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ABSTRAK 

Pujiyantoro, Joko. 2012. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model 
Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL)  Pada Siswa Kelas IV SDN 02 
Prawoto Pati. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I: Dr. Sri Sulistyorini, M.Pd. Pembimbing II: Drs. Sutaryono, 
M.Pd 
Kata Kunci : Kualitas Pembelajaran, Contextual Teaching And Learning (CTL). 
 

Observasi awal terhadap pelaksanaan pembelajaran IPA di kelas IV SDN 02 
Prawoto Pati. menunjukan hasil belajar belum maksimal, terlihat pencapaian ketuntasan 
klasikalnya adalah 45%, diimplikasikan karena pembelajaran belum secara optimal 
memberikan kesempatan siswa agar mampu bekerja sendiri, menemukan sendiri dan 
mengkontruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya, guru juga belum secara 
optimal melakukan kegiatan inquiri untuk semua topik, belum memaksimalkan 
pengembangan sifat ingin tahu siswa, pengkondisian terhadap masyarakat belajar, 
penggunaan model sebagai contoh pembelajaran, kegiatan refleksi di akhir pertemuan 
serta penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara atau metode. 

Pembelajaran IPA di SD bertujuan agar siswa mengembangkan pengetahuan dan 
keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran yang 
ingin dicapai dalam pembelajaran IPA di SD meliputi aspek kognitif, afektif dan 
psikomorik. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apakah pembelajaran IPA melalui 
model pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) dapat meningkatkan 
kualitas pembelajaran. Pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah dengan 
menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL), dengan 
tujuan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan desain putaran 
spiral menggunakan II siklus pembelajaran. Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa 
kelas IV SDN 02 Prawoto Pati. Variabel penelitian ini adalah : (1) Keterampilan guru 
dalam pembelajaran, (2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran, dan (3) hasil belajar siswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi untuk mengamati 
berlangsungnya proses pembelajaran, dokumentasi untuk mengetahui data siswa, untuk 
mengetahui pendapat siswa dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) dan tes untuk 
mengetahui hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA  

Hasil penelitian menunjukkan kualitas pembelajaran IPA melalui model 
pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) mengalami penigkatan. Siklus I 
keterampilan guru dalam pembelajaran dengan kualifikasi Sangat Baik (SB), yakni 87,5% 
dan pada siklus II meningkat 11,3% menjadi 98,8% dengan kualifikasi Sangat Baik (SB), 
untuk aktivitas siswa pada siklus I dengan kualifikasi Baik (B), yakni 72,85% dan pada 
siklus II meningkat 8,85% menjadi 81,7% dengan kualifikasi Sangat Baik (SB), 
sedangkan untuk hasil belajar siswa pada pra siklus, kualifikasi ketuntasan klasikalnya 
adalah 45%, dan pada siklus I dan II sama-sama dengan hasil 100% 

Simpulan dalam penelitian ini model pembelajaran Contextual Teaching And 
Learning (CTL) dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Saran secara umum 
yang dapat diberikan adalah pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Contextual 
Teaching And Learning (CTL) dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran IPA yang 
memiliki  hambatan kurang optimalnya keterampilan guru dalam pembelajaran,  aktivitas 
siswa dalam pembelajaran serta rendahnya ketuntasan hasil belajar siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam Undang-undang  No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan bentuk serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka kecerdasan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangsa 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

Berdasarkan standar kompetensi tingkat SD / MI dalam peraturan menteri 

pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah bahwa Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) IPA di SD/MI merupakan standar minimum yang secara 

nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan 

kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan KD didasarkan pada 

pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan, bekerja ilmiah, dan 

pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. (Depdiknas 2008 : 147) 

Ilmu Pengetahuan 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-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan (Depdiknas 2008:147). Adapun 
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tujuan mata pelajaran IPA  dalam standar isi mata pelajaran SD/MI 2007 adalah 

(1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya, (2) 

Mengembangkan pengetahuan dan hasil belajar konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, (3) 

Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat, (4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, (5) Meningkatkan 

kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan 

lingkungan alam, (6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan (7) Memperoleh bekal 

pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan 

pendidikan ke SMP/MTs. .(standar isi mata Pelajaran SD/MI, 2007: 485) 

Berdasarkan temuan Depdiknas (2007) menunjukkan bahwa masih banyak 

permasalahan pelaksanaan standar isi mata pelajaran IPA. Diantaranya adalah 

guru dalam menerapkan pembelajaran lebih menekankan pada metode yang 

mengaktifkan guru, pembelajaran yang dilakukan guru kurang kreatif, lebih 

banyak menggunakan metode ceramah dan kurang mengoptimalkan media 

pembelajaran. Selain itu, guru kurang mengadakan percobaan-percobaan 

sederhana untuk materi yang memang seharusnya dipraktikkan. Sehingga siswa 

kurang aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Siswa akan menjadi sosok yang 

verbalism yaitu hanya mengandalkan kata-kata yang diucapkan melalui hapalan 



3 
 

 
 

tanpa bisa mempraktikkannya. Bahkan tak jarang ditemukan siswa mengaku 

sudah memahami materi yang diajarkan guru padahal sebenarnya siswa tersebut 

sama sekali belum paham. Mereka tidak mempunyai keberanian untuk 

mengungkapkan apa yang dirasakannya. 

Wiyani (2010:2) menyatakan bahwa kemampuan siswa yang rendah pada 

mapel IPA tampak pada dua hal secara umum, yakni: 1) Siswa kurang terlibat 

dalam pembelajaran, karena guru hanya melakukan ceramah sehingga siswa 

hanya menampung konsep-konsep yang ada. 2) Guru kurang memberi fasilitas 

(Media) dan kesempatan bagi siswa untuk beraktifitas, berkreasi, dan berkembang 

sesuai potensi diri secara optimal. 

Pelaksanaan pembelajaran IPA di SDN  Prawoto Kabupaten Pati untuk 

kelas IV masih mengalami hambatan. Pada survei awal yang dilakukan peneliti 

pada tanggal 04-06 januari 2012 dapat diketahui bahwa dalam kegiatan 

pembelajaran belum secara optimal memberikan kesempatan siswa agar mampu 

bekerja sendiri, menemukan sendiri dan mengkontruksi sendiri pengetahuan dan 

keterampilan barunya, guru juga belum secara optimal melakukan kegiatan inquiri 

untuk semua topik, masih belum memaksimalkan pengembangan sifat ingin tahu 

siswa, pengkondisian terhadap masyarakat belajar (belajar dalam kelompok), 

penggunaan model sebagai contoh pembelajaran, kegiatan refleksi di akhir 

pertemuan serta penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara atau metode, 

sehingga berimplikasi terhadap kurang optimalnya aktivitas dan hasil belajar 

siswa. Hal ini tampak dari banyaknya siswa yang memperoleh nilai dibawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah, yaitu ≥60 
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dengan prosentase ketuntasanya adalah 35 %. Dari 20 siswa, hanya 7 siswa yang 

mengalami ketuntasan belajar, sedangkan 13 siswa belum tuntas belajar dengan 

nilai terendah 15 dan nilai tertinggi 80 dengan rerata kelas 55. 

Memperhatikan masalah diatas perlu diterapkan model pembelajaran yang 

dapat melibatkan adanya aktivitas siswa selama Proses Belajar Mengajar (PBM) 

berlangsung, sehingga mampu memberikan motivasi kepada siswa yang masih 

pasif dalam pembelajaran IPA  untuk turut berpartisi yang berdampak pada 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa. Salah satu model pembelajaran yang 

mampu mendorong aktivitas siswa secara keseluruhan adalah model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL).  

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah sebuah 

proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat makna didalam  

materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-

subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu 

dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka (Johnson, Elaine 

B,19:2008)  

Landasan filosofis Contextual Teaching and Learning (CTL)  adalah 

konstruktivisme yaitu filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya 

sekadar menghafal, tetapi merekonstruksikan atau membangun pengetahuan dan 

keterampilan baru lewat fakta-fakta atau proposisi yang mereka alami dalam 

kehidupannya. Pendekatan ini selaras dengan konsep kurikulum berbasis 

kompetensi yang diberlakukan saat ini dan secara operasional tertuang pada 

KTSP. Kehadiran kurikulum berbasis kompetensi juga dilandasi oleh pemikiran 
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bahwa berbagai kompetensi akan terbangun secara mantap dan maksimal apabila 

pembelajaran dilakukan secara kontekstual. 

Kelebihan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

adalah; (1) Pembelajaran yang diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam 

konteks kehidupan nyata atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan 

yang alamiah; (2) Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengerjakan tugas-tugas yang bermakna; (3) Pembelajaran dilaksanakan dengan 

memberikan pengalaman bermakna kepada siswa; (4) Pembelajaran dilaksanakan 

melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling mengoreksi antar teman; (5) 

Pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, 

bekerja sama, dan saling memahami antara satu dengan yang lain secara 

mendalam; (6) Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan 

mementingkan kerja sama; (7) Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang 

menyenangkan. (Almasdi Syahza: 2010) 

Dari ulasan  latar belakang diatas maka  peneliti akan mengkaji melalui 

penelitian  tindakan kelas dengan  judul “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA 

Melalui Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) Pada 

Siswa Kelas IV SDN 02 Prawoto Pati”. 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasar uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut :  

1.2.1 Apakah dengan  menggunakan  model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 

pembelajaran? 

1.2.2 Apakah dengan menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran? 

1.2.3 Apakah dengan menggunakan  model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA? 

1.3 Pemecahan Masalah 

Alternatif pemecahan masalah yang dipilih untuk menyelesaiakn masalah 

tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) yang akan diterapkan dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Adapun langkah- langkah pemecahan masalah direncanakan sebagai berikut. 

1.3.1 Menganalisis materi pembelajaran dan indikator bersama tim kolaborasi. 

1.3.2 Mendiskusikan dan menyusun skenario pembelajaran dengan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dan RPP yang 

disesuaikan dengan materi pembelajaran dan indikator yang telah 

ditetapkan. 
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1.3.3 Mempersiapkan sarana pendukung pelaksanaan pembelajaran 

1.3.4 Melaksanakan langkah-langkah pembelajaran melalui siklus dalam 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan menerapkan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Adapun langkah-langkah model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) menurut Almasdi Syahza, dkk (2008) Kelas dikatakan 

menerapkan CTL jika menerapkan ke tujuh komponen dalam pembelajarannya. 

Secara garis besar langkah-langkah penerapatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dalam kelas sebagai berikut. 

1.3.4.1 Guru berupaya mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar 

lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri dan 

mengkontruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya 

1.3.4.2 Guru berupaya melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiri untuk 

semua topik 

1.3.4.3 Guru berupaya mengembangkan sifat ingin tahu siswa  

1.3.4.4 Guru berupaya menciptakan masyaraka belajar (belajar dalam kelompok) 

1.3.4.5 Guru menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran 

1.3.4.6 Guru melakukan refleksi di akhir pertemuan 

1.3.4.7 Guru melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian ini adalah : 

1.4.1 Meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA dengan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 
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1.4.2 Meningkatkan aktivitas siswa kelas IV SDN 02 Prawoto Pati dengan 

menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) 

1.4.3 Meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 02 Prawoto Pati. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan 

praktis, dari kedua manfaat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi atau  

masukan bagi pengembangan model inovatif Contekstual Teaching and Learning. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi siswa 

Dengan menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL), siswa dapat menerima pengalaman belajar yang bervariasi 

sehingga dapat meningkatkan minat, keterampilan, pengetahuan dan hasil belajar 

1.5.2.2 Bagi Guru 

1.5.2.2.1 Meningkatan  motivasi untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang 

bermanfaat bagi perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran. 

1.5.2.2.2 Meningkatkan motivasi untuk menerapkan strategi pembelajaran yang 

lebih bervariasi dan penggunaan media yang inovatif, sehingga materi 

pelajaran dan situasi Proses Belajar Mengajar (PBM) akan lebih 

menarik. 
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1.5.2.3 Bagi Sekolah 

1.5.2.3.1 Memberikan masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif. 

1.5.2.3.2 Meningkatkan kualitas pendidikan bagi sekolah yang bersangkutan
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Kualitas Pembelajaran 

Menurut Uno,Hamzah (2009: 153) istilah kualitas mengandung pemikiran 

yang tertuju pada suatu benda atau keadaan yang baik. Sedangkan dalam 

(http://ilmumanajemen.com/index.php?option=com.content&view=article&id=70:

def&catid=38:mnkua&Itemid=29 diakses pada tanggal 21 April 2011 Dari segi 

linguistik kualitas berasal dari bahasa latin qualis yang berarti ‘sebagaimana 

kenyataannya’. Definisi kualitas secara internasional (BS EN ISO 9000:2000) 

adalah tingkat yang menunjukkan serangkaian karakteristik yang melekat dan 

memenuhi ukuran tertentu (Dale, 2003:4). Sedangkan menurut American Society 

for quality Control kualitas adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang atau 

jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 

tampak jelas maupun tersembunyi (Render dan Herizer, 1997:92). 

Dari berbagai pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa kualitas 

berarti sesuatu/keadaan yang baik, sesuai dengan persyaratan dan penggunaan 

untuk mencapai penyempurnaan terus menerus untuk  mencapai kepuasan. 

Sedangkan pembelajaran menurut Gage dan Berliner (1991) dalam Umi 

Kulsum Mohd Salleh (2005:163) mendefinisikan pembelajaran sebagai proses 

yang membawa kepada perubahan tingkah laku hasil daripada pengalaman. Ini 

termasuk perubahan penguasaan maklumat; fakta; konsep; prinsip; sikap; amalan; 
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kemahiran berfikir; kemahiran melakukan kerja; perubahan tabiat; dan tingkah 

laku. 

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 

menyatakan bahwa: “Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar” 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah segala 

upaya yang dilakukan oleh guru agar terjadi proses belajar pada anak didik. 

Selanjutnya, dari berbagai pengertian kualitas dan pembelajaran diatas dapat 

disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran adalah  keadaan yang baik dan 

memuaskan dari hasil upaya guru dalam membelajarkan anak didik  melalui 

pengelolaan lingkungan dan sumber-sumber belajar dalam rangka mencapai 

tujuan pembelajaran dan dari penjelasan tersebut juga dapat terlihat bahwa guru 

dan siswa memegang peranan penting dalam pencapaian pembelajaran yang 

berkualitas. Sehingga dengan meningkatnya kualitas pembelajaran diharapkan 

hasil belajar siswa juga akan ikut meningkat. 

2.1.2 Keterampilan Guru dalam Pembelajaran 

Keterampilan mengajar merupakan kompetensi profesional cukup 

kompleks, sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan 

menyeluruh. Turney (dalam Mulyasa, 2009:69) mengungkapkan 8 keterampilan  

mengajar guru yang sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaran, yaitu 

keterampilan membuka menutup pelajaran, menjelaskan, mengadakan variasi, 

memberi penguatan, bertanya, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola 

kelas, serta mengajar kelompok kecil dan perorangan.  
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2.1.6.1 Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Keterampilan membuka pelajaran merupakan upaya guru dalam 

memberikan pengantar/pengarahan mengenai materi yang akan dipelajari siswa 

sehingga siap mental dan tertarik mengikutinya. Sedangkan keterampilan 

menutup pelajaran adalah keterampilan merangkum inti pelajaran pada akhir 

setiap penggal kegiatan. 

2.1.6.2 Keterampilan menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan adalah menuturkan secara lisan mengenai suatu 

bahan pelajaran yang disampaikan secara sistematis dan terencana sehingga 

memudahkan siswa untuk memahami bahan pelajaran. 

2.1.6.3 Keterampilan memberikan variasi 

Keterampilan memberikan variasi adalah upaya guru menggunakan seni 

mengajar situasi dengan mengubah gaya mengajar, menggunakan media 

pembelajaran, atau mengubah pola interaksi dengan maksud menciptakan suasana 

pembelajaran yang lebih menyenangkan. 

2.1.6.4 Keterampilan memberikan penguatan 

Keterampilan memberikan penguatan adalah keterampilan dalam 

memberikan penghargaan dan persetujuan guru terhadap tingkah laku siswa yang 

dinyatakan dalam bentuk antara lain : kata-kata membenarkan, pujian, senyuman, 

anggukan, atau member hadiah secara material. 
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2.1.6.5 Keterampilan bertanya 

Keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri, sebab pada 

umumnya guru dalam pengajarannya selalu melibatkan/menggunakan tanya 

jawab 

2.1.6.6 Keterampilan mengelola kelas 

Mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan keterampilan untuk mengembalikan 

pada kondisi belajar yang optimal. 

2.1.6.7 Keterampilan mengajar perorangan atau kelompok kecil 

Terjadinya hubungan interpersonal yang sehat dan akrab dapat terjadi 

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

maupun perorangan. 

2.1.6.8 Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok adalah merupakah salah satu strategi yang 

memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah 

melalui suatu proses yang memberi kesempatan berfikir, berinteraksi sosial serta 

berlatih bersikap positif. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, keterampilan guru mengajar 

merupakan kompetensi profesional cukup kompleks, sebagai integrasi dari 

berbagai kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh. Keterampilan guru dalam 

mengajar ini terdiri 8 komponen yaitu keterampilan membuka menutup pelajaran, 

menjelaskan, mengadakan variasi, memberi penguatan, bertanya, membimbing 
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diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajar kelompok kecil dan 

perorangan.  

2.1.3 Aktivitas Belajar Siswa 

Salah satu pengaruh dari keterampilan guru dalam mengajar adalah dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa, yaitu dengan mengarahkan siswa agar turut 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran baik secara individu mau pun kelompok. 

Menurut Djamarah (2010), aktivitas merupakan asas terpenting dalam belajar. 

Belajar adalah aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan 

sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari dan sebagai hasil interaksinya 

dengan lingkungan sekitar. Aktivitas disini dipahami sebagai serangkaian 

kegiatan jiwa, raga, psikofisik menuju perkembangan pribadi individu seutuhnya, 

yang menyangkut unsur cipta (kognitif), rasa (afektif), karsa (psikomotorik). 

Agar pembelajaran dapat berjalan dengan optimal perlu diperhatikan 

bagaimana keterlibatan siswa dalam pengorganisasian pengetahuan.  Sehingga 

siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk 

memaksamalkan hasil belajar yang tuntas atau memenuhi KKM (kriteria 

ketuntasan minimal). Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa 

selama mengikuti pembelajaran.  Berkenaan dengan hal tersebut, Paul B. Dierich 

(dalam Sardiman, 2004) menggolongkan aktivitas siswa dalam pembelajaran an-

tara lain sebagai berikut. 

2.1.3.1 Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya membaca, 

memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.  
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2.1.3.2 Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.  

2.1.3.3 Listening activities, sebagai contoh mendengarkan uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato.  

2.1.3.4 Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, 

angket, menyalin.  

2.1.3.5 Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram.  

2.1.3.6 Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

beternak.  

2.1.3.7 Mental activities, sebagai contoh misalnya menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil 

keputusan.  

2.1.3.8 Emotional activities, seperti misalnya menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa adalah 

rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga 

menimbulkan perubahan perilaku belajar pada diri siswa, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu atau dari tidak mampu melakukan kegiatan menjadi mampu 

melakukan kegiatan. 

Aktivitas siswa sangat ditentukan oleh keterampilan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. Seperi menurut Hasibuan dan Moedjiono (2009) 

yang mengemukakan bahwa: 1) pemberian penghargaan dapat mendorong 
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seseorang memperbaiki tingkah laku serta meningkatkan kegiatan atau usahanya; 

2) kegiatan belajar yang menyenangkan akan mengakibatkan perhatian, motivasi, 

dan minat siswa terhadap pelajaran meningkat; 3) dengan pengelolaan kelas akan 

menimbulkan rasa berkewajiban melibatkan diri dalam tugas serta bertingkah laku 

sesuai dengan aktivitas kelas; 4) Siswa dapat berkomunikasi secara langsung, 

mengambil keputusan bersama dan terlibat secara aktif dalam proses belajarnya 

jika guru dapat membimbing diskusi kelompok kecil; 5) pengajuan pertanyaan 

yang baik dalam pembelajaran akan mengarahkan siswa pada tingkat interaksi 

belajar yang mandiri; 6) penggunaan variasi akan mendorong aktivitas belajar 

siswa; 7) kegiatan membuka dan menutup pelajaran akan menimbulkan perhatian 

dan motivasi siswa terhadap tugas-tugas yang akan dihadapi. 

Jadi, pembelajaran merupakan interaksi antara guru dan siswa dalam 

rangka membentuk lingkungan belajar dimana guru sebagai fasilitator untuk 

mengolah lingkungan dan sumber belajar sedangkan siswa sebagai subjek belajar 

yang pada akhir pembelajaran akan menghasilkan hasil belajar. Hasil belajar yang 

dicapai berupa hasil belajar kognitif, hasil belajar afektif, dan hasil belajar 

psikomotorik. 

Penguasaan keterampilan guru sangat mempengaruhi keberhasilan 

pembelajaran. Keaktifan siswa bergantung dari bagaimana guru 

mengorganisasikan pembelajaran. Guru membentuk tingkah laku yang diinginkan 

dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan lingkungan dengan 

tingkah laku siswa. Jadi, keterampilan mengajar guru akan sangat mempengaruhi 

aktivitas siswa dalam pembelajaran. Dimana pembelajaran dikatakan berhasil jika 
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siswa senantiasa aktif dan antusias mengikuti pembelajaran. Dengan demikian 

hasil belajar siswa akan meningkat. 

2.1.4 Hasil Belajar Siswa 

Gagne, dalam Eko Putro Widoyoko (2008:3) mengatakan bahwa belajar 

terdiri dari tiga komponen penting, yaitu kondisi internal (internal conditions of 

learning), kondisi eksternal (external conditions of learning), dan hasil belajar 

(outcomes of learning).  

Dalam proses belajar dan  mengajar terjadi interaksi antara guru dan siswa. 

Interaksi guru dan siswa sebagai makna utama proses pembelajaran memegang 

peranan penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Kedudukan 

siswa dalam proses belajar dan mengajar adalah sebagai subjek dan sekaligus 

sebagai objek dalam pembelajaran, sehingga proses atau  kegiatan  belajar dan 

mengajar adalah kegiatan belajar siswa dalam mencapai suatu tujuan 

pembelajaran. Hasil belajar dalam kontesktual menekankan  pada proses yaitu  

segala kegiatan  yang  dilakukan oleh  siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Nilai siswa diperoleh dari penampilan  siswa sehari-hari ketika 

belajar. Hasil belajar diukur dengan berbagai cara misalnya, proses bekerja, hasil 

karya, penampilan, rekaman, dan tes (Depdiknas: 2008). 

Tri Anni (2007) menyebutkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Perolehan 

aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

pembelajar. Oleh karena itu apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang 

konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah penguasaan konsep. 
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Dalam pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar 

setelah melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. 

Hasil belajar menurut taksonomi Bloom dalam (Habibi, 2011) terdiri dari 

tiga ranah: ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Perinciannya sebagai berikut: 

2.1.6.1 Ranah kognitif  

Berikut ini struktur dari dimensi proses kognitif menurut Taksonomi yang 

telah direvisi: 

2.1.6.3.1 Mengingat (C1)  

Mencakup kemampuan untuk mengurutkan, menjelaskan, 

mengidentifikasi, menamai,  menempatkan, mengulangi, menemukan kembali dan 

sebagainya. 

2.1.6.3.2 Memahami (C2) 

Pada kategori ini seseorang akan memiliki kemampuan untuk 

menafsirkan, meringkas, mengklasifikasikan, membandingkan, menjelaskan, 

membedakan dan sebagainya. 

2.1.6.3.3 Menerapkan (C3) 

Pada kategori ini seseorang akan memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan, menggunakan, menjalankan, melakukan, mempraktekkan, 

memilih, menyusun, memulai, menyelesaikan, mendeteksi dan sebagainya. 

2.1.6.3.4 Menganalisis (C4) 

Pada kategori ini seseorang akan memiliki kemampuan untuk 

menguraikan, membandingkan, mengorganisir, menyusun ulang, mengubah 
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struktur, mengkerangkakan, menyusun outline, mengintegrasikan, membedakan, 

menyamakan, membandingkan dan sebagainya. 

2.1.6.3.5 Mengevaluasi.(C5) 

Pada kategori ini seseorang akan memiliki kemampuan untuk menyusun 

hipotesis, mengkritik, memprediksi, menilai, menguji, membenarkan, 

menyalahkan dan sebagainya. 

2.1.6.3.6 Berkreasi.(C6) 

Pada kategori ini seseorang akan memiliki kemampuan untuk merancang, 

membangun, merencanakan, memproduksi, menemukan, membaharui, 

menyempurnakan, memperkuat, memperindah, mengubah dan sebagainya. 

2.1.6.2 Ranah afektif  

Berkenaan dengan partisipasi siswa dalam pembelajaran, sikap khusus 

siswa, maupun respons siswa dalam kegiatan membaca, menyimak, berbicara, 

maupun menulis, perkembangan siswa dalam menguasai isi pembelajaran, 

sikap/kemampuan siswa bekerja sama, partisipasi siswa, kemampuan bertanya, 

atau minat siswa terhadap pembelajaran.  

Menurut Endang Poerwanti (2008) jenjang kemampuan dalam ranah 

afektif yaitu: 

2.1.4.2.1 Menerima (receiving) diharapkan siswa peka terhadap eksistensi 

fenomena atau rangsangan tertentu. Kepekaan ini diawali dengan 

penyadaran kemampuan untuk menerima dan memperhatikan. Kata-

kata operasionalnya adalah : menanyakan, memilih, mendiskripsikan, 

memberikan, mengikuti, menyebutkan. 
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2.1.4.2.2 Menjawab (responding) siswa tidak hanya peka pada pada suatu 

fenomena, tetapi juga beraksi terhadap salah satu cara. Penekanannya 

pada kemauan siswa untuk menjawab dengan sukarela, membaca tanpa 

ditugaskan. Kata-kata operasionalnya adalah menjawab, membantu, 

melakukan, membaca, melaporkan, mendiskusikan memceritakan. 

2.1.4.2.3 Menilai (valueing) diharapkan siswa dapat menilai suatu obyek, 

fenomena atau tingkah laku tertentu dengan cukup konsisten. Kata 

operasionalnya yaitu: melengkapi, menerangkan, membentuk, 

mengusulkan, mengambil bagian, memilih, dan mengikuti. 

2.1.4.2.4 Organisasi (organization) tingkat ini berhubungan dengan menyatukan 

nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan/ memecahkan masalah, 

membentuk suatu sistem nilai. Kata operasional yang digunakan adalah 

mengubah, mengatur, menggabungkan, membandingkan, 

mempertahankan, menggeneralisasikan, dan memodifikasikan. 

2.1.6.3 Ranah psikomotorik  

Berhubungan erat dengan kerja otot, sehingga menyebabkan geraknya 

tubuh atau bagian-bagiannya. Mulai dari gerak yang sederhana sampai gerak yang 

paling rumit yaitu yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang 

melibatkan fungsi system syaraf dan otot (neuronmuscular system) dan fungsi 

psikis. Ranah psikomotor terdiri dari : 

2.1.4.3.1 Kesiapan  

yaitu berhubungan dengan kesediaan untuk melatih diri tentang 

keterampilan tertentu yang dinyatakan dengan usaha untuk melaporkan 
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kehadirannya, mempersiapkan alat, menyesuaikan diri dengan situasi, menjawab 

pertanyaan. 

2.1.4.3.2 Membiasakan  

yaitu seseorang dapat melakukan suatu keterampilan tanpa harus melihat 

contoh, sekalipun ia belum dapat mengubah polanya. 

2.1.4.3.3 Adaptasi  

yaitu seseorang sudah mampu melakukan modifikasi untuk disesuaikan 

dengan kebutuhan atau situasi tempat keterampilan itu dilaksanakan. 

2.1.4.3.4 Menciptakan  

yaitu dimana seseorang sudah mampu menciptakan sendiri suatu karya 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan sikap pada diri seseorang setelah  melakukan aktivitas belajar. Hasil 

belajar meliputi tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. 

2.1.5 Tinjauan Ilmu Pengetahuan Alam 

2.1.6.1 Hakikat IPA 

Depdiknas (2004:6). IPA merupakan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis untuk menguasai pengetahuan, fakta-fakta, konsep-konsep, 

prinsip-prinsip, proses penemuan, dan memiliki sikap ilmiah 

Menurut Wasih Djojosoediro (2007:3) IPA merupakan cabang 

pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. IPA didefinisikan sebagai 

sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari 

hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan 

bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. 
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Lebih lanjut menurut Wasih Djojosoediro (2007:6) pada hakikatnya IPA 

merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, 

konsep, prinsip dan hukum yang teruji kebenarannya dan melalui suatu rangkaian 

kegiatan dalam metode ilmiah. Lebih lanjut disampaikan dalam perkembangan 

selanjutnya, metode ilmiah tidak hanya berlaku bagi IPA tetapi juga berlaku untuk 

bidang ilmu lainnya. Hal yang membedakan metode ilmiah dalam IPA dengan 

ilmu lainnya adalah cakupan dan proses perolehannya. 

Nur (1983) dalam Sahono (2010:7-8) menyimpulkan bahwa IPA secara 

garis besar terdiri dari  tiga komponen, yaitu: (1) sikap ilmiah, misalnya objektif 

dan jujur, (2) proses ilmiah, misalnya merancang dan melaksanakan eksperimen, 

dan (3) produk ilmiah, misalnya prinsip, hukum dan teori. Lebih lanjut 

disampaikan ahli lain menambahkan lagi dengan mengemukakan bahwa untuk 

dapat sukses dalam program pembelajaran IPA, komponen-komponen yang harus 

masuk di dalamnya adalah konten atau produk, proses atau metode, sikap dan 

teknologi (Chain dan Evans, 1990).  

2.1.5.1.1 IPA sebagai produk 

IPA sebagai produk merupakan akumulasi hasil upaya para perintis IPA 

terdahulu dan umumnya telah tersusun secara lengkap dan sistematis dalam 

bentuk buku teks. Buku teks IPA merupakan body of knowledge dari IPA. Buku 

teks memang penting tetapi ada sisi lain IPA yang tidak kalah penting yaitu 

dimensi “proses”, maksudnya proses mendapatkan ilmu pengetahuan alam itu 

sendiri. (Sulistyorini, Sri. 2007) 
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Sebagai contoh dalam penerapan pada materi pokok gaya dapat mengubah 

arah gerak benda siswa tidak hanya menghafalkan isi dari buku teks sebagai 

produk yang berupa fakta, konsep, prinsip dan teori yang sudah tersusun, tetapi 

seorang guru dituntut untuk dapat mengajak anak didiknya memanfaatkan alam 

sekitar sebagai sumber belajar. Alam sekitar merupakan sumber belajar yang 

paling otentik dan tidak akan habis digunakan. Dalam  implementasi ini adalah 

adanya kegiatan kelompok untuk membuat asbak dari tanah liat sebagai 

penerapan prinsip gaya dapat membentuk suatu benda. 

2.1.5.1.2 IPA sebagai proses atau metode 

Menurut Sri Sulisyorini (2007) Yang dimaksud dengan “proses” di sini 

adalah proses mendapatkan IPA. IPA disusun dan diperoleh melalui metode 

ilmiah. Jadi yang dimaksud proses IPA adalah metode ilmiah. Sepuluh 

keterampilan proses meliputi : (1) observasi; (2) klasifikasi; (3) interpretasi; (4) 

prediksi; (5) hipotesis; (6) mengendalikan variable; (7) merencanakan dan 

melaksanakan penelitian; (8) inferensi; (9) aplikasi; (10) komunikasi. 

Penekanan dari hakekat IPA sebagai proses adalah pada bagaimana 

seorang siswa menemukan sendiri apa yang sedang dipelajarinya, yang dimaksud 

dengan menemukan sendiri disini bukan berarti konsep yang sedang dipelajarinya 

adalah murni hasil pemikiran siswa tersebut. Dalam hal ini, siswa masih tetap 

mempelajari konsep-konsep yang sudah ditemukan oleh para akhli IPA, tetapi 

yang menjadi titik berat adalah bagaimana urutan-urutan atau tahapan-tahapan 

yang dilakukan siswa pada saat mempelajari konsep tersebut. Jika siswa dalam 

memahami suatu konsep sesuai dengan urutan atau langkah yang seharusnya, 
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maka berarti siswa tersebut telah memahami hakekat IPA sebagai proses. Sebagai 

contoh dalam penelitian ini salah satu yang dipelajari adalah gaya dapat 

menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Siswa tidak hanya menghapal 

konsep tetapi siswa mengerti apa yang dimaksud setelah siswa tersebut 

melakukan kegiatan praktikum untuk membuktikan gaya dapat menyebabkan 

benda diam menjadi bergerak. 

2.1.5.1.3 IPA sebagai sikap 

Menurut Wynne Harlen dalam Sri Sulistyorini (2007) setidaknya ada 

sembilan aspek sikap dari ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak usia 

SD/MI, yaitu: (1) sikap ingin tahu, (2) sikap ingin mendapatkan sesuatu yang 

baru, (3) sikap kerjasama, (3) sikap kerjasama, (4) sikap tidak putus asa, (5) sikap 

tidak berprasangka, (6) sikap mawas diri, (7) sikap tanggung jawab, (8) sikap 

berpikir bebas, (9) sikap kedisiplinan diri. 

Implementasinya adalah Guru Sekolah Dasar (SD) harus dapat 

mengembang-kan sikap ilmiah yang dimiliki siswa. Sebagai guru hendaknya 

dapat memanfaatkan keingintahuan anak. Anak mengungkapkan rasa 

keingintahuannya dengan jalan bertanya dengan teman, guru, atau kepada dirinya 

sendiri. Melalui kerja kelompok ketidaktahuan siswa dapat dikuak untuk 

memperoleh pengetahuan. Siswa sebaiknya disarankan agar tidak takut membuat 

kesalahan dan tidak putus asa dalam mendapakan IPA, karena dengan membuat 

kesalahan akan dihasilkan pengetahuan ilmiah.  
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2.1.5.1.4 IPA sebagai teknologi 

Selama tahun 1980-an ditekankan pada penyiapan siswa untuk 

menghadapi dunia modern. Perkembangan teknologi yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari menjadi bagian penting dari belajar sains. Sains bersifat 

praktis sebagai bekal yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Siswa harus 

terlibat dalam pembelajaran sains yang berkaitan dengan masalah kehidupan 

sehari-hari dan juga dalam memahami dampak sains dan teknologi pada 

masyarakat.(Muhtadin, 2010). 

Implementasinya adalah dalam pembelajarn IPA siswa dituntut bukan 

hanya paham konsep-konsep IPA, tetapi juga dituntut untuk merefleksikan 

pengetahuan yang diperoleh kedalam bentuk teknologi yang mampu 

mensejahterakan kehidupan mereka serta generasi berikutnya tanpa meninggalkan 

nilai-nilai positif, agama, budaya serta pendidikan. 

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran 

IPA, keempat unsur tersebut harus ada. Jika ada unsur yang kurang atau tidak ada 

maka pembelajaran tersebut dianggap kurang sempurna. Oleh karena itu guru 

perlu memastikan pembelajaran IPA yang dilaksanakannya mengandung empat 

unsur tersebut. 

2.1.6.2 Pembelajaran IPA di SD 

Menurut PERMEN nomor 22 tahun 2006 menyatakan pembelajaran IPA 

di sekolah diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar. Pendidikan IPA menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu 
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menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan 

untuk “mencari tahu” dan “berbuat” sehingga dapat membantu siswa untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar.  

Belajar IPA merupakan sesuatu yang harus siswa lakukan, bukan sesuatu 

yang dilakukan untuk siswa. Dalam belajar IPA, siswa mengamati obyek dan 

peristiwa, mengajukan pertanyaan, memperoleh pengetahuan, menyusun 

penjelasan tentang gejala alam, menguji penjelasan tersebut dengan cara-cara 

yang berbeda, dan mengkomunikasikan gagasannya pada pihak lain. Keaktifan 

secara fisik saja tidak cukup untuk belajar IPA, siswa juga harus memperoleh 

pengalaman berpikir melalui kebiasaan berpikir dalam belajar IPA. Para ahli 

pendidikan menyatakan bahwa pembelajaran IPA seyogianya melibatkan siswa 

dalam berbagai ranah, yaitu ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif. 

(http://tpardede.wikispaces.com/file/ view/ ipa_unit_4_original.pdf) diakses pada 

tanggal 11 januari  2012 pukul 20.15 WIB. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran IPA di 

SD seyogianya melibatkan siswa dalam berbagai ranah, yaitu ranah kognitif, 

psikomotorik, dan afektif sehingga dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, selain itu juga mampu memupuk sikap 

aktif dan positif. 

2.1.6.3 Tujuan Pembelajaran IPA SD 

Berdasarkan KTSP SD (2006:484-485) dalam Purnomo Lubis (2008: 6-5) 

tujuan pembelajaran IPA di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyyah (MI) 

adalah agar siswa mampu : 
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2.1.5.3.1 Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

2.1.5.3.2 Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran akan 

adanya hubungan saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. 

2.1.5.3.3 Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan.  

2.1.5.3.4 Berperan serta dalam memelihara, menjaga dan meletarikan lingkungan 

alam.  

2.1.5.3.5 Menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan 

Tuhan. 

2.1.5.3.6 Memiliki pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan jenjang pendidikan selanjutnya 

(SMP/MTs)  

Berdasarkan uraian tersebut dapat simpulkan bahwa tujuan pembelajaran 

IPA SD adalah agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari dengan 

sasaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran IPA di SD meliputi aspek 

kognitif, afektif dan psikomorik 

2.1.6.4 Karakteristik Pembelajaran IPA di SD 

Sebagai disiplin ilmu IPA memiliki karakteristik khusus dalam 

pembelajaran IPA di SD, yakni menyesuaikan dengan perkembangan kognitif 

anak SD dan menerapkan keterampilan proses. Perkembangan kognitif sebagian 
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besar ditentukan  oleh manipulasi dan interaksi aktif anak dengan lingkungan. 

Piaget yakin bahwa pengalaman-pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan 

penting bagi terjadinya perubahan perkembangan.interaksi sosial dengan teman 

sebaya membantu memperjelas pemikiran yang pada akhirnya memuat pemikiran 

itu menjadi labih logis (Trianto, 2007: 14). 

Selanjutnya tahap-tahap perkembangan kognitif tersebut Piaget dalam 

Trianto (2007: 14) mengklasifikasikan sebagaimana yang disajikan dalam tabel  

berikut. 

Tabel 1.  
Tahap–Tahap Perkembangan Kognitif Piaget 

 
Tahap  Perkiraan usia  Kemampuan–kemampuan utama  

Sensorimotor  Lahir sampai 

dengan umur 2 

tahun  

Terbentuknya konsep “kepermanenan obyek” 

dan kemajuan gradual dari perilaku refleksif ke 

perilaku yang mengarah kepada tujuan. 

Pra 

operasional 

2 sampai 

dengan umur 7 

tahun 

Perkembangan kemampuan menggunakan 

symbol – symbol untuk menyatakan obyek 

dunia. Pemikiran masih egosentris dan sentrasi 

Operasional 

kongkret  

7 sampai 

dengan umur 

11 tahun  

Perbaikan dalam kemampuan untuk berpikir 

secara logis. Kemampuan – kemampuan baru 

termasuk penggunaan operasi – operasi yang 

dapat balik. Pemikiran tidak lagi sentrasi tetapi 

desentrasi, dan pemecahan masalah tidak 

begitu di batasi oleh keegosentrisan.  

Operasi formal  11 tahun 

sampai  

dewasa  

Pemikiran abstrak dan murni simbolis mungkin 

dilakukan. Masalah – masalah dapat 

dipecahkan melalui penggunaan eksperimentasi 

sistematis. 



29 
 

 
 

Menurut tahap perkembangan kognitif Piaget pada tabel diatas siswa SD 

yang secara umum berusia 6-12 tahun, secara perkembangan kognitif termasuk 

dalam tahapan perkembangan operasional konkrit.  

Menurut Jean Piaget dalam Purnomo Lubis (2008:13) bahwa anak dengan 

umur 6-11 atau 6-12 pada tahap ini anak mmemandang dunia secara obyektif 

bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lain secar reflektif, mulai berpikir secara 

operasional, mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan 

benda-benda, membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan – aturan, 

prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan hubungan sebab akibat dan 

memahami konsep substansi, artinya pada masa ini anak lebih cenderung konkrit 

sehingga dibutuhkan media sebagai gambaran obyek. 

Sedangkan keterampian proses menurut Nuryani (1995) terdiri dari 

sejumlah keterampilan yang satu dengan yang lainya tak dapat dipisahkan namun 

ada penekanan khusus pada masing-masing keterampilan tersebut. Lebih lanjut 

disampaikan beberapa keterampila proses tersebut dianyaranta adalah: 

2.1.5.4.1 Melakukan pengamatan (observasi) 

2.1.5.4.2 Menafsirkan pengamatan (interpretasi) 

2.1.5.4.3 Mengelompokkan (klasifikasi) 

2.1.5.4.4 Meramalkan (prediksi) 

2.1.5.4.5 Berkomunikasi 

2.1.5.4.6 Berhipotesis 

2.1.5.4.7 Merencanakan percobaan atau penyelidikan 

2.1.5.4.8 Menerapkan konsep atau prinsip 
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2.1.5.4.9 Mengajukan pertanyaan 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran 

IPA  di SD diantaranya adalah pembelajaran IPA dengan menerapkan 

keterampilan proses dan berorientasi pada perkembangan kognitif anak Sekolah 

Dasar 

2.1.6 Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

2.1.6.1  Hakikat Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Terkait dengan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) ini, para ahli menyebutnya dengan istilah yang berbeda-beda, seperti: 

pendekatan pembelajaran kontekstual, strategi pembelajaran kontekstual, dan 

model pembelajaran kontekstual. Apapun istilah yang digunakan para ahli 

tersebut, pada dasarnya kontekstual berasal dari bahasa Inggris “contextual” yang 

berarti sesuatu yang berhubungan dengan konteks. Oleh sebab itu pembelajaran 

kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang mana guru menggunakan 

pengalaman siswa yang pernah dilihat atau dilakukan dalam kehidupannya 

sebagai sumber belajar pendukung. Pembelajaran dapat mendorong siswa 

membuat hubungan antara materi yang dipelajari, pengalaman yang dimiliki 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat. Almasdi Syahza, dkk (2008) 

Menurut Johnson, Elaine B (19:2008) mendifinisikan pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah sebagai berikut 

...An educational prosess that aim to help student see meaning in the 

academic material they are studying by connecting academic subyects with the 
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context of their daily lives, with contecx of their personal, social, and cultural 

circumstance. Artinya pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

adala sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat 

makna didalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara 

menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan 

keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya 

mereka. 

Sedangkan  menurut US Departement of Education Office of Vocational 

and Adult Education and the National School to Work Office, mendefinisikan  

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu konsep mengajar dan 

belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan 

situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membentuk hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan nyata 

mereka sehari-hari. Pengetahuan dan ketrampilan siswa diperoleh dari usaha 

siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan ketrampilan baru ketika belajar 

http://kafeilmu.com/2011/05/ definisi-pembelajaran-kontekstual-ctl.html diakses 

pada tanggal 06 januari 2012 pukul 20.20 WIB) 

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) adalah suatu konsep mengajar dan belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi pembelajaran dengan  situasi dunia nyata siswa, dan 

mendorong siswa membentuk hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari 
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2.1.6.2 Karakteristik Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning  

Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual mempunyai karakteristik 

sebagai berikut (Almasdi Syahza,dkk: 2010) 

2.1.6.2.1 Pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran 

yang diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks 

kehidupan nyata atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam 

lingkungan yang alamiah. 

2.1.6.2.2 Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. 

2.1.6.2.3 Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa. 

2.1.6.2.4 Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling 

mengoreksi antar teman. 

2.1.6.2.5 Pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa 

kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antara satu dengan 

yang lain secara mendalam. 

2.1.6.2.6 Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan 

mementingkan kerja sama. 

2.1.6.2.7 Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan. 

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan secara lebih sederhana 

karakteristik pembelajaran kontekstual dapat dinyatakan menggunakan sepuluh 

kata kunci yaitu: kerja sama, saling menunjang, menyenangkan, belajar dengan 
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gairah, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, siswa 

aktif, sharing dengan teman, siswa kritis dan guru kreatif 

2.1.6.3 Kelebihan dan Kelemahan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) 

Menurut Nadhirin dalam  http://nadhirin.blogspot.com/2010/03/ model-

pembelajaran-contextual-teaching.html diakses pada tanggal 09 januari 2012 

pukul 23.00 WIB dinyatakan kelebihan dan kelemahan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL), diantaranya adalah sebagai berikut: 

2.1.6.3.1 Kelebihan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning  

a. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. Artinya siswa dituntut 

untuk dapat menagkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah 

dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat 

mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan 

saja bagi siswa materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi 

materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, 

sihingga tidak akan mudah dilupakan 

b.  Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan 

konsep kepada siswa karena metode pembelajaran CTL menganut aliran 

konstruktivisme, dimana seorang siswa dituntun untuk menemukan 

pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofis konstruktivisme siswa 

diharapkan belajar melalui ”mengalami” bukan ”menghafal”. 
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2.1.6.3.2 Kelemahan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning  

a. Guru lebih intensif dalam membimbing. Karena dalam metode Contextual 

Teaching and Learning (CTL) guru tidak lagi berperan sebagai pusat 

informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang 

bekerja bersama untuk menemukan pengetahuan dan ketrampilan yang 

baru bagi siswa. Siswa dipandang sebagai individu yang sedang 

berkembang. Kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat 

perkembangan dan keluasan pengalaman yang dimilikinya. Dengan 

demikian, peran guru bukanlah sebagai instruktur atau ”penguasa” yang 

memaksa kehendak melainkan guru adalah pembimbing siswa agar 

mereka dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. 

b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau 

menerapkan sendiri ide–ide dan mengajak siswa agar dengan menyadari 

dan dengan sadar menggunakan strategi–strategi mereka sendiri untuk 

belajar. Namun dalam konteks ini tentunya guru memerlukan perhatian 

dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai 

dengan apa yang diterapkan semula. 

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) memiliki kelebihan dan kelemahan, 

kelebihan model ini diantaranya lebih riil dan produktif sedangakan kelemahanya 

adalah guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa 

agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan semula. 
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2.1.7 Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dalam Pembelajaran IPA SD 

Konsep dan kegiatan pendidikan IPA atau sains di SD merupakan 

pengenalan konsep dasar kegiatan IPA. Keseluruhan konsep tersebut merupakan 

konsep baru dan berfungsi sebagai prasyarat pendukung maupun sebagai dasar 

bahan kajian IPA di pendidikan menengah. Pendekatan yang digunakan dalam 

pembelajaran IPA atau sains berorientasi pada siswa. Peran guru bergeser dari 

menentukan apa yang akan dipelajari ke bagaimana menyediakan dan 

memperkaya pengalaman belajar siswa. Pengalaman belajar diperoleh melalui 

serangkaian kegiatan untuk mengeksploitasi lingkungan melalui interaksi aktif 

dengan teman, lingkungan, dan nara sumber lain. 

Menurut Almasdi Syahza, dkk (2010) dinyatakan pendekatan/model CTL 

memiliki tujuh komponen utama. Kelas dikatakan menerapkan CTL jika 

menerapkan ke tujuh komponen tersebut dalam pembelajarannya. Secara garis 

besar langkah-langkah penerapatan CTL dalam kelas sebagai berikut. 

2.1.7.1 Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan 

cara bekerja sendiri, menemukan sendiri dan mengkontruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya 

2.1.7.2 Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiri untuk semua topik 

2.1.7.3 Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya 

2.1.7.4 Ciptakan masyaraka belajar (belajar dalam kelompok) 

2.1.7.5 Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran 

2.1.7.6 Lakukan refleksi di akhir pertemuan 
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2.1.7.7 Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara 

Untuk lebih jelasnya uraian setiap komponen utama CTL dan 

penerapannya dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 

2.1.7.7.1 Kontruktivisme (Constructivism) 

Komponen ini merupakan landasan berfikir pendekatan CTL. 

Pembelajaran konstruktivisme menekankan terbangunnya pemahaman sendiri 

secara aktif, kreatif dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan dari 

pengalaman belajar yang bermakna. Pengetahuan bukanlah serangkaian fakta, 

konsep dan kaidah yang siap dipraktekkan, melainkan harus dikonstruksi terlebih 

dahulu dan memberikan makna melalui pengalaman nyata. Karena itu siswa perlu 

dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi 

dirinya, dan mengembangkan ide-ide yang ada pada dirinya. 

Prinsip konstruktivisme yang harus dimiliki guru adalah sebagai berikut. 

a. Proses pembelajaran lebih utama dari pada hasil pembelajaran. 

b. Informasi bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata siswa lebih 

penting daripada informasi verbalistis. 

c. Siswa mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk menemukan dan 

menerapkan idenya sendiri. 

d. Siswa diberikan kebebasan untuk menerapkan strateginya sendiri dalam 

belajar. 

e. Pengetahuan siswa tumbuh dan berkembang melalui pengalaman sendiri. 

f. Pengalaman siswa akan berkembang semakin dalam dan semakin kuat 

apabila diuji dengan pengalaman baru. 
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g. Pengalaman siswa bisa dibangun secara asimilasi (pengetahuan baru 

dibangun dari pengetahuan yang sudah ada) maupun akomodasi (struktur 

pengetahuan yang sudah ada dimodifikasi untuk menyesuaikan hadirnya 

pengalaman baru). 

2.1.7.7.2 Bertanya (Questioning) 

Komponen ini merupakan strategi pembelajaran CTL. Bertanya dalam 

pembelajaran CTL dipandang sebagai upaya guru yang bisa mendorong siswa 

untuk mengetahui sesuatu, mengarahkan siswa untuk memperoleh informasi, 

sekaligus mengetahui perkembangan kemampuan berfikir siswa. Pada sisi lain, 

kenyataan menunjukkan bahwa pemerolehan pengetahuan seseorang selalu 

bermula dari bertanya. 

Prinsip yang perlu diperhatikan guru dalam pembelajaran berkaitan 

dengan komponen bertanya sebagai berikut. 

a. Penggalian informasi lebih efektif apabila dilakukan melalui bertanya. 

b. Konfirmasi terhadap apa yang sudah diketahui siswa lebih efektif melalui 

tanya jawab. 

c. Dalam rangka penambahan atau pemantapan pemahaman lebih efektif 

dilakukan lewat diskusi baik kelompok maupun kelas. 

d. Bagi guru, bertanya kepada siswa bisa mendorong, membimbing dan 

menilai kemampuan berpikir siswa. 

e. Dalam pembelajaran yang produktif kegiatan bertanya berguna untuk: 

menggali informasi, mengecek pemahaman siswa, membangkitkan respon 

siswa, mengetahui kadar keingintahuan siswa, mengetahui hal-hal yang 
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diketahui siswa, memfokuskan perhatian siswa sesuai yang dikehendaki 

guru, membangkitkan lebih banyak pertanyaan bagi diri siswa, dan 

menyegarkan pengetahuan siswa. 

2.1.7.7.3  Menemukan (Inquiry) 

Komponen menemukan merupakan kegiatan inti CTL. Kegiatan ini 

diawali dari pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan-

kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa. 

Dengan demikian pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa tidak dari 

hasil mengingat seperangkat fakta, tetapi hasil menemukan sendiri dari fakta yang 

dihadapinya. 

Prinsip yang bisa dipegang guru ketika menerapkan 

komponen inquiry dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 

a. Pengetahuan dan keterampilan akan lebih lama diingat apabila siswa 

menemukan sendiri. 

b. Informasi yang diperoleh siswa akan lebih mantap apabila diikuti dengan 

bukti-bukti atau data yang ditemukan sendiri oleh siswa. 

c. Siklus inquiry adalah observasi, bertanya, mengajukan dugaan, 

pengumpulan data, dan penyimpulan. 

d. Langkah-langkah kegiatan inquiry: merumuskan masalah; mengamati atau 

melakukan observasi; menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, 

gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lain; mengkomunikasikan atau 

menyajikan hasilnya pada pihak lain (pembaca, teman sekelas, guru, 

audiens yang lain). 
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2.1.7.7.4  Masyarakat belajar (learning community) 

Komponen ini menyarankan bahwa hasil belajar sebaiknya diperoleh dari 

kerja sama dengan orang lain. Hasil belajar bisa diperoleh dengan sharing antar 

teman, antarkelompok, dan antara yang tahu kepada yang tidak tahu, baik di 

dalam maupun di luar kelas. Karena itu pembelajaran yang dikemas dalam diskusi 

kelompok dengan anggota heterogen dan jumlah yang bervariasi sangat 

mendukung komponen learning community. 

Prinsip-prinsip yang bisa diperhatikan guru ketika menerapkan 

pembelajaran yang berkonsentrasi pada komponen learning community adalah 

sebagai berikut. 

a. Pada dasarnya hasil belajar diperoleh dari kerja sama atau sharing dengan 

pihak lain. 

b. Sharing terjadi apabila ada pihak yang saling memberi dan saling menerima 

informasi. 

c. Sharing terjadi apabila ada komunikasi dua atau multiarah. 

d. Masyarakat belajar terjadi apabila masing-masing pihak yang terlibat di 

dalamnya sadar bahwa pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang 

dimilikinya bermanfaat bagi yang lain. 

e. Siswa yang terlibat dalam masyarakat belajar pada dasarnya bisa menjadi 

sumber belajar. 

2.1.7.7.5 Pemodelan (modelling) 

Komponen pendekatan CTL ini menyarankan bahwa pembelajaran 

keterampilan dan pengetahuan tertentu diikuti dengan model yang bisa ditiru 
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siswa. Model yang dimaksud bisa berupa pemberian contoh, misalnya cara 

mengoperasikan sesuatu, menunjukkan hasil karya, mempertontonkan suatu 

penampilan. Cara pembelajaran semacam ini akan lebih cepat dipahami siswa dari 

pada hanya bercerita atau memberikan penjelasan kepada siswa tanpa ditunjukkan 

modelnya atau contohnya. 

Prinsip-prinsip komponen modelling yang bisa diperhatikan guru ketika 

melaksanakan pembelajaran adalah sebagai berikut. 

a. Pengetahuan dan keterampilan diperoleh dengan mantap apabila ada 

model atau contoh yang bisa ditiru. 

b. Model atau contoh bisa diperoleh langsung dari yang berkompeten atau 

dari ahlinya. 

c. Model atau contoh bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu, contoh hasil 

karya, atau model penampilan. 

2.1.7.7.6 Refleksi (reflection) 

Komponen yang merupakan bagian terpenting dari pembelajaran dengan 

pendekatan CTL adalah perenungan kembali atas pengetahuan yang baru 

dipelajari. Dengan memikirkan apa yang baru saja dipelajari, menelaah, dan 

merespons semua kejadian, aktivitas, atau pengalaman yang terjadi dalam 

pembelajaran, bahkan memberikan masukan atau saran jika diperlukan, siswa 

akan menyadari bahwa pengetahuan yang baru diperolehnya merupakan 

pengayaan atau bahkan revisi dari pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. 

Kesadaran semacam ini penting ditanamkan kepada siswa agar ia bersikap terbuka 

terhadap pengetahuan-pengetahuan baru. 
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Prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan guru dalam rangka 

penerapan komponen refleksi adalah sebagai berikut. 

a. Perenungan atas sesuatu pengetahuan yang baru diperoleh merupakan 

pengayaan atas pengetahuan sebelumnya. 

b. Perenungan merupakan respons atas kejadian, aktivitas, atau pengetahuan 

yang baru diperolehnya. 

c. Perenungan bisa berupa menyampaikan penilaian atas pengetahuan yang 

baru diterima, membuat catatan singkat, diskusi dengan teman sejawat, atau 

unjuk kerja. 

2.1.7.7.7 Penilaian autentik (authentic assessment) 

Komponen yang merupakan ciri khusus dari pendekatan kontekstual 

adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran atau 

informasi tentang perkembangan pengalaman belajar siswa. Sehubungan dengan 

hal tersebut, prinsip dasar yang perlu menjadi perhatian guru ketika menerapkan 

komponen penilaian autentik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 

a. Penilaian autentik bukan menghakimi siswa, tetapi untuk mengetahui 

perkembangan pengalaman belajar siswa. 

b. Penilaian dilakukan secara komprehensif dan seimbang antara penilaian 

proses dan hasil. 

c. Guru menjadi penilai yang konstruktif (constructive evaluators) yang 

dapat merefleksikan bagaimana siswa belajar, bagaimana siswa 

menghubungkan apa yang mereka ketahui dengan berbagai konteks, dan 

bagaimana perkembangan belajar siswa dalam berbagai konteks belajar. 
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d. Penilaian autentik memberikan kesempatan siswa untuk dapat 

mengembangkan penilaian diri (self assessment) dan penilaian sesama 

(peer assessment). 

Dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan  model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran IPA 

adalah sesuai sintaks dari model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) itu sendiri, yang meliputi 

a. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan 

cara bekerja sendiri, menemukan sendiri dan mengkontruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya 

b. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiri untuk semua topik 

c. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya 

d. Ciptakan masyaraka belajar (belajar dalam kelompok) 

e. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran 

f. Lakukan refleksi di akhir pertemuan 

g. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai  

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Dinyatakan Luqman hakim (2010) dalam penelitian yang berjudul 

“Penerapan Pendekatan Kontekstual (CTL) untuk Meningkatkan Aktivitas dan 

Prestasi Belajar IPA Pada Siswa Kelas V SDN 01 Sumurbanger 01 Kabupaten 

Batang” dengan tujuan penelitian yaitu (1) mengetahui aktivitas belajar siswa 

dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan kontekstual (CTL), (2) mengetahui 
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prestasi belajar siswa melalui pendekatan kontekstual (CTL), (3) mengetahui 

kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan kontekstual (CTL) pada 

pembelajaran IPA kelas V SDN 01 Sumurbanger. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya peningkatan pada tiap siklusnya baik dari segi keaktifan siswa maupun 

hasil belajar siswa. Data aktivitas belajar siswa siklus I sebesar 65,25%, pada 

siklus II meningkat menjadi 71,69%, dan pada siklus III mencapai 81,33%. Data 

hasil belajar siswa pada siklus I nilai rata-rata 68,57 dengan ketuntasan belajar 

sebesar 53,57%, pada siklus II nilai rata-rata 73,57 dengan ketuntasan belajar 

sebesar 82,14%, dan pada siklus III nilai rata-rata mencapai 76,07 dengan 

ketuntasan belajar mencapai 89,28%. Berdasarkan hasil penelitian yang dicapai 

dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan kontekstual (CTL) dapat 

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar IPA pada siswa kelas V SDN 01 

Sumurbanger 

Dikatakan Ertina Sulisia Jodie (2010) dalam penelitian dengan judul 

“Pembelajaran constextual teaching and learning (ctl) untuk meningkatkan 

pemahaman konsep hubungan gaya dan gerak pada mata pelajaran IPA kelas VI 

SD N 01 Jojogan tahun pelajaran 2009/2010”. Adapun tujuan penelitian ini adalah 

meningkatkan pemahaman konsep hubungan gaya dan gerak pada mata pelajaran 

IPA kelas VI SD N 01 Jojogan tahun pelajaran 2009/2010. Hasil penelitian 

diperoleh kesimpulan bahwa pada kondisi awal hasil evaluasi pada mata pelajaran 

IPA di kelas VI SD Negeri 01 Jojogan dari 11 siswa, hanya 6 siswa (54,54%) 

mendapat nilai diatas KKM dan 5 siswa (45,45%) mendapat nilai dibawah KKM. 

Perbaikan pembelajaran melalui penerapan model Constextual Teaching and 
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Learning (CTL) di SD Negeri 01 Jojogan dalam  materi hubungan gaya dan gerak 

telah berhasil meningkatkan pemahaman siswa, terbukti dengan terjadinya 

peningkatan nilai hasil evaluasi dan peningkatan ketercapaian ketuntasan belajar 

siswa. Data yang diperoleh selama penelitian tindakan kelas menunjukkan 

ketuntasan belajar siswa meningkat dari 54,54% menjadi 63,63%, pada siklus II 

meningkat menjadi 90,90%. Rata-rata kelas juga mengalami peningkatan dari 

72,09 meningkat menjadi 77 pada siklus II atau terjadi peningkatan sebesar5 poin. 

Dinyatakan Mulyono (2010) dalam penelitian dengan judul “Peningkatan 

Hasil Belajar IPA Melalui Pendekatan Kontekstual Pada Materi Bagian-bagian 

Tumbuhan Bagi Siswa Kelas IV SD Negeri Simpar Tahun Pelajaran 2009/2010” 

adapun tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar IPA Pada 

Materi Bagian-bagian Tumbuhan Bagi Siswa Kelas IV SD Negeri Simpar Tahun 

Pelajaran 2009/2010.Hasil penelitian dinyatakan setelah menggunakan metode 

CTL kerja sama dalam kelompok pada Siklus I tiap kelompok rata-rata dari 5 

siswa yang aktif hanya 3 siswa (masuk dalam kategori cukup), dan pada akhir 

siklus II naik tiap kelompok rata-rata dari 5 siswa yang aktif 4 sampai 5 siswa 

(masuk dalam kategori sangat baik). Keberanian bertanya atau menanggapi 

pertanyaan pada Siklus I sekitar 9 siswa dari 22 siswa (masuk dalam kategori 

cukup), dan pada siklus II naik menjadi 18 siswa dari 22 siswa (masuk dalam 

kategori sangat baik). Penggunaan pendekatan CTL dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran bagian-bagian tumbuhan. Penggunaan pendekatan CTL 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD pada materi bagian-bagian 

tumbuhan 
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Dari penelitian-penelitian tersebut, peneliti kemudian mendapatkan 

gambaran untuk melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran IPA Melalui Model Pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) Pada Siswa Kelas IV SDN 02 Prawoto Pati 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Kerangaka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Guru belum secara optimal memberikan 
kesempatan siswa agar mampu bekerja sendiri, 
menemukan sendiri dan mengkontruksi sendiri 
pengetahuan dan keterampilan barunya,  

2) Guru belum secara optimal melakukan kegiatan 
inquiri untuk semua topik,  

3) masih belum memaksimalkan pengembangan sifat 
ingin tahu siswa,  

4) Pengkondisian terhadap masyarakat belajar 
(belajar dalam kelompok) belum dilaksanan 

5) Guru belum berupaya menggunakan model 
sebagai contoh pembelajaran,  

6) Kegiatan refleksi di akhir pertemuan masih 
kurang optimal  

7) penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara 
atau metode 

8) Aktivitas siswa masih relative rendah 
9) Hasil belajar siswa masih rendah 

Kondisi 
awal 

Tindakan 

Kondisi 
akhir 

Keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 
siswa meningkat 

Dengan menggunakan model pembelajaran 
Contekstual Teaching and Learning (CTL) 

 

Bagan 1. Kerangka Berpikir Penelitian 
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2.4 HIPOTESIS TINDAKAN 

Dengan menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar IPA akan 

meningkat
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 SUBJEK PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 02 Prawoto Pati dengan subjek 

penelitian adalah siswa dan guru kelas IV. 

3.2 Variabel Penelitian 

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

3.2.1 Keterampilan guru dalam pembelajaran dengan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 

3.2.2 Aktivitas siswa dalam  pembelajaran IPA dengan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 

3.2.3 Hasil belajar siswa dalam pembelajaran dengan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 

3.3 Posedur / langkah-langkah PTK 

Prosedur dalam penelitian ini meliputi: 

3.3.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang berupa kegiatan untuk 

menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk 

memecahkan masalah yang akan dihadapi.(Subyantoro,2009:29). 

Dalam penelitian ini tahap perencanaannya adalah membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran, mempersiapkan media yang tepat, menyiapkan alat 
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evaluasi, dan menyiapkan instrumen pengumpul data. Peneliti juga berkonsultasi 

dan bekerjasama dengan kolaborator dalam penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan penentuan alokasi waktu yang akan digunakan dalam penelitian 

tersebut. 

3.3.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan yang meliputi siapa melakukan apa, kapan, dimana, 

dan bagaimana melakukannya. Skenario tindakan yang telah direncanakan, 

dilaksanakan dalam situasi yang aktual. Pada saat yang bersamaan kegiatan ini 

juga disertai dengan kegiatan observasi dan interpretasi serta diikuti dengan 

kegiatan refleksi (Zainal Aqib 2006:31). 

Penelitian tindakan kelas ini direncanakan untuk dilaksanakan dalam 2 

siklus yakni siklus I dan siklus II. Setiap siklus memiliki beberapa tahapan yaitu 

perencanaan, pelaksanaan sekaligus observasi, dan refleksi.  

3.3.3 Observasi 

Yaitu proses pengambilan data dari pelaksanaan tindakan  atau kegiatan 

pengamatan(pengambilan data) untuk memotret sejauh mana efek tindakan telah 

mencapai sasaran (Subyantoro,2009:32). Kegiatan observasi dalam penelitian ini 

dilaksanakan untuk mengamati keterampilan guru dan aktivitas siswa dari 

pelaksanaan tindakan. 

3.3.4 Analisis dan refleksi 

Refleksi adalah kegiataan mengulas kembali secara kritis tentang 

perubahan yang terjadi pada siswa, guru, dan suasana kelas. Pada tahap ini guru 

sebagai peneliti menjawab pertanyaan mengapa (why), bagaimana (how), dan 
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sejauh mana(to what extent) intervensi ini telah menghasilkan perubahan secara 

signifikan.(Subyantoro, 2009:33). 

Dalam  refleksi peneliti dapat mengkaji proses pembelajaran apakah sudah 

tercapai atau belum dengan melihat indikator keberhasilan pada siklus pertama, 

selanjutnya mengkaji kekurangan dan membuat daftar pemasalahan yang muncul 

di siklus pertama, kemudian bersama tim kolaborasi merencanakan tindak lanjut 

untuk siklus berikutnya. 
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3.4 Siklus Penelitian 

Alur siklus penelitian tindakan kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Iskandar,2009:114) 

Identifikasi 
masalah 

Siklus I 

Perencanaan 1 

pelaksanaan 

pengamatan 

refleksi 

Perbaikan perencanaan II 

Permasalahan 
baru hasil refleksi 

pelaksanaan 

pengamatan 

refleksi 

Dilanjutkan ke 
siklus berikut? 

Siklus II 
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3.4.1 Siklus I 

3.4.1.1 Perencanaan 

3.4.1.1.1 Menentukan pokok bahasan yang akan diajarkan. 

3.4.1.1.2 Menyusun RPP  

3.4.1.1.3 Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa KTSP, silabus, 

buku paket, buku penunjang yang relevan, dan alat peraga/media. 

3.4.1.1.4 Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis pilihan ganda dan  lembar 

kerja siswa. 

3.4.1.1.5 Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas dalam pendekatan  Contextual Teaching and Learning (CTL) 

3.4.1.1.6 Menyiapkan catatan lapangan untuk menuliskan hal–hal di luar dugaan 

yang tidak tertulis dalam lembar observasi. 

3.4.1.2 Pelaksanaan Tindakan 

3.4.1.2.1 Pertemuan Pertama 

a. Kegiatan Awal 

Pra kegiatan 

1) Salam 

2) Berdo’a 

3) Absensi dan pengkondisian siswa 

Apersepsi 

1) Apersepsi : guru mendorong meja kemudian bertanya kenapa meja 

yang tadinya diam setelah didorong menjadi bergerak? 

2) Guru mrnyampaikan tujuan pembelajaran. 
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b. Kegiatan Inti  

Pada kegiatan inti terbagi kedalam 3 tahap meliputi: eksplorasi, elaborasi 

dan konfirmasi.  Pada tahap eksplorasi  kegiatanya adalah sebagai berikut. 

Pada tahap eksplorasi kegitanya adalah sebagai berikut: 

1) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (setiap 

kelompok terdiri dari 5 siswa) 

2) Guru melakukan pengembangan konsep pada materi pengaruh 

gaya terhadap gerak benda 

3) Guru menampilkan CD Pembelajaran mengenai materi tentang 

pengaruh gaya terhadap gerak benda 

4) Siswa mencatat hal – hal penting yang berhubungan dengan materi 

pengaruh gaya terhadap gerak benda 

Pada tahap elaborasi kegiatanya adalah sebagai berikut: 

1) Siswa mendiskusikan informasi dari CD Pembelajaran dengan 

kelompoknya  

2) Siswa membuat rangkuman (resume) bersama kelompoknya dari 

informasi yang ada pada media CD Pembelajaran 

3) Siswa diberi tugas untuk mengemukakan gagasan atau ide dari 

informasi yang terdapat pada CD pembelajaran tersebut bersama 

kelompoknya. 

4) Siswa yang lain dapat memberikan tanggapan dari hasil presentasi 

yang telah disampaikan oleh temannya tadi 

5) Siswa melaporkan hasil diskusi dan presentasi 
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6) Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik 

7) Guru bersama siswa mempersiapkan alat dan bahan yang akan 

digunakan untuk praktek membuktikan bahwa gaya dapat 

mempengaruhi benda bergerak 

8) Siswa mencatat hal-hal yang penting. Dan siswa membuat laporan. 

9) Salah satu perwakilan maju untuk mempersentasikan laporan 

Pada tahap konfirmasi kegiatanya adalah sebagai berikut: 

1) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-hal 

yang belum dipahami 

2) Memberikan penguatan 

c. Kegiatan Akhir  

1) Dengan dibimbing oleh guru, siswa menyimpulkan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

2) Guru memberikan refleksi 

3.4.1.2.2 Pertemuan kedua 

a. Kegiatan Awal 

Pra kegiatan  

1) Salam 

2) Berdo’a 

3) Absensi dan Pengkondisian siswa 
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Apersepsi  

1) Apersepsi : guru menunjuk salah satu siswa untuk menendang bola 

kearah tembok kemudian guru bertanya kenapa setelah kena 

tembok arah bola kembali? 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti  

Pada kegiatan inti pertemuan kedua juga terbagi kedalam 3 tahap meliputi: 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.  

Pada tahap eksplorasi kegiatanya adalah sebagai berikut: 

1) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (setiap 

kelompok terdiri dari 5 siswa) 

2) Siswa mengulas pembelajaran yang lalu mengenai pengaruh gaya 

terhadap gerak benda 

3) Guru melakukan pengembangan konsep pada materi pengaruh 

gaya terhadap gerak benda 

4) Guru menampilkan CD Pembelajaran  tentang gaya dapat 

mengubah arah gerak benda 

5) Siswa mencatat hal-hal penting yang berhubungan tentang gaya 

dapat mengubah arah gerak benda 

6) Siswa melakukan latihan terkontrol dengan tanya jawab mengenai 

gaya dapat mengubah arah gerak benda dan guru membenarkan 

jika ada siswa yang miskonsepsi dalam memahami materi 
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Pada tahap elaborasi kegiatanya adalah sebagai berikut: 

1). Guru membagikan lembar diskusi kelompok tentang gaya dapat 

mempercepat dan memperlambat gerakkan benda 

2). Siswa melakukan praktikum bersama kelompoknya  

3). Siswa mendiskusikan dan membuat rangkuman (resume) bersama 

kelompoknya dari hasil praktik. 

4). Siswa mencoba mempresentasikan hasil percobaan praktik tersebut 

di depan kelompok yang lain, kelompok yang lain dapat 

memberikan tanggapan dari hasil presentasi yang telah 

disampaikan. 

5). Siswa mengumpulkan hasil praktikum, diskusi dan presentasi 

kepada guru 

6). Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik 

Pada tahap konfirmasi kegiatanya adalah sebagai berikut: 

1). Memberi umpan balik dari jawaban masing–masing kelompok 

2). Memberikan penguatan 

c. Kegiatan Akhir  

1) Dengan dibimbing oleh guru, siswa menyimpulkan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

2) Guru memberikan motivasi 

3) Guru memberikan refleksi 

4) Evaluasi 
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3.4.2.4 Observasi 

3.4.1.3.1 Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 

3.4.1.3.2 Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 

3.4.2.5 Refleksi 

3.4.1.4.1 Mengadakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran serta efek tindakan  

terhadap siklus pertama. 

3.4.1.4.2 Mengkaji pelaksanaan pembelajaran siklus pertama. 

3.4.1.4.3 Membuat daftar permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan siklus 

pertama. 

3.4.1.4.4 Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus kedua. 

3.4.2 Siklus II 

3.4.2.1 Perencanaan 

3.4.2.1.1 Menentukan pokok bahasan yang akan diajarkan. 

3.4.2.1.2 Menyusun RPP  

3.4.2.1.3 Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa KTSP, silabus, 

buku paket, buku penunjang yang relevan, dan alat peraga/media. 

3.4.2.1.4 Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis pilihan ganda dan lembar 

kerja siswa. 

3.4.2.1.5 Menyiapkan lembar observasi 
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3.4.2.1.6 Menyiapkan catatan lapangan untuk menuliskan hal–hal di luar dugaan 

yang tidak tertulis dalam lembar observasi. 

3.4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

3.4.1.2.1 Pertemuan pertama 

a. Kegiatan Awal 

Pra kegiatan 

1) Salam 

2) Berdo’a 

3) Absensi dan Pengkondisian siswa 

Apersepsi 

1) Guru mengambil kaleng kemudian memukul kakeng tersebut 

kemudian guru bertanya kenapa setelah di pukul bentuk kaleng 

berubah? 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti  

Pada kegiatan inti terbagi kedalam 3 tahap meliputi: eksplorasi, elaborasi 

dan konfirmasi.  Pada tahap eksplorasi  kegiatanya adalah sebagai berikut. 

Pada tahap eksplorasi kegiatanya adalah sebagai berikut: 

1) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (setiap 

kelompok terdiri dari 5 siswa) 

2) Guru melakukan pengembangan konsep pada materi pengaruh 

gaya terhadap bentuk benda 
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3) Guru menampilkan CD Pembelajaran mengenai materi tentang 

pengaruh gaya terhadap bentuk benda 

4) Siswa mencatat hal – hal penting yang berhubungan dengan materi 

pengaruh gaya terhadap bentuk benda 

Pada tahap elaborasi kegiatanya adalah sebagai berikut: 

1) Siswa mendiskusikan informasi dari CD Pembelajaran dengan 

kelompoknya  

2) Siswa membuat rangkuman (resume) bersama kelompoknya dari 

informasi yang ada pada media CD Pembelajaran 

3) Siswa diberi tugas untuk mengemukakan gagasan atau ide dari 

informasi yang terdapat pada CD pembelajaran tersebut bersama 

kelompoknya. 

4) Siswa yang lain dapat memberikan tanggapan dari hasil presentasi 

yang telah disampaikan oleh temannya tadi 

5) Siswa melaporkan hasil diskusi dan presentasi 

6) Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik 

Pada tahap konfirmasi kegiatanya adalah sebagai berikut: 

1) Memberi umpan balik dari jawaban masing–masing kelompok 

2) Memberikan penguatan 

c. Kegiatan Akhir  

1) Dengan dibimbing oleh guru, siswa menyimpulkan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

2) Guru memberi motivasi 
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3) Guru memberikan refleksi 

4) Evaluasi 

3.4.1.2.2 Pertemuan kedua 

a. Kegiatan Awal 

Pra kegiatan  

1) Salam 

2) Berdo’a 

3) Absensi dan Pengkondisian siswa 

Apersepsi 

1) Guru menunjukkan sebuah asbak yang terbuat dari tanah liat 

kemudian guru bertanya apa ada yang pernah membuat mainan 

dari tanah liat? 

2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Kegiatan Inti  

Pada kegiatan inti pertemuan kedua juga terbagi kedalam 3 tahap meliputi: 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.  

Pada tahap eksplorasi  kegiatanya adalah sebagai berikut. 

1) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (setiap 

kelompok terdiri dari 5 siswa) 

2) Siswa mengulas pembelajaran yang lalu mengenai pengaruh gaya 

terhadap bentuk benda 

3) Guru melakukan pengembangan konsep pada materi pengaruh 

gaya terhadap bentuk benda 
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Pada tahap elaborasi kegiatanya adalah sebagai berikut: 

1) Guru membagikan lembar diskusi kelompok tentang pengaruh 

gaya terhadap bentuk benda 

2) Siswa melakukan praktikum bersama kelompoknya  

3) Siswa mendiskusikan dan membuat rangkuman (resume) bersama 

kelompoknya dari hasil praktik. 

4) Siswa mencoba mempresentasikan hasil percobaan praktik tersebut 

di depan kelompok yang lain, kelompok yang lain dapat 

memberikan tanggapan dari hasil presentasi yang telah 

disampaikan. 

5) Siswa mengumpulkan hasil praktikum, diskusi dan presentasi 

kepada guru 

6) Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik 

Pada tahap konfirmasi kegiatanya adalah sebagai berikut: 

1) Memberi umpan balik dari jawaban masing–masing kelompok 

2) Memberikan penguatan 

c. Kegiatan Akhir  

3.1 Dengan dibimbing oleh guru, siswa menyimpulkan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

3.2 Guru memberi motivasi 

3.3 Guru memberikan refleksi 

3.4 Evaluasi 
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3.4.2.3 Observasi 

a) Melakukan pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 

b) Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 

3.4.2.4 Refleksi 

a) Mengadakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran serta efek tindakan  

terhadap siklus kedua. 

b) Mengkaji pelaksanaan pembelajaran pada siklus kedua. 

c) Membuat daftar permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan siklus 

kedua. 

d) Merencanakan perencanaan tindak lanjut untuk siklus berikutnya jika 

indikator keberhasilan belum tercapai 

3.5 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Sumber Data 

Sumber data siswa diperoleh dari hasil observasi yang diperoleh secara 

sistematik selama siklus 1  dan siklus 2. Sumber data utama dalam penelitian ini 

adalah guru dan siswa SD Negeri 02 Prawoto Pati serta para pelaku kegiatan 

sekolah lainya dengan harapan dapat memberi informasi dan keterangan-

keterangan yang memadai sesuai dengan aspek yang dirumuskan. Guna 

melengkapi dan mendukung sumber data utama digunakan sumber data tambahan 

yang berupa dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang terdapat di sekolah seperti 
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silabus, RPP, daftar nilai serta arsip-arsip lain yang dibutuhkan pembelajaran 

(RPP) dan silabus. 

3.5.2 Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu. 

3.5.2.1 Data Kuantitatif 

3.5.2.1.1 Data tentang hasil belajar siswa diambil dengan memberikan tes kepada 

siswa yang berupa soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban (option) 

yang direncanakan berjumlah 10 soal dan 5 soal uraian 

3.5.2.1.2 Data tentang hasil penilaian kegiatan siswa dengan menggunakan 

lembar penilaian kegiatan siswa untuk setiap kelompok. 

3.5.2.2 Data Kualitatif. 

3.5.2.2.1 Observasi keteraampilan guru dalam menerapkan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 

3.5.2.2.2 Observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

3.5.2.2.3 Tanggapan siswa selama proses pembelajaran dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

metode tes dan non tes, untuk metode non tes meliputi observasi, kuesioner atau 

angket dan dokumentasi. 
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3.5.3.1 Metode Tes 

Tes adalah  serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2010:199). Tes 

dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau prestasi 

belajar. Tes diberikan kepada siswa untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa. 

Tes ini dikerjakan siswa secara individual setelah mempelajari suatu materi. Tes 

ini dilaksanakan pada akhir pembelajaran pada siklus I sampai III. Bentuk 

instrumen yang  berupa tes ini berupa soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban 

(option) yang berjumlah 10 soal. Dan 5 soal uraian. 

3.5.3.2 Metode observasi  

Observasi atau disebut pula dengan pengamatan meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat 

indera (Arikunto,20010:199). Metode observasi dalam penelitian ini berisi catatan 

yang menggambarkan bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA dengan 

menggunakan metode Contextual Teaching and Learning (CTL)  Observasi juga 

dilakukan kepada guru yang sedang mengajar melalui lembar pengamatan. 

3.5.3.3 Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010),  menjelaskan teknik dokumentasi 

adalah mencari data mengenai hal - hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip nilai, buku, surat kabar, majalah. prasasti. agenda untuk memperoleh 

keterangan yang terwujud data yang berkaitan dengan klien yang diteliti.  
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Tujuan dari dokumentasi adalah untuk melengkapi data yang belum 

dikemukakan oleh informan dan untuk mengetahui seberapa besar data tersebut 

dapat dipertanggung jawabkan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan data peserta didik melalui buku pribadi. buku 

induk siswa. hasil tes psikologis (jika ada) dan hasil belajar peserta didik selain itu 

teknik dokumentasi juga dilakukan untuk mendapatkan rekaman audio visual 

dalam pembelajaran sehingga dapat ditelaah leih lanjut 

3.6 INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh data yang diharapkan agar pekerjaanya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga 

lebih mudah diolah (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini instrumen yang 

digunakan  adalah: lembar soal post test, Lembar Kerja Siswa, Lembar Diskusi 

Kelompok, lembar observasi, dan catatan lapangan.  

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.7.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif siswa yang diperoleh melalui 

tes objektif. dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan 

menentukan mean atau rerata terhadap skor yang diperoleh siswa.  

Purwanti dkk (2008 : 6.3), dalam bukunya yang berjudul “ Asesmen 

pembelajaran SD”  menyebutkan bahwa cara pensekoran terhadap tes bentuk 

pilihan ganda adalah sebagai berikut: 
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Skor =   x 100  (skor mulai 0 - 100)  

Keterangan:  

B = Banyaknya butir soal yang dijawab benar 

N = Banyaknya butir soal 

Herrhyanto (2008: 2.23) dalam bukunya yang berjudul “ statistika Dasar”, 

menjelaskan macam – macam tabel distribusi frekuensi. Salah satunya yaitu 

penyajian data kuantitatif dalam bentuk tabel distribusi frekuensi relative. Adapun 

penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk persentase. Adapun rumus 

persentase tersebut adalah sebagai berikut: 

f ‘ = 
∑

  x 100% 

Keterangan: 

∑f    = jumlah frekuensi 

fn     = frekuensi yang muncul 

f’      = Persentase frekuensi  

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar 

siswa yang dikelompokkan kedalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, dengan 

kriteria sebagai berikut. 

Tabel 2.  
Kriteria Ketuntasan Belajar siswa 

 
Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥65 Tuntas 

< 65 Tidak Tuntas 

(Kurikulum SDN 02 Prawoto Kabupaten Pati) 
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Tabel 3. 
 Kriteria Ketuntasan guru dalam  pembelajaran 

 
Kriteria Ketuntasan Kualifikasi 

≥75 Tuntas 

< 75 Tidak Tuntas 

(Dekdibud,2007:11) 

3.7.2 Data kualitatif  

Data kualitatif berupa data hasil observasi kinerja guru dan aktivitas siswa 

dalam dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan 

dalam kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. Purwanti dkk (2008: 6.9), menjelaskan dalam bentuk contoh 

instrument untuk mengukur minat peserta didik yang telah berhasil dibuat adalah 

10 butir. Jika rentangan yang dipakai adalah 1 – 5 maka skor terendah adalah 10 

dan skor tertinggi adalah 50. Dengan demikian mediannya adalah (10 + 50)/2 

yaitu sebesar 30. Jika dibagi menjadi 4 kategori maka skala 10 – 20 termasuk 

tidak berminat, 21 – 30 kurang berminat, 31 – 40 berminat dan skala 41 – 50 

sangat berminat.  

Maka dari contoh tersebut  untuk menentukan skor dalam 4 kategori, 

langkah langkah yang ditempuh yaitu: 

3.7.2.1 Menentukan skor maksimal dan skor minimal 

3.7.2.2 Menentukan median dari data skor yang diperoleh dengan 

3.7.2.3 Membagi rentang skor menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, 

kurang 
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Jika: 

M   = Skor Maksimal 

K    = Skor Minimal  

n     = Banyaknya data  

n = (M - K) + 1 

 

Untuk  rumus yang digunakan adalah Herrhyanto, Hamid (2008: 5.3). 

Letak Q1 = (푛 + 2) untuk n genap atau Q1 =  (푛 + 1) untuk data ganjil 

Letak Q2 =  (푛 + 1) untuk data genap maupun data ganjil 

Letak Q3 =  (3푛 + 2) untuk data genap atau Q3 =  (3n + 1) untuk data ganjil 

Letak Q4 = skor maksimal, maka didapat kriteria ketuntasan sebagai berikut. 

Tabel 4 
 Kategori Kriteria Ketuntasan 

 
Kriteria ketuntasan Kategori 

Q3 ≤ skor ≤ M Sangat baik 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup 

N ≤ skor < Q1 Kurang 

http://Statistikaterapan.wordpress.com diakses pada tanggal 02 Desember 

2011 Pukul 21.30 WIB 

Sedangkan diskripsi kualitatif keterampilan guru dan keaktifan siswa 

sebagaimana yang disajikan dalam tabel 5 berikut. 
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Tabel 5. 
Diskripsi kualitatif keterampilan, dan keaktifan siswa 

 
Rentang Kategori 

Keterampilan guru Aktivitas siswa 

35,75 ≤  skor  ≤ 44 26 ≤  skor  ≤ 32 Sangat baik 

27,5  ≤  skor <  35,75 20 ≤  skor < 26 Baik 

18,75≤  skor  < 27,5 13,5≤  skor  < 20 Cukup 

11  ≤  skor  <  18,75 8 ≤  skor  <  13,5 kurang 

3.8 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pembelajaran dengan menggunakan metode Contextual Teaching and 

Learning (CTL) diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPA  pada siswa  

kelas IV SD Negeri 02 Prawoto Kabupaten Pati dengan indikator sebagai berikut: 

a) Keterampilan guru dalam pembelajaran melalui pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dengan kriteria sekurang-kurangnya baik 

(27,5  ≤  skor <  35,75) 

b) Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL)  meningkat dengan kriteria sekurang-

kurangnya baik (20 ≤  skor < 26) 

c) Hasil belajar siswa melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL)  mendapatkan nilai ketuntasan minimal belajar  individual 

sekurang-kurangnya baik ( ≥70 ) diatas Kriteria ketuntatasan Minimal 

(KKM) dengan prosentase ketuntasan belajar siswa  ≥ 80 
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3.9 JADWAL PENELITIAN 

Tabel 5. Barchat Rencana Penenlitian 

No Jenis Kegiatan Tahun 2011 

Bulan I Bulan II Bulan III 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Survey Awal             

2. Penyusunan Proposal             

3. Perijinan             

4. Pelaksanaan 

penelitian 

Siklus I             

Siklus II             

6. Penulisan Laporan             

7. Laporan             

3.10 Rencana Anggaran Biaya 

Anggaran biaya dari penelitian ini adalah : 

1. Pembuatan laporan  : Rp 200.000,00 

2. Penggandaan laporan  : Rp 200.000,00 

3. Jilid    : Rp 150.000,00 

4. Media    : Rp 100.000,00   

5. Dokumentasi   : Rp   50.000,00 

Jumlah      RP 700.000,00 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.2.1 Deskripsi  Data Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan siklus I selama dua kali pertemuan, dengan setiap pertemuan 

mempunyai alokasi waktu 2x35 menit, pertemuan pertama  pada tanggal 14 mei 

2012 dan pertemuan kedua pada tanggal 17 mei 2012 dengan pembelajaran 

dilaksanakan menerapkan model pembelajaran Contekstual Teaching and 

Learning. Dalam pelaksanaan penelitian siklus I meliputi tahap perencanaan 

(planing), tindakan (action),  pengamatan (observation), dan refleksi (reflecting).  

Adapun penjelasan dari setiap tahap yang telah dilaksanakan adalah sebagai 

berikut: 

4.2.1.1 Perencanaan (Planing) 

Hal-hal yang di rencanakan pada siklus I adalah sebagai berikut: 

4.1.1.1.1 Menentukan pokok bahasan yang akan diajarkan. 

4.1.1.1.2 Menyusun RPP  

4.1.1.1.3 Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa KTSP, silabus, 

buku paket, buku penunjang yang relevan, dan alat peraga/media. 

4.1.1.1.4 Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis pilihan ganda dan  lembar 

kerja siswa. 

4.1.1.1.5 Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas dalam pendekatan  Contextual Teaching and Learning (CTL) 
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4.1.1.1.6 Menyiapkan catatan lapangan untuk menuliskan hal–hal di luar dugaan 

yang tidak tertulis dalam lembar observasi. 

4.2.1.2 Pelaksanaan (Action) 

4.1.2.3.1 Pertemuan pertama 

Pada kegiatan inti terbagi kedalam 3 tahap meliputi: eksplorasi, elaborasi 

dan konfirmasi.  Pada tahap eksplorasi  kegiatanya adalah sebagai berikut. 

Pada tahap eksplorasi kegitanya adalah sebagai berikut: 

a. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (setiap kelompok terdiri 

dari 5 siswa) 

b. Guru melakukan pengembangan konsep pada materi pengaruh gaya 

terhadap gerak benda 

c. Guru menampilkan CD Pembelajaran mengenai materi tentang pengaruh 

gaya terhadap gerak benda 

d. Siswa mencatat hal – hal penting yang berhubungan dengan materi 

pengaruh gaya terhadap gerak benda 

Pada tahap elaborasi kegiatanya adalah sebagai berikut: 

a. Siswa mendiskusikan informasi dari CD Pembelajaran dengan 

kelompoknya  

b. Siswa membuat rangkuman (resume) bersama kelompoknya dari 

informasi yang ada pada media CD Pembelajaran 

c. Siswa diberi tugas untuk mengemukakan gagasan atau ide dari informasi 

yang terdapat pada CD pembelajaran tersebut bersama kelompoknya. 
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d. Siswa yang lain dapat memberikan tanggapan dari hasil presentasi yang 

telah disampaikan oleh temannya tadi 

e. Siswa melaporkan hasil diskusi dan presentasi 

f. Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik 

g. Guru bersama siswa mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

untuk praktek membuktikan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda 

bergerak 

h. Siswa mencatat hal-hal yang penting. Dan siswa membuat laporan. 

i. Salah satu perwakilan maju untuk mempersentasikan laporan 

Pada tahap konfirmasi kegiatanya adalah sebagai berikut: 

a. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-hal yang 

belum dipahami 

b. Memberikan penguatan 

4.1.2.3.2 Pertemuan kedua 

Pada kegiatan inti pertemuan kedua juga terbagi kedalam 3 tahap meliputi: 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.  

Pada tahap eksplorasi kegiatanya adalah sebagai berikut: 

a. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (setiap kelompok terdiri 

dari 5 siswa) 

b. Siswa mengulas pembelajaran yang lalu mengenai pengaruh gaya terhadap 

gerak benda 

c. Guru melakukan pengembangan konsep pada materi pengaruh gaya 

terhadap gerak benda 
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d. Guru menampilkan CD Pembelajaran  tentang gaya dapat mengubah arah 

gerak benda 

e. Siswa mencatat hal-hal penting yang berhubungan tentang gaya dapat 

mengubah arah gerak benda 

f. Siswa melakukan latihan terkontrol dengan tanya jawab mengenai gaya 

dapat mengubah arah gerak benda dan guru membenarkan jika ada siswa 

yang miskonsepsi dalam memahami materi 

Pada tahap elaborasi kegiatanya adalah sebagai berikut: 

a. Guru membagikan lembar diskusi kelompok tentang gaya dapat 

mempercepat dan memperlambat gerakkan benda 

b. Siswa melakukan praktikum bersama kelompoknya  

c. Siswa mendiskusikan dan membuat rangkuman (resume) bersama 

kelompoknya dari hasil praktik. 

d. Siswa mencoba mempresentasikan hasil percobaan praktik tersebut di 

depan kelompok yang lain, kelompok yang lain dapat memberikan 

tanggapan dari hasil presentasi yang telah disampaikan. 

e. Siswa mengumpulkan hasil praktikum, diskusi dan presentasi kepada guru 

f. Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik 

Pada tahap konfirmasi kegiatanya adalah sebagai berikut: 

a. Memberi umpan balik dari jawaban masing–masing kelompok 

b. Memberikan penguatan 
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4.2.1.3 Observasi (Observation) 

4.1.2.3.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Siklus I 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran dapat dilihat pada 

tabel 6 berikut. 

Tabel 6. 
Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Pembelajaran dengan model 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) Siklus I 

 
No Indikator Skor μ 

skor 
Skor P 

(%) 
K 

P1 P2 
1 Penataan lingkungan belajar 4 4 4 44 100 SB 
2 Keterampilan membuka pelajaran 3 4 3,5 38,5 87,5 SB 
3 Keterampilan menjelaskan 4 4 4 44 100 SB 
4 Keterampilan dalam PBM sesuai 

dengan model pembelajaran CTL 
3 4 3,5 38,5 87,5 SB 

5 Keterampilan guru dalam bertanya 3 3 3 33 75 B 
6 Keterampialan guru dalam 

organisasi kelompok siswa 
3 3 3 33 75 B 

7 Keterampilan menggunakan media 
pembelajaran 

4 4 4 44 100 SB 

8 Perhatian guru terhadap siswa 
dalam pembelajaran 

3 4 3,5 38,5 87,5 SB 

9 Evaluasi pembelajaran 4 4 4 44 100 SB 
10 Keterampilan menutup kegiatan 

pembelajaran 
4 4 4 44 100 SB 

11 Tindak lanjut/follow up 3 3 3 33 75 B 
Rerata 3,4 3,7 3,5 38,5 87,5 SB 

Data diolah  Mei 2012 

Keterangan 
μ Skor     = Rata-rata skor Kriteria Ketuntasan 
P (%)      = Prosentase 35,75 ≤  skor  ≤ 44     = Sangat baik 
P1           = Pertemuan  ke- 1 27,5  ≤  skor <  35,75  = Baik 
P2           = Pertemuan  ke- 2 18,75≤  skor  < 27,5    = Cukup 
K            = Kategori/Kualifikasi  11    ≤  skor  <  18,75  = Kurang 
SB          = Sangat Baik  
B            = Baik  
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Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran pada siklus I yang 

tertera pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pembelajaran IPA melalui 

Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning mendapatkan prosentase 

87,5% atau dengan rerata skor 38,5 yang termasuk dalam  kategori Sangat Baik 

(SB), dengan rincian untuk pertemuan ke-1 (P1) mendapatkan skor  38 atau  

88,3%  dan untuk pertemuan ke-2 (P2) mendapatkan skor 40 dengan prosentase 

90%.   

a. Penataan Lingkungan Belajar 

Pada indikator penataan lingkungan belajar  mendapatkan skor 44 atau 

dengan prosentase 100% yang termasuk dalam kategori Sangat Baik (SB). Dari 

diskriptor tersebut berarti sebelum Proses Belajar Mengajar (PBM) guru telah 

melakukan penataan lingkungan belajar dengan komponen diskriptornya yang 

meliputi: (1) Guru melakukan penataan  tempat duduk siswa berdasarkan jumlah 

kelompok sebelum Proses Belajar Mengajar (PBM); (2) Penataan kenyamanan 

kelas, misalnya cahaya yang masuk kedalam kelas, volume suara dari multimedia 

interaktif (tidak bising), dan mengatur temperatur kelas, (3) Penataan peralatan 

bantu pembelajaran bagi guru; dan (4) Penataan peralatan bantu bagi siswa/ media 

pembelajaran 

b. Keterampilan Membuka Pelajaran 

Pada indikator keterampilan membuka pelajaran skor yang didapatkan 

adalah  38,5 atau dengan presentase sebesar 87,5%  yang  termasuk dalam 

kategori Sangat Baik (SB), dari hasil tersebut rincianya  adalah pada  pertemuan 

pertama guru mendapatkan skor 33 dan pada pertemuan  ke dua mendapatkan 
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skor 34, pada pertemuan pertama diskriptor yang belum tampak adalah guru 

belum mengemukan tujuan pembelajaran sesuai dengann Rencana Pelakasanaan 

Pembelajaran (RPP), hal tersebut lalai disampaikan guru,  tetapi pada pertemuan 

kedua semua diskriptor  tersebut telah tampak, yang meliputi; (1) Guru 

menarik/menstimulasi perhatian siswa; (2) Memberikan apersepsi; (3) 

Mengemukakan tujuan pembelajaran; dan (4) Memotivasi siswa untuk mengikuti 

Proses Belajar Mengajar (PBM) dengan baik 

c. Keterampilan Menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan guru dalam proses pembelajaran memperoleh 

skor 44 atau dengan prosentase sebesar 100 %  yang termasuk dalam kategori 

Sangat Baik (SB), artinya setiap diskriptor pada indikator keterampilan 

menjelaskan dalam proses pembelajaran telah tampak, adapun diskriptornya 

meliputi; (1) Kejelasan artikulasi suara; (2) variasi gerakan badan tidak 

mengganggu perhatian siswa; (3) Antusisme dalam penampilan; dan (4) Mobilitas 

posisi mengajar 

d. Keterampilan dalam PBM sesuai dengan model pembelajaran CTL 

Pada indikator  keterampilan dalam kegiatan/proses belajar mengajar  

kesesuaianya dengan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) diperoleh skor 33 atau dengan prosentase sebesar 87,5% dari hasil tersebut 

rincianya  adalah pada  pertemuan pertama diskriptor yang belum tampak adalah 

guru belum melakukan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan RPP  yang 

dipersiapkan, sedangkan pada pertemuan yang kedua diskriptor ini telah tampak, 

adapun diskriptornya meliputi; (1) Proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip 
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Contextual Teaching and Learning (CTL); (2) Mampu  menghubungkan bahan 

belajar dengan  kehidupan nyata; dan (4) Mampu  memberikan variasi sesuai 

dengan situasi yang berlangsung dalam Proses Belajar mengajar (PBM). 

e. Keterampilan Guru dalam Bertanya 

Guru memperoleh rerata skor 33 dengan kategori Baik (B) pada indikator 

keterampilan bertanya, diskriptor yang belum tampak pada indikator ini adalah 

guru belum melakukan pendistribusian pertanyaan secara merata di antara para 

kelompok sedangkan pada diskriptor yang lain telah tampak, yakni; (1) Kejelasan 

pertanyaan yang disampaikan guru; (2) Kejelasan hubungan antara pertanyaan 

guru dengan masalah yang dibicarakan, dan (3) Pemberian waktu berpikir untuk 

bertanya serta menjawab 

f. Keterampilan Guru dalam Organisasi Kelompok 

Pada indikator keterampilan guru dalam organisasi kelompok 

mendapatkan skor  33 dan berada pada kategori Baik (B), diskriptor yang belum 

tampak pada indikator ini adalah guru belum tampak memberikan penghargaan 

terhadap kinerja kelompok, sedangkan pada diskriptor yang lain telah tampak, 

meliputi; (1) Membimbing siswa dalam kerja kelompok; (2) Membimbing siswa 

dalam diskusi kelompok; (3) Membimbing siswa dalam menampilkan atau 

mempresentasikan hasil kerja kelompok, dan (4) Memberikan penghargaan 

terhadap kinerja kelompok 

g. Keterampilan Guru dalam Menggunakan  Media Pembelajaran 

Skor yang didapatkan pada indikator keterampilan guru dalam 

menggunakan  media pembelajaran adalah 44 dengan kategori Sangat Baik (B), 
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adapun diskriptornya meliputi; (1) Memiliki keterampilan dalam penggunaan 

media pembelajaran; (2) Membantu meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan 

pembelajaran; (3) Memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan media; dan (4) 

Ketepatan atau kesusian penggunaan media dengan materi yang disampaikan 

h. Perhatian Guru Terhadap Siswa dalam Pembelajaran 

Guru mendapatkan skor 38,5 untuk indikator perhatian guru terhadap 

siswa dalam pembelajaran, yang termasuk kategori Sangat Baik (SB), dari hasil 

tersebut rincianya  adalah pada  pertemuan pertama diskriptor yang belum tampak 

adalah guru belum menumbuhkan motivasi siswa agar lebih giat belajar, tetapi  

pada pertemuan yang kedua diskriptor ini telah tampak, adapun diskriptornya 

meliputi; (1) Guru memusatkan perhatian siswa secara menyeluruh; (2) Guru 

menghargai semua pendapat siswa; (3) Guru memberi bimbingan kepada siswa 

yang kesulitan; dan (4) Guru menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar lebih 

giat. 

i. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran mendapatkan skor 44 atau dengan prosentase 

sebesar 100%  yang termasuk dalam kategori Sangat Baik (SB), artinya setiap 

diskriptor pada evaluasi pembelajaran telah tampak pada siklus I, adapun 

diskriptornya meliputi; (1) Penilaian relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan; 

(2) Menggunakan bentuk dan  jenis ragam penilaian; (3) Penilaian yang diberikan 

sesuai dengan RPP; (4) Penilaian berbasis model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL). 
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j. Keterampilan Menutup Kegiatan Pembelajaran  

Pada indikator keterampilan menutup kegiatan pembelajaran guru 

mendapatkan skor 44 atau dengan prosentase sebesar 100%  yang termasuk dalam 

kategori Sangat Baik (SB), artinya setiap diskriptor pada evaluasi pembelajaran 

telah tampak pada siklus I, adapun diskriptornya meliputi; (1) Meninjau  kembali 

materi yang telah diberikan; (2) Memberi kesempatan untuk bertanya dan 

menjawab pertanyaan; (3) Memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran; (4) 

Kemampuan  menyimpulkan materi pada Proses Belajar Mengajar (PBM) dengan  

tepat 

k. Tindak Lanjut (Follow Up) 

Pada indikator tindak lanjut (follow up) skor yang didapatkan adalah  33 

atau dengan prosentase sebesar 75%  yang masuk dalam kategori sangat Baik (B), 

diskriptor yang belum tampak adalah menginformasikan materi/bahan belajar 

yang akan dipelajari berikutnya, sedangkan pada diskriptor yang lain sudah 

tampak yang meliputi; (1) Memberikan tugas kepada siswa baik secara individu 

maupun kelompok; (2) Memberikan evaluasi lisan maupun tulisan; dan (3) 

Memberikan motivasi untuk selalu terus belajar. 

4.1.2.3.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran  Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam  pembelajaran siklus I 

dengan menerapkan  model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL), diperoleh data sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut : 
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Tabel 7. 
Hasil Observasi Aktivitas Siswa dengan Model Pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) Siklus I. 
 

No Indikator Skor μ 
S.kls 

P (%) K 
P1 P2 

1 Keaktifan siswa mengikuti pembelajaran 20 24 22 68,75 B 
2 Sikap siswa dalam pembelajaran 26 26 26 81,25 SB 
3 Keaktifan siswa dalam kegiatan 

berkelompok  
26 26 26 81,25 SB 

4 Keterampilan siswa dalam kegiatan 
presentasi 

19 24 21,5 67,18 B 

5 Keterampilan siswa dalam kegiatan 
praktikum 

24 26 25 78,15 B 

6 Keterampilan dalam berdiskusi 
kelompok 

20 23 21,5 67,18 B 

7 Kemampuan siswa mengerjakan soal  
pretes 

17 24 20,5 64,06 B 

8 Kesediaan siswa menerima tugas 
kelompok/individu 

22 26 24 75 B 

μ S.kls 21.7 24.9 23,3 72,85 B 
Data diolah Mei 2012 

Keterangan 
μ Skor      = Rata-rata Skor Kriteria Ketuntasan 
P (%)      = Presentase 26      ≤ skor ≤ 32 = Sangat Baik (SB) 
P1      = Pertemuan  ke- 1 20     ≤ skor < 26 = Baik (B) 
P2 = Pertemuan  ke- 2 13,5   ≤ skor < 20 = Cukup (C) 
K = Kategori/Kualifikasi 8        ≤ skor < 13,5 = Kurang (K) 

 

Hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran pada siklus I yang 

tertera pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pembelajaran IPA melalui 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) mendapatkan 

rerata presentase sebesar  72,85%  dengan  rata-rata skor kelas 23,3 yang termasuk 

dalam  kategori Baik (SB), dengan rincian pada pertemuan pertama mendapatkan 

rerata skor 21,7 dan pada pertemuan kedua mendapatkan rerata skor 24,9 dengan 

masing-masing berada pada kualifikasi Baik (Baik). Dari hasil tersebut 
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berdasarkan deskriptor pada setiap indikator dapat dijabarkan gambaran secara 

umum aktivitas siswa sebagai berikut. 

a. Keaktifan siswa mengikuti pembelajaran 

Pada indikator keaktifan siswa mengikuti pembelajaran mendapatkan 

rerata skor kelas 22 dengan kualifikasi Baik (B), deskriptor yang belum tampak 

adalah kesiapan  siswa dalam  menerima pembelajaran, komponen deskriptor pada 

indikator ini meliputi; (1) Siswa tampak siap menerima pelajaran; (2) 

Memperhatikan dengan baik penjelasan guru;  (3) Antusias mengikuti 

pembelajaran; (4) Siswa melakukan  semua instruksi dari guru 

b. Sikap siswa dalam pembelajaran 

Pada indikator sikap siswa dalam pembelajaran mendapatkan rerata skor 

kelas 26  dengan kualifikasi Sanat Baik (SB), artinya semua deskriptor telah 

tampak, dengan komponenya meliputi; (1) Menghormati/sopan terhadap guru; (2) 

Menghargai dan sopan  terhadap siswa yang lain; (3) Tidak menimbulkan 

kegaduhan yang tidak perlu saat pembelajaran; (4) Mematuhi perintah guru 

dengan tanggung jawab 

c. Keaktifan siswa dalam kegiatan berkelompok 

Pada indikator keaktifan siswa dalam kegiatan berkelompok mendapatkan 

rerata skor kelas 26  dengan kualifikasi Sangat Baik (SB), artinya semua 

deskriptor telah tampak dengan komponenya meliputi; (1) Aktif dalam kerja 

kelompok; (2) Dapat bekerja sama dalam kelompok; (3) Menampilkan hasil kerja 

kelompok; (4) Melakukan refleksi dari kegiatan kelompok 
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d. Keterampilan siswa dalam kegiatan presentasi 

Pada indikator keterampilan siswa dalam kegiatan presentasi  

mendapatkan rerata skor kelas 21,5  dengan kualifikasi Baik (B), kelemahan yang 

masih tampak pada indikator ini adalah kebanyakan siswa belum berani  

mempertahankan hasil kegiatan diskusi kelompok atau menyanggah pendapat 

kelompok lain jika ada pertanyaan. Komponen dari indikator meliputi; (1) Berani 

mempertahankan hasil kegiatan diskusi kelompok; (2) Berani menjawab atau 

menyanggah pendapat kelompok lain; (3) Menampilkan sikap yang bersahabat 

dan sopan terhadap guru; (4) Menghargai pendapat kelompok lain (Ibrahim 2000). 

e. Keterampilan siswa dalam kegiatan praktikum 

Pada indikator keterampilan siswa dalam kegiatan praktikum  

mendapatkan rerata skor kelas 25 dengan kualifikasi Baik (B), kelemahan yang 

masih tampak pada indikator ini adalah  masih banyak kelompok yang masih 

tampak kesulitan dalam kegiatan praktikum. Komponen dari indikator meliputi; 

(1) Mengikuti petunjuk praktikum sesuai lembar kegiatan praktikum; (2) Dapat 

mengerjakan kegiatan praktikum tanpa kesulitan; (3) Menyelesaikan praktikum 

tepat waktu; dan (4) Menuliskan hasil kesimpulan pada lembar praktikum. 

f. Keterampilan dalam berdiskusi kelompok 

Pada indikator keterampilan siswa dalam berdiskusi kelompok 

mendapatkan rerata skor kelas 21,5 dengan kualifikasi Baik (B), descriptor 

kelemahan yang masih tampak pada indikator ini adalah siswa belum berani 

mengungkapkan gagasan/ide masing-masing dari permasalahan yang diberikan 

guru. Komponen dari indikator ini meliputi; (1) Membantu teman dalam 
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kelompok untuk memahami permasalahan yang diberikan guru; (2) 

Mengungkapkan gagasan/ide masing-masing dari permasalahan yang diberikan 

guru; (3) Menganalisis permasalahan bersama; (4) Memecahkan masalah dan 

menarik kesimpulan 

g. Kemampuan siswa mengerjakan soal  pretes 

Pada indikator kemampuan siswa mengerjakan soal  pretes mendapatkan 

rerata skor kelas 20,5  dengan kualifikasi Baik (B), kelemahan yang masih tampak 

pada indikator ini adalah masih banyaknya siswa yang belum dapat 

menyelesaikan soal-soal pretes dengan tepat waktu. Komponen dari indikator 

meliputi; (1) Membaca informasi petunjuk petunjuk pengerjaan  yang ada; (2) 

Tampak tidak kesulitan; (3) Siswa mengerjakan pretes dengan serius; (4) 

Mengerjakan pretes tepat waktu. 

h. Kesediaan siswa menerima tugas kelompok/individu 

Pada indikator kesedian siswa menerima tugas kelompok/individu 

mendapatkan rerata skor kelas dengan kualifikasi Baik (B), dari hasil pengamatan 

masih tampak siswa maupun kelompok  belum dapat menyelesaikan tugas yang 

diberikan dengan tepat waktu. Komponen dari indikator meliputi; (1) 

Mengerjakan semua tugas yang diberikan guru; (2) Melakukan tugas dengan 

sungguh – sungguh; (3) Melakukan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

(4) Menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan tepat waktu 

4.1.2.3.3 Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Hasil  post test siklus I ini merupakan data awal penelitian dengan 

menerapkan  model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). 
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Secara umum  hasil belajar siswa  pada siklus I dapat dilihat pada tabel distribusi 

frekuensi relatif hasil belajar siswa pada tabel 8  berikut. 

Tabel 8. 
Distribusi Frekuensi Relatif Hasil Belajar Siswa Siklus I 

 
N0 Rentang Nilai KKM ∑f (fn ) (f’) Kualifikasi 

1 95 ≤ skor ≤ 100 ≥ 65 20 3 15% Tuntas 

2 85 ≤ skor <  95 10 50% Tuntas 

3 75 ≤ skor <  85 5 25% Tuntas 

4 65 ≤ skor < 75 2 10% Tuntas 

5 0   ≤ skor <  65 0 0% Tidak Tuntas 

Jumlah  20 20 100%  

Data diolah Mei 2012 

Keterangan.  

KKM= Kriteria Ketuntasan Minimal  

∑f    = Jumlah Frekuensi  

fn     = Frekuensi yang Muncul  

f’      = Persentase Frekuensi   

Dati tabel diatas menunjukan hasil belajar siswa pada siklus I mencapai 

ketuntasan belajar  100% dengan KKM yang ditentukan oleh sekolah adalah ≥ 65. 

Jika dilihat berdasarkan dari rentang nilai, maka dapat di uraikan bahwa rentang 

nilai 85 ≤ skor < 95 memiliki frekuensi yang muncul paling banyak, dengan 

prosentase 50% atau 10 dari 20 siswa, yang selanjutnya terbanyak ke dua 

ditempati dengan rentang nilai 75 ≤ skor < 85 dengan prosentase 25%  atau 5 dari 

20 siswa dan dilanjutkan berurutan dengan rentang nilai 95 ≤ skor <  100 yakni 3 

dari 20 siswa dan 65 ≤ skor ≤ 75 yakni 2 dari 20 siswa. 
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4.2.1.4 Refleksi (Reflecting) 

Hasil pelaksanaan penelitian siklus I secara umum menunjukan bahwa 

pada ketiga variabel penelitian yakni keterampilan guru dalam pembelajaran, 

aktivitas siswa dalam pembelajaran dan hasil belajar siswa telah berhasil, hal 

tersebut terbukti dari data yang diperoleh pada siklus I yang telah mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini. 

Namun demikian, jika ditinjau pada setiap deskriptor penelitian ada 

beberapa hal yang belum sesuai dengan harapan, sehingg perlu diperbaiki lagi 

dalam siklus II. Adapun refleksinya adalah sebagai berikut. 

4.1.1.4.1 Keterampilan guru dalam bertanya perlu diperbaiki yakni pada  

pendistribusian pertanyaan secara merata di antara kelompok yang 

masih belum merata. 

4.1.1.4.2 Keterampialan guru dalam organisasi kelompok siswa perlu 

ditingkatkan khususnya pada memberikan penghargaan terhadap kinerja 

kelompok 

4.1.1.4.3 Pada kegiatan tindak lanjut guru masih belum menginformasikan 

materi/bahan belajar yang akan dipelajari berikutnya. 

4.1.1.4.4 Masih banyak siswa yang tampak belum siap menerima pelajaran 

4.1.1.4.5 Pada kegiatan presentasi dari hasil diskusi kelompok dapat dijabarkan 

tidak semua kelompok berani mempertahankan hasil kegiatan diskusi 

kelompok dan menjawab atau menyanggah pendapat kelompok lain jika 

ada pertanyaan 
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4.1.1.4.6 Siswa masih tampak kesulitan dalam kegiatan praktikum, sehingga 

perlu ditingkatkan lagi 

4.1.1.4.7 Masih banyak siswa belum berani mengungkapkan gagasan/ide masing-

masing dari permasalahan yang diberikan guru sehingga perlu 

ditingkatkan lagi. 

4.1.1.4.8 Siswa masih belum tepat waktu dalam mengerjakan soal-soal pretest 

maupun tugas rumah yang diberikan 

4.2.1.5 Revisi (Revision) 

Sesuai dengan kekurangan yang masih ada, maka perlu diadakan revisi. Hal-

hal yang perlu diperbaiki pada siklus II adalah: 

4.1.2.3.1 Variabel keterampilan guru dalam pembeajaran 

a. Guru harus melakukan pendistribusian pertanyaan secara merata di antara 

para kelompok, sehingga setiap kelompok mendapat perhatian yang sama, 

selain itu juga meningkatkan keaktifan kelompok. Karena mendapatkan 

motivasi 

b. Guru perlu memberikan penghargaan terhadap kinerja kelompok sehingga 

dapat meningkatkan motivasi dan kompetisi positif diantara para 

kelompok. 

c. Guru perlu menginformasikan materi/bahan belajar yang akan dipelajari 

berikutnya sehingga siswa dapat mempersiapkan diri dan lebih siap 

menerima pelajaran yang akan disampaikan. 

4.1.2.3.2 Variabel aktivitas siswa dalam pembelajaran 
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a. Guru perlu menginformasikan materi/bahan belajar yang akan dipelajari 

berikutnya sehingga siswa dapat mempersiapkan diri dan lebih siap 

menerima pelajaran yang akan disampaikan. 

b. Memberikan penghargaan, motivasi dan arahan agar siswa berani  

mempertahankan hasil kegiatan diskusi kelompok atau menyanggah 

pendapat kelompok lain jika ada pertanyaan. 

c. Guru perlu memberikan  motivasi dan bimbingan/arahan terhadap kegiatan 

praktikum kelompok, dan memberikan kepercayaan pada anggota 

kelompok yang terampil untuk membantu teman-temanya dalam 

kelompok 

d. Guru telah aktif memberikan stimulasi, bimbingan dan penghargaan 

sehingga semua kelompok dapat mengungkapkan gagasan/ide masing-

masing dari permasalahan yang diberikan 

e. Memberikan  penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) yang 

mendidik/ persuasif agar siswa maupun kelompok dapat menyelesaikan 

tugas yang diberikan dengan tepat waktu 

4.1.2.3.3 Hasil belajar siswa 

Guru perlu lebih aktif  lagi dalam membimbimbing, mengarahkan dan 

menerangkan materi yang dirasakan sulit dipahami oleh siswa, sehingga 

dapat lebih meningkatkan hasil belajar siswa 

4.2.2 Deskripsi  Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Siklus II dilaksanakan selama dua kali pertemuan, dengan setiap 

pertemuan mempunyai alokasi waktu 2x35 menit, pertemuan pertama  pada 
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tanggal 28 mei 2012 dan pertemuan kedua pada tanggal 31 mei 2012 dengan 

pembelajaran dilaksanakan menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL). Pelaksanaan penelitian Siklus II ini, meliputi tahap 

perencanaan (planing), tindakan (action),  pengamatan (observation), dan refleksi 

(reflection).  Adapun penjelasan dari setiap tahap yang telah dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: 

4.2.1.1 Perencanaan (Planing) 

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

berikut: 

4.1.2.1.1 Menentukan pokok bahasan yang akan diajarkan. 

4.1.2.1.2 Menyusun RPP  

4.1.2.1.3 Mempersiapkan sumber dan media pembelajaran berupa KTSP, 

silabus, buku paket, buku penunjang yang relevan, dan alat 

peraga/media. 

4.1.2.1.4 Menyiapkan alat evaluasi berupa tes tertulis pilihan ganda dan  lembar 

kerja siswa. 

4.1.2.1.5 Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas dalam pendekatan  Contextual Teaching and Learning (CTL) 

4.1.2.1.6 Menyiapkan catatan lapangan untuk menuliskan hal–hal di luar dugaan 

yang tidak tertulis dalam lembar observasi. 

4.2.1.2 Tindakan (Action) 

4.1.2.3.1 Pertemuan pertama 
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Pelaksanaan tindakan dalam siklus II pertemuan pertama meliputi kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir, adapun kegiatanya inti adalah sebagai 

berikut. 

Pada kegiatan inti terbagi kedalam 3 tahap meliputi: eksplorasi, elaborasi 

dan konfirmasi.  Pada tahap eksplorasi  kegiatanya adalah sebagai berikut. 

Pada tahap eksplorasi kegiatanya adalah sebagai berikut: 

a. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (setiap kelompok terdiri 

dari 5 siswa) 

b. Guru melakukan pengembangan konsep pada materi pengaruh gaya 

terhadap bentuk benda 

c. Guru menampilkan CD Pembelajaran mengenai materi tentang pengaruh 

gaya terhadap bentuk benda 

d. Siswa mencatat hal – hal penting yang berhubungan dengan materi 

pengaruh gaya terhadap bentuk benda 

Pada tahap elaborasi kegiatanya adalah sebagai berikut: 

a. Siswa mendiskusikan informasi dari CD Pembelajaran dengan 

kelompoknya  

b. Siswa membuat rangkuman (resume) bersama kelompoknya dari 

informasi yang ada pada media CD Pembelajaran 

c. Siswa diberi tugas untuk mengemukakan gagasan atau ide dari informasi 

yang terdapat pada CD pembelajaran tersebut bersama kelompoknya. 

d. Siswa yang lain dapat memberikan tanggapan dari hasil presentasi yang 

telah disampaikan oleh temannya tadi 
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e. Siswa melaporkan hasil diskusi dan presentasi 

f. Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik 

Pada tahap konfirmasi kegiatanya adalah sebagai berikut: 

a. Memberi umpan balik dari jawaban masing–masing kelompok 

b. Memberikan penguatan 

4.1.2.3.2 Pertemuan kedua 

Pada kegiatan inti pertemuan kedua juga terbagi kedalam 3 tahap meliputi: 

eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.  

Pada tahap eksplorasi  kegiatanya adalah sebagai berikut. 

a. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (setiap kelompok 

terdiri dari 5 siswa) 

b. Siswa mengulas pembelajaran yang lalu mengenai pengaruh gaya 

terhadap bentuk benda 

c. Guru melakukan pengembangan konsep pada materi pengaruh gaya 

terhadap bentuk benda 

Pada tahap elaborasi kegiatanya adalah sebagai berikut: 

a. Guru membagikan lembar diskusi kelompok tentang pengaruh gaya 

terhadap bentuk benda 

b. Siswa melakukan praktikum bersama kelompoknya  

c. Siswa mendiskusikan dan membuat rangkuman (resume) bersama 

kelompoknya dari hasil praktik. 
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d. Siswa mencoba mempresentasikan hasil percobaan praktik tersebut di 

depan kelompok yang lain, kelompok yang lain dapat memberikan 

tanggapan dari hasil presentasi yang telah disampaikan. 

e. Siswa mengumpulkan hasil praktikum, diskusi dan presentasi kepada guru 

f. Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik 

Pada tahap konfirmasi kegiatanya adalah sebagai berikut: 

a. Memberi umpan balik dari jawaban masing–masing kelompok 

b. Memberikan penguatan 

4.2.1.3 Observasi (observation) 

4.1.2.3.1 Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Siklus II 

Pengamatan terhadap keterampilan guru dalam pembelajaran pada siklus 

II merupakan pengambilan data yang kedua dalam  menerapkan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) setelah dilakukan refleksi 

pada siklus I, secara umum data keterampilan guru dalam  pembelajaran pada 

siklus II sebagaimana yang disajikan pada tabel  di bawah ini. 

Tabel 9. 
Hasil Observasi  keterampilan Guru dalam Pembelajaran dengan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) Siklus II. 
 

No Indikator Skor μ 
skor 

Skor P 
(%) 

K 
P1 P2 

1 Penataan lingkungan belajar 4 4 4 44 100 SB 
2 Keterampilan membuka pelajaran 4 4 4 44 100 SB 
3 Keterampilan menjelaskan 4 4 4 44 100 SB 
4 Keterampilan dalam PBM sesuai 

dengan model pembelajaran CTL 
4 4 4 44 100 SB 

5 Keterampilan guru dalam bertanya 4 4 4 44 100 SB 
6 Keterampialan guru dalam 

organisasi kelompok siswa 
4 4 4 44 100 SB 
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7 Keterampilan menggunakan media 
pembelajaran 

3 4 3,5 38,5 87,5 SB 

8 Perhatian guru terhadap siswa 
dalam pembelajaran 

4 4 4 44 100 SB 

9 Evaluasi pembelajaran 4 4 4 44 100 SB 
10 Keterampilan menutup kegiatan 

pembelajaran 
4 4 4 44 100 SB 

11 Tindak lanjut/follow up 4 4 4 44 100 SB 
Rerata 3,4 3,9 4 43,5 98,8 SB 

 Data diolah Juni 2012 
Keterangan 
μ Skor     = Rata-rata skor Kriteria Ketuntasan 
P (%)      = Prosentase 35,75 ≤  skor  ≤ 44     = Sangat Baik (SB) 
P1           = Pertemuan  ke- 1 27,5  ≤  skor <  35,75  = Baik (B) 
P2           = Pertemuan  ke- 2 18,75≤  skor  < 27,5    = Cukup (C) 
K            = Kategori/Kualifikasi  11    ≤  skor  <  18,75  = Kurang (K) 

 

Hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran pada siklus II yang 

tertera pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pembelajaran IPA model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) mendapatkan prosentase 

98,8% atau dengan rerata skor 43,5 yang termasuk dalam  kualifikasi Sangat Baik 

(SB).  

a. Penataan lingkungan belajar 

Berdasarkan lembar observasi/pengamatan keterampilan guru dalam 

pembelajaran didapatkan rerata skor 44 atau dengan prosentase 100% baik pada 

yang termasuk dalam kualifikasi  Sangat Baik (SB). artinya sebelum Proses 

Belajar Mengajar (PBM) guru telah melakukan penataan lingkungan belajar 

dengan sangat baik, dengan  deskriptornya yang meliputi: (1) Guru melakukan 

penataan  tempat duduk siswa berdasarkan jumlah kelompok sebelum Proses 

Belajar Mengajar (PBM); (2) Penataan kenyamanan kelas, misalnya cahaya yang 

masuk kedalam kelas, volume suara dari multimedia interaktif (tidak bising), dan 
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mengatur temperatur kelas, (3) Penataan peralatan bantu pembelajaran bagi guru; 

dan (4) Penataan peralatan bantu bagi siswa/ media pembelajaran 

b. Keterampilan membuka pelajaran 

Pada indikator keterampilan membuka pelajaran presentase yang 

didapatkan adalah  100% atau dengan rerata skor 44 pada siklus II, artinya semua 

diskriptor pada kemampuan membuka pelajaran telah tampak dengan arti lain 

guru telah sangat baik dalam  keterampilan  membuka pelajaran.  Komponenya 

meliputi; (1) Guru menarik/menstimulasi perhatian siswa; (2) Memberikan 

apersepsi; (3) Mengemukakan tujuan pembelajaran; dan (4) Memotivasi siswa 

untuk mengikuti Proses Belajar Mengar (PBM) dengan baik. 

c. Keterampilan menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan memperoleh rerata skor 44 atau dengan 

prosentase sebesar 100%, artinya sikap  guru dalam proses pembelajaran sudah 

sangat baik, dengan diskriptornya meliputi; (1) Kejelasan artikulasi suara; (2) 

variasi gerakan badan tidak mengganggu perhatian siswa; (3) Antusisme dalam 

penampilan; dan (4) Mobilitas posisi mengajar. 

d. Keterampilan guru dalam Proses Belajar Mengajar (PBM)  kesesuaian 

dengan model pembelajaran CTL 

Pada indikator keterampilan guru dalam Proses Belajar Mengajar (PBM)   

kesesuaian dengan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)  

dengan rerata skor skor 44 atau prosentase sebesar 100%  yang termasuk dalam 

kualifikasi Sangat Baik (SB), artinya setiap diskriptor pada indikator keterampilan 

guru dalam PBM sesuai dengan model pembelajaran Contextual Teaching and 
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Learning (CTL)  telah tampak, dengan deskriptornya meliputi; (1) Proses belajar 

mengajar sesuai dengan prinsip Contextual Teaching and Learning (CTL); (2) 

Mampu  menghubungkan bahan belajar dengan  kehidupan nyata; dan (4) Mampu  

memberikan variasi sesuai dengan situasi yang berlangsung dalam PBM 

e. Keterampilan guru dalam bertanya 

Keterampilan guru dalam bertanya memperoleh rerata skor 44 atau dengan 

prosentase 100%, artinya keterampilan guru dalam bertanya dalam kualifikasi 

Sangat Baik (SB), dengan diskriptornya meliputi; (1) Pendistribusian pertanyaan 

secara merata di antara para siswa/kelompok; (2) Kejelasan pertanyaan yang 

disampaikan guru; (3) Kejelasan hubungan antara pertanyaan guru dengan 

masalah yang dibicarakan; dan (4) Pemberian waktu berpikir untuk bertanya serta 

menjawab.  

f. Keterampialan guru dalam organisasi kelompok siswa 

Pada indikator keterampilan guru dalam organisasi kelompok siswa 

mendapatkan rerata skor 44 atau presentase 100% dengan kualifikasi Sangat Baik 

(SB), artinya semua deskriptor keterampilan guru dalam organisasi kelompok 

siswa semuanya telah tampak. Diskriptornya meliputi; (1) Membimbing siswa 

dalam kerja kelompok; (2) Membimbing siswa dalam diskusi kelompok; (3) 

Membimbing siswa dalam menampilkan/mempresentasikan hasil kerja kelompok, 

dan (4) Memberikan penghargaan terhadap kinerja kelompok. 

g. Keterampilan Menggunakan Media Pembelajaran 

Rerata skor yang didapatkan pada indikator ini adalah  38,5 dengan 

kategori Sangat Baik (SB), meskipun pada siklus II terjadi penurunan tetapi itu 
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terjadi hanya pada pertemuan ke-1 siklus II karena guru  lalai dalam 

meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran, tetapi pada 

pertemuan ke-2 siklus II hal ini dapat dipenuhi, dari data tersebut juga dapat 

diartikan bahwa semua deskriptor keterampilan menggunakan media 

pembelajaran telah tampak. Diskriptornya  dari keteranpilan menggunakan media 

pembelajaran meliputi; (1) Memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan media; (2) 

Memiliki keterampilan dalam penggunaan media pembelajaran; (3) Membantu 

meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan (4) 

Ketepatan/kesusian penggunaan media dengan materi yang disampaikan 

h. Perhatian guru terhadap siswa dalam pembelajaran 

Guru mendapatkan rerata skor 44 prosentase 100% dan kategori Sangat 

Baik (SB), artinya setiap diskriptor pada indikator ini telah tampak pada setiap 

siklusnya, dengan diskriptornya meliputi; (1) Guru memusatkan perhatian siswa 

secara menyeluruh; (2) Guru menghargai semua pendapat siswa; (3) Guru 

memberi bimbingan kepada siswa yang kesulitan; dan (4) Guru menumbuhkan 

motivasi siswa untuk belajar lebih giat 

i. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran mendapatkan  rerata skor 44 dengan prosentase 

sebesar 100%  yang termasuk dalam kualifikasi Sangat Baik (SB), artinya setiap 

diskriptor pada evaluasi pembelajaran telah tampak pada setiap siklus, adapun 

diskriptornya meliputi; (1) Penilaian relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan; 

(2) Menggunakan bentuk dan  jenis ragam penilaian; (3) Penilaian yang diberikan 
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sesuai dengan Rencana Pelakasanaan Pembelajaran (RPP); (4) Penilaian berbasis 

model pembelajaran CTL  

j. Keterampilan Menutup Kegiatan Pembelajaran 

Dari hasil pengamatam pada indikator keterampilan menutup kegiatan 

pembelajaran guru mendapatkan rerata skor 44 atau dengan prosentase sebesar 

100%  yang termasuk dalam kategori  Sangat Baik (SB). Dengan diskriptornya 

meliputi; (1) Meninjau  kembali materi yang telah diberikan; (2) Memberi 

kesempatan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan; (3) Memberikan 

kesimpulan kegiatan pembelajaran; (4) Kemampuan  menyimpulkan Proses 

Belajar Mengajar (PBM) dengan  tepat  

k. Tindak Lanjut (Follow up) 

Pada indikator tindak lanjut (follow up) rerata skor yang didapatkan adalah   

44 atau dengan prosentase 100%  dengan kualifikasi Sangat Baik (SB), artinya 

dalam  kegiatan tindak lanjut semua deskriptor yang diamati telah tampak pada 

Proses Belajar Mengajar (PBM), dengan diskriptor meliputi; (1) Memberikan 

tugas kepada siswa baik secara individu maupun kelompok; (2) Memberikan 

evaluasi lisan maupun tulisan; (3) Menginformasikan materi/bahan belajar yang 

akan dipelajari berikunya; dan (4) Memberikan motivasi untuk selalu terus belajar 

4.1.2.3.2 Hasil Observasi Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran  Siklus II 

Tabel 11. 
Hasil Observasi Aktivitas Siswa dengan Menerapkan Model Pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) Siklus II 
 

No Indikator Skor μ 
Skor 

P (%) K 
P1 P2 

1 Keaktifan siswa mengikuti pembelajaran 24,8 27,2 26 81,25 SB 
2 Sikap siswa dalam pembelajaran 26,8 28 27,2 85 SB 
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3 Keaktifan siswa dalam kegiatan 
berkelompok  

26,8 28,8 27,2 85 SB 

4 Kemampuan siswa dalam kegiatan 
presentasi 

24 27,2 26 81,25 SB 

5 Keterampilan siswa dalam kegiatan 
praktikum 

26 26,8 26,4 82,5 SB 

6 Keterampilan dalam berdiskusi kelompok 24,8 25,6 25,2 78,75 B 
7 Kemampuan siswa mengerjakan soal  

pretes 
21,6 25,6 24 70 B 

8 Kesediaan siswa menerima tugas 
kelompok/individu 

26 28,4 27,2 85 SB 

Rerata 25,1 27,2 26,1 81,7 SB 
Keterangan 
μ Skor      = Rata-rata Skor Kriteria Ketuntasan 
P (%)      = Presentase 26      ≤ skor ≤ 32 = Sangat Baik (SB) 
P1      = Pertemuan  ke- 1 20     ≤ skor < 26 = Baik (B) 
P2 = Pertemuan  ke- 2 13,5   ≤ skor < 20 = Cukup (C) 
K = Kategori/Kualifikasi 8        ≤ skor < 13,5 = Kurang (K) 

 

Melalui langkah perbaikan pada siklus II diperoleh  hasil yang tertera pada 

tabel diatas. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa rata-rata aktivitas siswa 

pada pembelajaran IPA dengan menerapkan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) pada siklus II meningkat dibandingkan dengan 

siklus I dengan pencapaian rerata dari seluruh indikator sebesar  81,% atau dengan 

rerata skor kelas 26,1 yang termasuk dalam kulifikasi Sangat Baik (SB). Sebagai 

penjabaran dari data tersebut, berikut peneliti jabarkan berdasarkan setiap 

indikatornya. 

a. Keaktifan siswa mengikuti pembelajaran 

Pada indikator keaktifan siswa mengikuti pembelajaran mendapatkan 

rerata skor kelas 26 dengan kualifikasi Sangat Baik (SB). artinya semua deskriptor 

pada indikator ini telah tampak yang  meliputi; (1) Siswa tampak siap menerima 
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pelajaran; (2) Memperhatikan dengan baik penjelasan guru;  (3) Antusias 

mengikuti pembelajaran; (4) Siswa melakukan  semua instruksi dari guru 

b. Sikap siswa dalam pembelajaran 

Pada indikator sikap siswa dalam pembelajaran mendapatkan rerata skor 

kelas 27,5 dengan kualifikasi Sangat Baik (SB). artinya semua deskriptor pada 

indikator ini telah tampak yang  meliputi; (1) Menghormati/sopan terhadap guru; 

(2) Menghargai dan sopan  terhadap siswa yang lain; (3) Tidak menimbulkan 

kegaduhan yang tidak perlu saat pembelajaran; (4) Mematuhi perintah guru 

dengan tanggung jawab 

c. Keaktifan siswa dalam kegiatan berkelompok 

Pada indikator keaktifan siswa dalam kegiatan berkelompok mendapatkan 

rerata skor kelas 27,5 dengan kualifikasi Sangat Baik (SB), ). artinya semua 

deskriptor pada indikator ini telah tampak yang  meliputi; (1) Aktif dalam kerja 

kelompok; (2) Dapat bekerja sama dalam kelompok; (3) Menampilkan hasil kerja 

kelompok; (4) Melakukan refleksi dari kegiatan kelompok 

d. Keterampilan siswa dalam kegiatan presentasi 

Pada indikator keterampilan siswa dalam kegiatan presentasi  

mendapatkan rerata skor 26 dengan kualifikasi Sangat Baik (SB). ). artinya semua 

deskriptor pada indikator ini telah tampak yang  meliputi; (1) Berani 

mempertahankan hasil kegiatan diskusi kelompok; (2) Berani menjawab atau 

menyanggah pendapat kelompok lain; (3) Menampilkan sikap yang bersahabat 

dan sopan terhadap guru; (4) Menghargai pendapat kelompok lain (Ibrahim 2000). 

e. Keterampilan siswa dalam kegiatan praktikum 
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Pada indikator keterampilan siswa dalam kegiatan praktikum  

mendapatkan rerata skor kelas 26,4 dengan kualifikasi Sangat Baik (SB). artinya 

semua deskriptor pada indikator ini telah tampak yang  meliputi; (1) Mengikuti 

petunjuk praktikum sesuai lembar kegiatan praktikum; (2) Dapat mengerjakan 

kegiatan praktikum tanpa kesulitan; (3) Menyelesaikan praktikum tepat waktu; 

dan (4) Menuliskan hasil kesimpulan pada lembar praktikum. 

 

f. Keterampilan dalam berdiskusi kelompok 

Pada indikator keterampilan siswa dalam berdiskusi kelompok 

mendapatkan rerata skor kelas 25,2 dengan kualifikasi Baik (B). Peningkatan ini 

terjadi karena pada siklus II guru telah mengupayan agar siswa berani 

mengungkapkan gagasan/ide masing-masing dari permasalahan yang diberikan 

guru. Komponen dari indikator meliputi; (1) Membantu teman dalam kelompok 

untuk memahami permasalahan yang diberikan guru; (2) Mengungkapkan 

gagasan/ide masing-masing dari permasalahan yang diberikan guru; (3) 

Menganalisis permasalahan bersama; (4) Memecahkan masalah dan menarik 

kesimpulan 

g. Kemampuan siswa mengerjakan soal  pretes 

Pada indikator kemampuan siswa mengerjakan soal  pretes mendapatkan 

rerata skor kelas 24 dengan kualifikasi  Baik (B). Komponen dari indikator 

meliputi; (1) Membaca informasi petunjuk petunjuk pengerjaan  yang ada; (2) 

Tampak tidak kesulitan; (3) Siswa mengerjakan pretes dengan serius; (4) 

Mengerjakan pretes tepat waktu. 
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h. Kesediaan siswa menerima tugas kelompok/individu 

Pada indikator kesedian siswa menerima tugas kelompok/individu 

mendapatkan rerata skor kelas 27,5 dengan kualifikasi  Sangat Baik (SB). artinya 

semua deskriptor pada indikator ini telah tampak yang  meliputi; (1) Mengerjakan 

semua tugas yang diberikan guru; (2) Melakukan tugas dengan sungguh – 

sungguh; (3) Melakukan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) 

Menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan tepat waktu 

4.1.2.3.3 Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Hasil post test siklus II dengan sub pokok bahasan gaya dapat membentuk 

suatu benda secara umum disajikan pada tabel distribusi frekuensi relatif hasil 

belajar siswa berikut. 

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Relatif Hasil Belajar Siswa Siklus II 

N0 Rentang Nilai KKM ∑f (fn ) (f’) Kualifikasi 

1 95 ≤ skor ≤ 100 ≥ 65 20 7 35% Tuntas 

2 85 ≤ skor <  95 11 55% Tuntas 

3 75 ≤ skor <  85 2 10% Tuntas 

4 65 ≤ skor < 75 0 0% Tuntas 

5 0   ≤ skor <  65 0 0% Tidak Tuntas 

Jumlah  20 20 100%  

Data diolah  Juni 2012 

Keterangan.  

KKM= Kriteria Ketuntasan Minimal fn     = Frekuensi yang muncul 

∑f    = Jumlah frekuensi f’      = Persentase frekuensi 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi relatif hasil belajar siswa siklus II di 

atas menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri Prawoto 02 Pati 
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pada pokok bahasan gaya  dengan menerapkan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL)  mencapai ketuntasan belajar 100%, dengan 

frekuensi yang muncul paling tinggi adalah pada 85 ≤ skor ≤ 95 sebesar 55%, dan 

tertinggi ke-2 adalah rentang 95 ≤ skor ≤ 100 dengan 35% dan dilanjutkan dengan 

rentang nilai 75 ≤ skor <  85dengan 10%. 

4.2.1.4 Refleksi (Reflecting) 

Pelaksanaan  siklus II berpedoman pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sikus II yang telah dibuat dan direvisi berdasarkan refleksi 

siklu I. Secara umum hasil dari siklus II telah dapat memperbaiki dari kelemahan 

atau hambatan pada siklu I. Hal ini ditunjukkan pada peningkatan hasil variabel 

keterampilan guru dalam pembelajaran, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa. 

Adapun refleksinya adalah sebagai berikut: 

4.1.2.4.1 Keterampilan  guru dalam pembelajaran  meningkat sebesar 11,3% dari 

87,5% menjadi 98,8%  dengan kualifikasi Sangat Baik (B). Kelemahan 

keterampilan  guru dalam pembelajaran  pada siklus I sudah mampu 

diperbaiki, diantaranya adalah: 

4.1.2.4.2 Guru telah melakukan pendistribusian pertanyaan secara merata di 

antara para kelompok, sehingga setiap kelompok mendapat perhatian 

yang sama, selain itu juga meningkatkan keaktifan kelompok. Karena 

mendapatkan motivasi 

4.1.2.4.3 Guru telah memberikan penghargaan terhadap kinerja kelompok 

sehingga meningkatkan motivasi dan kompetisi positif diantara para 

kelompok, dan 
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4.1.2.4.4 Guru telah menginformasikan materi/bahan belajar yang akan dipelajari 

berikutnya sehingga siswa dapat mempersiapkan diri dan tampak lebih 

siap menerima pelajaran yang akan disampaikan. 

 
4.1.2.4.5 Aktivitas siswa dalam  pembelajaran meningkat 8,85% dari hasil pada 

siklus I sebesar 77,85%  dengan kualifikasi Baik (B) menjadi 81,7% 

dengan kualifikasi Sangat Baik (SB). Hal ini di karenakan guru telah 

memperbaiki kelemahan aktivitas siswa pada siklus I, diantaranya 

adalah : 

4.1.2.4.6 Guru telah menginformasikan materi/bahan belajar yang akan dipelajari 

berikutnya sehingga siswa dapat mempersiapkan diri dan tampak lebih 

siap menerima pelajaran yang akan disampaikan. 

4.1.2.4.7 Guru telah memberikan penghargaan, motivasi dan arahan sehingga 

siswa berani  mempertahankan hasil kegiatan diskusi kelompok atau 

menyanggah pendapat kelompok lain jika ada pertanyaan. 

4.1.2.4.8 Guru telah memberikan  motivasi dan bimbingan/arahan terhadap 

kegiatan praktikum kelompok, dan memberikan kepercayaan pada 

anggota kelompok yang terampil untuk membantu teman-temanya 

dalam kelompok sehingga siswa tidak tampak kesulitan dalam kegiatan 

praktikum 

4.1.2.4.9 Guru telah aktif memberikan stimulasi, bimbingan dan penghargaan 

sehingga semua kelompok dapat mengungkapkan gagasan/ide masing-

masing dari permasalahan yang diberikan 
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4.1.2.4.10 Guru telah memberikan  penghargaan (reward) dan hukuman 

(punishment) yang mendidik/ persuasif sehingga siswa maupun 

kelompok dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tepat 

waktu 

4.1.2.4.11 Hasil belajar dengan kualifikasi tuntas 100% dan meningkat pada 

rentang nilai tinggi.  

4.2.1.5 Revisi (Revision) 

Berdasarkan hasil refleksi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembelajaran IPA dengan  menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) pada siklus II telah  memenuhi kriteria dari indikator 

keberhasilan yang ditetapkan yaitu  keterampilan guru dalam  pembelajaran 

meningkat sekurang-kuranya baik, aktivitas siswa meningkat dalam pembelajaran 

sekurang-kurangnya baik, dan lebih dari 80% siswa mengalami ketuntasan belajar 

dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan di SDN 02 Prawoto 

Pati yakni ≥ 65. Oleh karena itu  penelitian dalam siklus dihentikan, karena telah 

mencapai dari indikator keberhasilan yang ditetapkan, dengan asumsi secara 

umum siklus I telah berhasil mencapai indikator keberhasilan dan siklus II mampu 

meningkatkan hasil dari siklus I. 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa bahwa 

pembelajaran IPA dengan  menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching 
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and Learning (CTL) telah mampu meningkatkan  keterampilan  guru dalam 

pembelajaran, aktivitas dalam pembelajaran dan  hasil belajar siswa. Berikut 

secara rinci pembahasan berdasarkan setiap indikator dari ketiga variabel tersebut. 

4.2.1.1 Peningkatan Keterampilan Guru dalam Pembelajaran 

Hasil observasi keterampilan guru pada pembelajaran IPA dengan  

menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) siklus 

I dan siklus II telah mencapai indikator keberhasilan, dan pada setiap siklusnya 

telah mengalami peningkatan, untuk menjabarkan hal tersebut berikut disajikan 

data dan grafik presentase perbandingan hasil observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran CTL. 

Tabel 9. 
Data Perbandingan Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Pembelajaran 

Dengan Menerapkan Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 
(CTL) Siklus I dan II. 

 
No Indikator Keterampilan Guru S.SI K S.SII K 
1. Penataan lingkungan belajar 44 SB 44   SB 
2. Keterampilan membuka pelajaran 38,5 SB 44 SB 
3. Keterampilan menjelaskan 44 SB 44 SB 
4. Keterampilan dalam PBM sesuai dengan 

model pembelajaran CTL 
38,5 SB 44 SB 

5. Keterampilan guru dalam bertanya 33 B 44 SB 
6. Keterampialan guru dalam organisasi 

kelompok siswa 
33 B 44 SB 

7. Keterampilan menggunakan media 
pembelajaran 

44 SB 38,5 SB 

8. Perhatian guru terhadap siswa dalam 
pembelajaran 

38,5 SB 44 SB 

9. Evaluasi pembelajaran 44 SB 44 SB 
10. Keterampilan menutup kegiatan pembelajaran 44 SB 44 SB 
11. Tindak lanjut/follow up 33 B 44 SB 
 38,5 SB 43,5   SB 
Keterangan 
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S.SI = Skor Siklus I Kriteria Ketuntasan 
S.SII = Skor Siklus II 35,75 ≤  skor  ≤ 44      = Sangat Baik (SB) 
K = Kategori/Kualifikasi 27,5   ≤  skor <  35,75  = Baik (B) 
  18,75 ≤  skor  < 27,5    = Cukup (C) 
       11      ≤  skor  <  18,75  = Kurang (K) 

 

Grafik 1. 
Presentasi Perbandingan Hasil Observasi Keterampilan Guru dalam Pembelajaran 

Siklus I dan Siklus II  dengan Menerapkan Model Pembelajaran Contextual 
Teaching and Learning (CTL) 

 

 

Data diolah Juli 2012 

Keterangan 
A   = Penataan lingkungan belajar 
B   = Keterampilan membuka pelajaran 
C   = Keterampilan menjelaskan 
D   = Keterampilan dalam PBM sesuai dengan model 

pembelajaran CTL 
E   = Keterampilan guru dalam bertanya 
F   = Keterampialan guru dalam organisasi kelompok siswa 
G   = Keterampilan menggunakan media pembelajaran 
H   = Perhatian guru terhadap siswa dalam pembelajaran 
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I    = Evaluasi pembelajaran 
J    = Keterampilan menutup kegiatan pembelajaran 
K   = Tindak lanjut/follow up 

 

Sebagai penjabaran dari data tersebut berikut di paparkan pemaknaan 

temuan dari setiap indikator  keterampilan  guru dalam pembelajaran. 

4.2.1.1.1 Penataan lingkungan belajar 

Berdasarkan lembar observasi/pengamatan keterampilan guru dalam 

penataan lingkungan belajar siklus I dan siklus II didapatkan rerata skor 44 atau 

dengan prosentase 100% baik pada siklus I maupun siklus II yang termasuk dalam 

kualifikasi  Sangat Baik (SB). artinya sebelum Proses Belajar Mengajar (PBM) 

guru telah melakukan penataan lingkungan belajar dengan sangat baik,  

Penelitian ini sesuai dengan salah satu prinsip model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) yakni prinsip kontruktivisme, yang 

disebutkan Penataan lingkungan belajar sangat diperlukan agar si belajar atau si 

pebelajar mampu melakukan kontrol terhadap pemenuhan kebutuhan 

emosionalnya (Almasdi Syahza, dkk. 2010). 

Komponen dari deskriptor  penataan lingkungan belajar ini yang meliputi; 

(1) Guru melakukan penataan  tempat duduk siswa berdasarkan jumlah kelompok 

sebelum Proses Belajar Mengajar (PBM); (2) Penataan kenyamanan kelas, 

misalnya cahaya yang masuk kedalam kelas, volume suara dari multimedia 

interaktif (tidak bising), dan mengatur temperatur kelas, (3) Penataan peralatan 

bantu pembelajaran bagi guru; dan (4) Penataan peralatan bantu bagi siswa/ media 

pembelajaran 

4.2.1.1.2 Keterampilan membuka pelajaran 
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Pada indikator keterampilan membuka pelajaran rerata skor yang 

didapatkan adalah  3,5 atau dengan prosentase sebesar 87,5% pada siklus I dan 

meningkat 12,5% menjadi 100% atau dengan rerata skor 44 pada siklus II, artinya 

semua diskriptor kemampuan membuka pelajaran telah tampak dengan arti lain 

guru telah sangat baik dalam  keterampilan  membuka pelajaran.   

Penelitian ini sesuai dengan salah satu keterampilan dasar mengajar yang 

harus dimiliki guru, yaitu keterampilan membuka  pelajaran yang merupakan 

upaya guru dalam memberikan pengantar/pengarahan mengenai materi yang akan 

dipelajari siswa sehingga siap mental dan tertarik mengikutinya (Turney dalam 

Mulyasa, 2009:69) 

Komponen dari deskriptor  keterampilan membuka  pelajaran ini yang 

meliputi; (1) Guru menarik/menstimulasi perhatian siswa; (2) Memberikan 

apersepsi; (3) Mengemukakan tujuan pembelajaran; dan (4) Memotivasi siswa 

untuk mengikuti Proses Belajar Mengar (PBM) dengan baik  

4.2.1.1.3 Keterampilan menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan memperoleh rerata skor 44 atau dengan 

prosentase sebesar 100% pada setiap siklusnya, artinya sikap  guru dalam proses 

pembelajaran sudah sangat baik.  

Penelitian ini sesuai dengan salah satu keterampilan menjelaskan, yaitu 

menuturkan secara lisan mengenai suatu bahan pelajaran yang disampaikan secara 

sistematis dan terencana sehingga memudahkan siswa untuk memahami bahan 

pelajaran. (Turney dalam Mulyasa, 2009:69) 
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Komponen dari deskriptor  keterampilan menjelaskan ini yang meliputi; (1) 

Kejelasan artikulasi suara; (2) variasi gerakan badan tidak mengganggu perhatian 

siswa; (3) Antusisme dalam penampilan; dan (4) Mobilitas posisi mengajar.  

4.2.1.1.4 Keterampilan guru dalam Proses Belajar Mengajar (PBM)  kesesuaian 

dengan model pembelajaran CTL 

Pada indikator keterampilan guru dalam Proses Belajar Mengajar (PBM)   

kesesuaian dengan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)  

dengan rerata skor 38,5 atau dengan prosentase sebesar 87,5%  pada siklus I dan 

pada siklus II dengan skor 44 atau prosentase sebesar 100%  yang termasuk dalam 

kualifikasi Sangat Baik (SB), artinya setiap diskriptor pada indikator keterampilan 

guru dalam PBM sesuai dengan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL)  telah tampak. 

Penelitian ini sesuai dengan pengertian Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dengan minimal deskriptornya meliputi; (1) Proses belajar mengajar sesuai 

dengan prinsip Contextual Teaching and Learning (CTL); (2) Mampu  

menghubungkan bahan belajar dengan  kehidupan nyata; dan (4) Mampu  

memberikan variasi sesuai dengan situasi yang berlangsung dalam PBM (Almasdi 

2009) 

4.2.1.1.5 Keterampilan guru dalam bertanya 

Keterampilan guru dalam bertanya memperoleh rerata skor 33 dengan 

kategori Baik (B) pada siklus I, dengan kelemahan yang ada adalah belum 

tampaknya pendistribusian pertanyaan secara merata di antara para kelompok 

sedangkan pada siklus II kelemahan  ini sudah dapat diperbaiki, dengan rerata 
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skor 44 atau dengan prosentase 100%, artinya keterampilan guru dalam bertanya 

dalam kualifikasi Sangat Baik (SB), perbaikan yang dilakukan tampak dengan 

guru telah melakukan pendistribusian pertanyaan secara merata di antara para 

kelompok, sehingga setiap kelompok mendapat perhatian yang sama, selain itu 

juga meningkatkan keaktifan kelompok karena mendapatkan motivasi. 

Penelitian ini sesuai dengan salah satu keterampilan guru dalam bertanya 

yakni suatu pengajaran itu sendiri, sebab pada umumnya guru dalam 

pengajarannya selalu melibatkan/menggunakan tanya jawab (Turney dalam 

Mulyasa, 2009:69) 

Komponen dari deskriptor  ini meliputi; (1) Pendistribusian pertanyaan 

secara merata di antara para siswa/kelompok; (2) Kejelasan pertanyaan yang 

disampaikan guru; (3) Kejelasan hubungan antara pertanyaan guru dengan 

masalah yang dibicarakan; dan (4) Pemberian waktu berpikir untuk bertanya serta 

menjawab. 

4.2.1.1.6 Keterampialan guru dalam organisasi kelompok siswa 

Pada indikator keterampilan guru dalam organisasi kelompok siswa 

mendapatkan rerata skor 33 dengan kualifikasi Baik (B)  dan pada siklus II 

meningkat dengan skor 44 atau presentase 100% dengan kualifikasi Sangat Baik 

(SB), artinya semua deskriptor keterampilan guru dalam organisasi kelompok 

siswa semuanya telah tampak, perbaikan yang dilakukan tampak dengan guru 

telah memberikan penghargaan terhadap kinerja kelompok sehingga 

meningkatkan motivasi dan kompetisi positif diantara para kelompok. 
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Penelitian ini sesuai dengan salah satu prinsip  model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) yakni prinsip masyarakat belajar 

(learning community) yang  menyarankan bahwa hasil belajar sebaiknya diperoleh 

dari kerja sama dengan orang lain. Hasil belajar bisa diperoleh 

dengan sharing antar teman, antarkelompok, dan antara yang tahu kepada yang 

tidak tahu, baik di dalam maupun di luar kelas (Almasdi Syahza, dkk. 2010) 

Komponen dari deskriptor  ini meliputi; (1) Membimbing siswa dalam 

kerja kelompok; (2) Membimbing siswa dalam diskusi kelompok; (3) 

Membimbing siswa dalam menampilkan/mempresentasikan hasil kerja kelompok, 

dan (4) Memberikan penghargaan terhadap kinerja kelompok 

4.2.1.1.7 Keterampilan Menggunakan Media Pembelajaran 

Rerata skor yang didapatkan pada indikator ini pada siklus 44 pada siklus I 

dan 38,5 I pada siklus II dengan kategori Sangat Baik (SB), meskipun pada siklus 

II terjadi penurunan tetapi itu terjadi hanya pada pertemuan ke-1 siklus II karena 

guru  lalai dalam meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran, 

tetapi pada pertemuan ke-2 siklus II hal ini dapat dipenuhi, dari data tersebut juga 

dapat diartikan bahwa semua deskriptor keterampilan menggunakan media 

pembelajaran telah tampak. 

Penelitian ini sesuai dengan salah prasyarat pelaksanaan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) yang disarankan bahwa 

pembelajaran keterampilan dan pengetahuan tertentu diikuti dengan model yang 

bisa ditiru siswa. Model yang dimaksud bisa berupa pemberian contoh, misalnya 
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cara mengoperasikan sesuatu, menunjukkan hasil karya, mempertontonkan suatu 

penampilan (Almasdi Syahza, dkk. 2010) 

Komponen dari deskriptor  ini meliputi; (1) Memperhatikan prinsip-

prinsip penggunaan media; (2) Memiliki keterampilan dalam penggunaan media 

pembelajaran; (3) Membantu meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan 

pembelajaran, dan (4) Ketepatan/kesusian penggunaan media dengan materi yang 

disampaikan 

4.2.1.1.8 Perhatian guru terhadap siswa dalam pembelajaran 

Guru mendapatkan rerata skor 38,5 pada siklus I dan 44 pada siklus II 

untuk indikator perhatian guru terhadap siswa dalam pembelajaran, dengan 

prosentase 100% dan kategori Sangat Baik (SB), artinya setiap diskriptor pada 

indikator ini telah tampak pada setiap siklusnya. 

Penelitian ini sesuai dengan salah satu prinsip dalam model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) yaitu kontuktivisme.Almasdi Syahza, 

dkk. (2010) menyatakan siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, 

menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan mengembangkan ide-ide yang 

ada pada dirinya karena itu siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, 

menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan mengembangkan ide-ide yang 

ada pada dirinya, sehingga hal ini memerlukan perhatian guru terhadap siswa 

dalam pembelajaran.  

Komponen dari deskriptor  ini meliputi; (1) Guru memusatkan perhatian 

siswa secara menyeluruh; (2) Guru menghargai semua pendapat siswa; (3) Guru 
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memberi bimbingan kepada siswa yang kesulitan; dan (4) Guru menumbuhkan 

motivasi siswa untuk belajar lebih giat  

4.2.1.1.9 Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran mendapatkan  rerata skor 44 pada siklus I dan II 

atau dengan prosentase sebesar 100%  yang termasuk dalam kategori sangat baik, 

artinya setiap diskriptor pada evaluasi pembelajaran telah tampak pada setiap 

siklus. 

Penelitian ini sesuai dengan salah satu komponen pelaksanaan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) yaitu perenungan 

kembali atas pengetahuan yang baru dipelajari. Dengan memikirkan apa yang 

baru saja dipelajari, menelaah, dan merespons semua kejadian, aktivitas, atau 

pengalaman yang terjadi dalam pembelajaran (Almasdi Syahza, dkk. 2010) 

Selain itu penelitian ini juga sesuai dengan salah komponen CTL yaitu 

penilaian autentik (authentic assessment) yang merupakan proses pengumpulan 

berbagai data yang bisa memberikan gambaran atau informasi tentang 

perkembangan pengalaman belajar siswa (Almasdi Syahza, dkk. 2010) 

Komponen dari deskriptor  ini meliputi; (1) Penilaian relevan dengan 

tujuan yang telah ditetapkan; (2) Menggunakan bentuk dan  jenis ragam penilaian; 

(3) Penilaian yang diberikan sesuai dengan Rencana Pelakasanaan Pembelajaran 

(RPP); (4) Penilaian berbasis model pembelajaran CTL  
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4.2.1.1.10 Keterampilan Menutup Kegiatan Pembelajaran 

Dari hasil pengamatam pada indikator keterampilan menutup kegiatan 

pembelajaran guru mendapatkan rerata skor 44 atau dengan prosentase sebesar 

100%  yang termasuk dalam kategori  Sangat Baik (SB). 

Penelitian ini sesuai dengan keterampilan menutup pelajaran, yaitu 

keterampilan merangkum inti pelajaran pada akhir setiap penggal kegiatan. 

(Turney dalam Mulyasa, 2009:69) 

Komponen dari deskriptor  ini meliputi; (1) Meninjau  kembali materi 

yang telah diberikan; (2) Memberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab 

pertanyaan; (3) Memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran; (4) Kemampuan  

menyimpulkan Proses Belajar Mengajar (PBM) dengan  tepat  

4.2.1.1.11 Tindak Lanjut (Follow up) 

Pada indikator tindak lanjut (follow up) rerata skor yang didapatkan adalah  

33 pada siklus I dengan kualifikasi Baik (B) dan pada siklus II mendapatkan rerata 

skor 44 atau dengan prosentase 100%  dengan kualifikasi Sangat Baik (SB), 

artinya dalam  kegiatan tindak lanjut semua deskriptor yang diamati telah tampak 

pada Proses Belajar Mengajar (PBM),  

Penelitian ini sesuai dengan salah satu prinsip dalam model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) yaitu kontuktivisme. Almasdi Syahza, 

dkk. (2010) menyatakan siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, 

menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan mengembangkan ide-ide yang 

ada pada dirinya. Komponen dari deskriptor  ini meliputi; (1) Memberikan tugas 

kepada siswa baik secara individu maupun kelompok; (2) Memberikan evaluasi 
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lisan maupun tulisan; (3) Menginformasikan materi/bahan belajar yang akan 

dipelajari berikunya; dan (4) Memberikan motivasi untuk selalu terus belajar 

Berdasarkan penjabaran  pada setiap indikator tersebut, berikut peneliti 

sampaikan kelemahan siklus I dan perbaikan siklus II pada variabel keterampilan 

guru dalam pembelajaran dengan  menerapkan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) 

Tabel 11. 
Kelemahan Keterampilan Guru dalam pembelajaran Siklus I dan Perbaikan Pada 

Siklus II 
 

No Indikator Siklus I Siklus II 
1. Keterampilan 

guru dalam 

bertanya 

Guru belum 

melakukan 

pendistribusian 

pertanyaan secara 

merata di antara para 

kelompok 

Guru telah melakukan 

pendistribusian pertanyaan secara 

merata di antara para kelompok, 

sehingga setiap kelompok 

mendapat perhatian yang sama, 

selain itu juga meningkatkan 

keaktifan kelompok. Karena 

mendapatkan motivasi 

2. Keterampialan 

guru dalam 

organisasi 

kelompok 

siswa 

Guru belum tampak 

memberikan 

penghargaan terhadap 

kinerja kelompok 

Guru telah memberikan 

penghargaan terhadap kinerja 

kelompok sehingga meningkatkan 

motivasi dan kompetisi positif 

diantara para kelompok. 

3. Tindak 

lanjut/follow 

up 

Guru belum tampak 

menginformasikan 

materi/bahan belajar 

yang akan dipelajari 

berikutnya 

Guru telah menginformasikan 

materi/bahan belajar yang akan 

dipelajari berikutnya sehingga 

siswa dapat mempersiapkan diri 

dan tampak lebih siap menerima 

pelajaran yang akan disampaikan. 
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4.2.1.2 Peningkatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Hasil observasi aktivitas siswa pada pembelajaran IPA dengan  

menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) siklus 

I dan siklus II telah mencapai indikator keberhasilan, dan pada setiap siklusnya 

telah mengalami peningkatan, untuk menjabarkan hal tersebut berikut disajikan 

tabel dan grafik presentase perbandingan hasil observasi aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) Siklus I dan II. 

Tabel 11. 
Data perbandingan hasil observasi aktivitas siswa dalam Pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 
Siklus I dan II. 

 
No Indikator Aktivitas Siswa μ S.SI K μ S.SII K 

1. Keaktifan siswa mengikuti pembelajaran 22 B 26 SB 

2. Sikap siswa dalam pembelajaran 26 SB 27,2 SB 

3. Keaktifan siswa dalam kegiatan 

berkelompok  

26 SB 27,2 SB 

4. Kemampuan siswa dalam kegiatan 

presentasi 

21,5 B 26 SB 

5. Keterampilan siswa dalam kegiatan 

praktikum 

25 B 26,4 SB 

6. Keterampilan dalam berdiskusi kelompok 21,5 B 25,2 B 

7. Kemampuan siswa mengerjakan soal  

pretes 

20,5 B 24 B 

8. Kesediaan siswa menerima tugas 

kelompok/individu 

24 B 27,2 SB 

Rerata 23,3 B SB 26,1 

Data diolah Juni 2012 
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Keterangan 
μ S.SI = Rerata Skor Siklus I Kriteria Ketuntasan 
μ S.SII = Rerata Skor Siklus II 35,75 ≤  skor  ≤ 44        = Sangat Baik 
K = Kategori/Kualifikasi 27,5   ≤  skor <  35,75  = Baik 
SB = Sangat Baik 18,75 ≤  skor  < 27,5    = Cukup 
B = Baik      11      ≤  skor  <  18,75 = Kurang 

 

 

 

Grafik 2 
Presesntasi Perbandingan Hasil Observasi aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Siklus I dan Siklus II 
 

 

Data diolah Juni 2012 
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A   = Keaktifan siswa mengikuti pembelajaran 

B   = Sikap siswa dalam pembelajaran 

C   = Keaktifan siswa dalam kegiatan berkelompok  

D   = Kemampuan siswa dalam kegiatan presentasi 

E   = Keterampilan siswa dalam kegiatan praktikum 

F   = Keterampilan dalam berdiskusi kelompok 

G   = Kemampuan siswa mengerjakan soal  pretes 

H   = Kesediaan siswa menerima tugas kelompok/individu 

 

Sebagai penjabaran dari data tersebut berikut di paparkan pemaknaan 

temuan dari setiap indikator  aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

4.2.1.2.1 Keaktifan siswa mengikuti pembelajaran 

Pada indikator keaktifan siswa mengikuti pembelajaran mendapatkan 

rerata skor kelas 22 untuk siklus I dengan kualifikasi Baik (B), dan untuk siklus II 

mengalami peningkaan dengan rerata skor kelas 26 dengan kualifikasi Sangat 

Baik (SB). deskriptor yang belum tampak pada siklus I untuk indikator ini adalah 

kesiapan  siswa dalam  menerima pembelajaran, oleh karena itu diadakan 

perbaikan dan pada siklus II  hasilnya dapat mengalami peningkatan setelah guru 

menginformasikan materi/bahan belajar yang akan dipelajari berikutnya sehingga 

siswa dapat mempersiapkan diri dan tampak lebih siap menerima pelajaran yang 

akan disampaikan, komponen deskriptor pada indikator ini meliputi; (1) Siswa 

tampak siap menerima pelajaran; (2) Memperhatikan dengan baik penjelasan 

guru;  (3) Antusias mengikuti pembelajaran; (4) Siswa melakukan  semua 

instruksi dari guru 
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Penelitian ini sesuai dengan aktivitas siswa emotional activities, seperti 

misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, 

tenang, gugup (Paul B. Dierich dalam Sardiman, 2004) 

4.2.1.2.2 Sikap siswa dalam pembelajaran 

Pada indikator sikap siswa dalam pembelajaran mendapatkan rerata skor 

kelas 26  untuk siklus I dengan kualifikasi Sanat Baik (SB), dan untuk siklus II 

mengalami peningkaan dengan rerata skor kelas 27,5 dengan kualifikasi Sangat 

Baik (SB). Artinya sikap siswa dalam pembelajaran semua deskriptor yang 

diamati telah tampak Komponenya meliputi; (1) Menghormati/sopan terhadap 

guru; (2) Menghargai dan sopan  terhadap siswa yang lain; (3) Tidak 

menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu saat pembelajaran; (4) Mematuhi 

perintah guru dengan tanggung jawab 

Sikap siswa yang produktif dan dapat menghargai guru maupun sesama 

siswa dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) ini akan membentuk karakter dan 

sebagai salah satu aspek penilaian afektif yakni berkenaan dengan partisipasi 

siswa dalam pembelajaran, sikap khusus siswa, maupun respons siswa dalam 

kegiatan pembelajaran (Endang Poerwanti.2008) 

4.2.1.2.3 Keaktifan siswa dalam kegiatan berkelompok 

Pada indikator keaktifan siswa dalam kegiatan berkelompok mendapatkan 

rerata skor kelas 26  untuk siklus I dengan kualifikasi Sanat Baik (SB), dan untuk 

siklus II mengalami peningkaan dengan rerata skor kelas 27,5 dengan kualifikasi 

Sangat Baik (SB), Artinya keaktifan siswa dalam kegiatan berkelompok semua 

deskriptor yang diamati telah tampak dengan komponenya meliputi; (1) Aktif 
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dalam kerja kelompok; (2) Dapat bekerja sama dalam kelompok; (3) 

Menampilkan hasil kerja kelompok; (4) Melakukan refleksi dari kegiatan 

kelompok 

Penelitian ini sesuai dengan aktivitas siswa Guided practice activities  

yakni aktivitas-aktivitas yang mengacu pada petunjuk atau bimbingan guru yang 

mana siswa berlatih mempraktekkan konsep-konsep baru atau keterampilan-

keterampilan dengan tepat,  dan aktivitas yang lain, baik dengan kegiatan individu 

maupun kelas (Sahono, 20120) 

4.2.1.2.4 Keterampilan siswa dalam kegiatan presentasi 

Pada indikator keterampilan siswa dalam kegiatan presentasi  

mendapatkan rerata skor kelas 21,5  untuk siklus I dengan kualifikasi Baik (B), 

dan untuk siklus II mengalami peningkaan dengan rerata skor kelas 26 dengan 

kualifikasi Sangat Baik (SB). Peningkatan ini terjadi karena pada siklus II guru  

telah memberikan penghargaan, motivasi dan arahan sehingga siswa berani  

mempertahankan hasil kegiatan diskusi kelompok atau menyanggah pendapat 

kelompok lain jika ada pertanyaan sebagai hasil refleksi dan revisi kelemahan 

keterampilan siswa dalam kegiatan presentasi  siklus I 

Komponen dari indikator meliputi; (1) Berani mempertahankan hasil 

kegiatan diskusi kelompok; (2) Berani menjawab atau menyanggah pendapat 

kelompok lain; (3) Menampilkan sikap yang bersahabat dan sopan terhadap guru; 

(4) Menghargai pendapat kelompok lain (Ibrahim 2000). 

4.2.1.2.5 Keterampilan siswa dalam kegiatan praktikum 
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Pada indikator keterampilan siswa dalam kegiatan praktikum  

mendapatkan rerata skor kelas 25 untuk siklus I dengan kualifikasi Baik (B), dan 

untuk siklus II mengalami peningkaan dengan rerata skor kelas 26,4 dengan 

kualifikasi Sangat Baik (SB). Peningkatan ini terjadi karena pada siklus II guru 

telah memberikan  motivasi dan bimbingan/arahan terhadap kegiatan praktikum 

kelompok, dan memberikan kepercayaan pada anggota kelompok yang terampil 

untuk membantu teman-temanya dalam kelompok sehingga siswa tidak tampak 

kesulitan dalam kegiatan praktikum 

Komponen dari indikator meliputi; (1) Mengikuti petunjuk praktikum 

sesuai lembar kegiatan praktikum; (2) Dapat mengerjakan kegiatan praktikum 

tanpa kesulitan; (3) Menyelesaikan praktikum tepat waktu; dan (4) Menuliskan 

hasil kesimpulan pada lembar praktikum. 

Penelitian ini sesuai dengan aktivitas siswa motor activities, yang 

termasuk didalamnya antara lain melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. (Paul B. Dierich dalam 

Sardiman, 2004) 

4.2.1.2.6 Keterampilan dalam berdiskusi kelompok 

Pada indikator keterampilan siswa dalam berdiskusi kelompok 

mendapatkan rerata skor kelas 21,5 untuk siklus I dengan kualifikasi Baik (B), 

dan untuk siklus II mengalami peningkaan dengan rerata skor kelas 25,2 dengan 

kualifikasi Baik (B). Peningkatan ini terjadi karena pada siklus II guru telah aktif 

memberikan stimulasi, bimbingan dan penghargaan sehingga semua kelompok 
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dapat mengungkapkan gagasan/ide masing-masing dari permasalahan yang 

diberikan 

Komponen dari indikator meliputi; (1) Membantu teman dalam kelompok 

untuk memahami permasalahan yang diberikan guru; (2) Mengungkapkan 

gagasan/ide masing-masing dari permasalahan yang diberikan guru; (3) 

Menganalisis permasalahan bersama; (4) Memecahkan masalah dan menarik 

kesimpulan 

Penelitian ini sesuai dengan aktivitas siswa oral activities, seperti 

menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

mengadakan wawancara, diskusi, interupsi (Paul B. Dierich dalam Sardiman, 

2004) 

4.2.1.2.7 Kemampuan siswa mengerjakan soal  pretes 

Pada indikator kemampuan siswa mengerjakan soal  pretes mendapatkan 

rerata skor kelas 20,5  untuk siklus I dengan kualifikasi Baik (B), dan untuk siklus 

II mengalami peningkaan dengan rerata skor kelas 24 dengan kualifikasi  Baik 

(B). Peningkatan ini terjadi karena pada siklus II guru telah melakukan refleksi 

dan revisi untuk kelemahan pada siklus I yakni masih banyaknya siswa yang 

belum dapat menyelesaikan soal-soal pretes dengan tepat waktu, sehingga Guru 

memberikan penguatan pemahaman materi dan memberikan  penghargaan 

(reward) bagi siswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu dengan pujian dan 

memberikan hukuman (punishment) yang mendidik bagi siswa yang tidak dapat 

menyelesaikan tugas tepat waktu 
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Komponen dari indikator meliputi; (1) Membaca informasi petunjuk 

petunjuk pengerjaan  yang ada; (2) Tampak tidak kesulitan; (3) Siswa 

mengerjakan pretes dengan serius; (4) Mengerjakan pretes tepat waktu. 

Penelitian ini sesuai dengan aktivitas siswa mental activities, sebagai 

contoh misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, 

melihat hubungan, mengambil keputusan.  (Paul B. Dierich dalam Sardiman, 

2004) 

4.2.1.2.8 Kesediaan siswa menerima tugas kelompok/individu 

Pada indikator kesedian siswa menerima tugas kelompok/individu 

mendapatkan rerata skor kelas 24  untuk siklus I dengan kualifikasi Baik (B), dan 

untuk siklus II mengalami peningkaan dengan rerata skor kelas 27,5 dengan 

kualifikasi  Sangat Baik (SB). Peningkatan ini terjadi karena pada siklus II guru 

telah melakukan refleksi dan revisi untuk kelemahan pada siklus I dengan 

memberikan  penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) yang mendidik 

agar siswa maupun kelompok dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan 

tepat waktu 

Komponen dari indikator meliputi; (1) Mengerjakan semua tugas yang 

diberikan guru; (2) Melakukan tugas dengan sungguh – sungguh; (3) Melakukan 

tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) Menyelesaikan semua tugas yang 

diberikan dengan tepat waktu 

Mental activities, sebagai contoh misalnya menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.  (Paul 

B. Dierich dalam Sardiman, 2004) 
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Berdasarkan penjabaran  pada setiap indikator tersebut, berikut peneliti 

sampaikan kelemahan siklus I dan perbaikan siklus II pada variabel aktivitas 

siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) 

Tabel 13. 
Kelemahan aktivitas siswa dalam pembelajaran Siklus I dan Perbaikan Pada 

Siklus II 
No Indikator Siklus I Siklus II 

1. Keaktifan 

siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

Masih banyak siswa 

yang belum tampak siap 

menerima pelajaran 

Guru telah menginformasikan 

materi/bahan belajar yang akan 

dipelajari berikutnya sehingga 

siswa dapat mempersiapkan diri 

dan tampak lebih siap menerima 

pelajaran yang akan 

disampaikan. 

2. Keterampilan 

siswa dalam 

kegiatan 

presentasi 

Siswa tampak belum 

berani  mempertahan-

kan hasil kegiatan 

diskusi kelompok atau 

menyanggah pendapat 

kelompok lain jika ada 

pertanyaan 

Guru telah memberikan 

penghargaan, motivasi dan 

arahan sehingga siswa berani  

mempertahankan hasil kegiatan 

diskusi kelompok atau 

menyanggah pendapat 

kelompok lain jika ada 

pertanyaan. 

3. Keterampilan 

siswa dalam 

kegiatan 

praktikum 

Siswa masih banyak 

yang tampak kesulitan 

dalam kegiatan 

praktikum 

Guru telah memberikan  

motivasi dan bimbingan/arahan 

terhadap kegiatan praktikum 

kelompok, dan memberikan 

kepercayaan pada anggota 

kelompok yang terampil untuk 

membantu teman-temanya 



125 
 

 
 

dalam kelompok sehingga siswa 

tidak tampak kesulitan dalam 

kegiatan praktikum 

4. Keterampilan 

dalam 

berdiskusi 

kelompok 

siswa belum berani 

mengungkapkan 

gagasan/ide masing-

masing dari 

permasalahan yang 

diberikan guru 

 

Guru telah aktif memberikan 

stimulasi, bimbingan dan 

penghargaan sehingga semua 

kelompok dapat 

mengungkapkan gagasan/ide 

masing-masing dari 

permasalahan yang diberikan 

5. Kemampuan 

siswa 

mengerjakan 

soal  pretes 

Masih banyak siswa 

yang belum dapat 

menyelesaikan soal-soal 

pretes dengan tepat 

waktu 

Guru memberikan penguatan 

pemahaman materi dan 

memberikan  penghargaan 

(reward) bagi siswa yang 

menyelesaikan tugas tepat 

waktu dengan pujian dan 

memberikan hukuman 

(punishment) yang mendidik 

bagi siswa yang tidak dapat 

menyelesaikan tugas tepat 

waktu 

6. Kesediaan 

siswa 

menerima 

tugas 

kelompok/ 

individu 

Masih banyak siswa 

maupun kelompok  

belum dapat 

menyelesaikan tugas 

yang diberikan dengan 

tepat waktu 

Guru telah melakukan refleksi 

dan revisi untuk kelemahan 

pada siklus I dengan 

memberikan  penghargaan 

(reward) dan hukuman 

(punishment) yang mendidik 

agar siswa maupun kelompok 

dapat menyelesaikan tugas yang 

diberikan dengan tepat waktu 
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4.2.1.3 Peningkatan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi hasil pra siklus dan pelaksanaan penelitian 

siklus I, dan siklus II dengan menerapkan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) terbukti bahwa CTL dapat mencapai indikator 

keberhasilan yang ditetapkan, untuk menjabarkan hal tersebut berikut disajikan 

tabel dan grafik presentase perbandingan hasil belajar siswa pra siklus, dan 

pelaksanaan penelitian siklus I, dan siklus II dengan menerapkan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). 

 

 

Tabel 12. 
Distribusi Frekuensi Relatif Hasil Belajar Siswa Pra Siklus, Siklus I dan Siklus II 

 
N0 Rentang Nilai KKM ∑f f’0 f’1 f’2 Kualifikasi 
1 95 ≤ skor ≤ 100 ≥ 65 20 5% 15% 35% Tuntas 
2 85 ≤ skor <  95 5% 50% 55% Tuntas 
3 75 ≤ skor <  85 20% 25% 10% Tuntas 
4 65 ≤ skor < 75 15% 10% 0% Tuntas 
5 0   ≤ skor <  65 55% 0% 0% Tidak Tuntas 

Data diolah  Juni 2012 
Keterangan. 
KKM= Kriteria Ketuntasan Minimal 
∑f     = Jumlah frekuensi 
f’0    = Presentasi Frekuensi Pra Siklus 
f’1   = Presentasi Frekuensi Siklus I 
f’2   = Presentasi Frekuensi Siklus II 

 
Grafik 3. 

Perbandingan Prosentase Frekuensi Hasil Belajar Siswa Pada Pra Siklus, Siklus I 
dan Siklus II 
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Grafik 4 
Perbandingan Prosentase ketuntasan Hasil Belajar Siswa Pada Pra Siklus, Siklus I 

dan Siklus II 
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Data diolah  Juni 2012 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada pra siklus ketuntasan hasil 

belajar siswa adalah 45% dengan rentang nilai yang paling banyak adalah 0≤ skor 

<  65, sedangkan setelah menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL), data menunjukan pada siklus I dan siklus II ketuntasan hasil 

belajarnya adalah 100% dengan rentang nilai tertinggi adalah  85 ≤ skor <  95 

yakni sebesar 50% pada siklus I dan 51% pada siklus II 

Nilai ketuntasan adalah nilai yang menggambarkan proporsi dan 

kualifikasi penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah dikontrakan 

dalam pembelajaran. Untuk menentukan batas minimal nilai ketuntasan peserta 

tes dapat menggunakan pedoman yang ada (Poerwanti 2008). 

Hasil belajar siswa meningkat pada setiap siklusnya dikarenakan adanya 

peningkatan keterampialn guru dan juga aktivitas siswa, Hal ini juga diperkuat 
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bahwa menurut Sadirman (2005:23) keberhasilan motivasi dan peningkatan hasil 

pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah 

keberhasilan guru dalam mengelola kelas, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, sumber belajar dan siswa itu sendiri. 

4.3 DISKUSI HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif maupun inferensial diberikan diskusi 

seperti berikut ini. 

4.3.1 Keaktifan Guru dan Siswa dalam Kegiatan Belajar Mengajar  

Guru dan siswa terdorong untuk melakukan aktivitas yang tidak muncul 

dalam kegiatan pembelajaran tradisional seperti bertanya antar siswa dan bertanya 

kepada guru serta diskusi dengan siswa atau guru, melalui model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) keterampilan guru dalam pembelajaran 

dapat mengalami peningkatan. Terlihat pada siklus I dengan kualifikasi Sangat 

Baik (SB), yakni 87,5% dan pada siklus II meningkat 11,3% menjadi 98,8% 

dengan kualifikasi Sangat Baik (SB). Hal yang sama terjadi pada aktivitas siswa,  

dari data tampak terlihat pada siklus I dengan kualifikasi Baik (B), yakni 72,85% 

dan pada siklus II meningkat 8,85% menjadi 81,7% dengan kualifikasi Sangat 

Baik (SB). Hal yang menyebabkan antara lain selama KBM berlangsung dengan 

menggunakan paket pembelajaran yang dioperasionalkan oleh guru, guru berhasil 

mengaktifkan siswa untuk diskusi kelompok dan diskusi dengan guru. 

Beberapa kemungkinan yang lainnya yang menyebabkan siswa meningkat 

aktivitasnya untuk diskusi adalah sebagai berikut. 



130 
 

 
 

4.3.1.1 Adanya rasa senang dengan perangkat pembelajaran yang digunakan 

karena perangkat tersebut dirasa baru. 

4.3.1.2 Adanya motivasi untuk memperoleh penghargaan kelompok. 

4.3.1.3 Adanya interaksi promotif (saling mendorong) dari teman sekelompok. 

4.3.1.4 Saling ingin memunculkan strateginya masing-masing dari zone of 

proximal development mereka. 

Hasil pengamatan tersebut relevan dengan hasil penelitian Kauchak dan 

Eggen (1993:320) yang mengutarakan bahwa belajar kooperatif memberikan 

keuntungan kognitif, afektif, dan keterampilan sosial.  

Hasil pengamatan ini adalah sesuai dengan penilaian kemampuan guru 

dalam melatih ketrampilan bertanya, yaitu masing-masing 33 untuk siklus I dan 

44 untuk siklus II. Dengan rentang penilaian 1 sampai 4 maka skor tersebut adalah 

sangat baik. Ada suatu pepatah “pertanyaan murid adalah mahkota pengajaran” 

guru yang baik hendaknya membimbing siswa supaya berani bertanya (Kock, 

1979:96). Mengingat pepatah tersebut maka baik guru model maupun guru mitra 

sudah termasuk guru yang baik karena telah berhasil membimbing siswa untuk 

berani bertanya walaupun hasil tersebut belum optimal. 

Hasil analasis dengan uji kesamaan proporsi menunjukkan tidak adanya 

perbedaan yang signifikan antara aktivitas guru model dengan guru mitra kecuali 

pada aspek aktivitas menjelaskan/ memberikan informasi tentang menggunakan 

alat/ media diperoleh z-hitung 2,29. 

Hal ini disebabkan karena sewaktu guru model lakukan aktivitas tersebut, 

ada beberapa siswa yang mengajukan pertanyaan yang bersifat penguatan maupun 
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penerapan sehingga waktu yang digunakan oleh guru model untuk aktivitas 

tersebut lebih banyak dibanding guru mitra masing-masing, yaitu untuk guru 

model menyita waktu belajar 22,59% sedangkan guru mitra hanya 10,00%. Ada 

dua kemungkinan yang menjadi motivasi siswa untuk melakukan aktivitas 

bertanya kepada guru model tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, adanya 

motivasi ekstrinsik yaitu siswa tertarik dengan penampilan guru model sebagai 

guru baru sehingga siswa yang kritis ingin mencoba berkomunikasi dengan 

menanyakan materi yang baru diajarkan. 

Kedua, adanya motivasi instrinsik yaitu siswa sangat ingin memperoleh 

prestasi yang lebih tinggi sehingga selalu berusaha untuk meningkatkan 

pemahamannya dengan bertanya, karena guru model memang kurang jelas dalam 

melakaukan aktivitas tersebut jika dibandingkan dengan guru mitra yang sudah 

biasa mengajar. 

4.3.2 Keterampilan Kooperatif Siswa  

Keterampilan kooperatif siswa yang paling banyak muncul baik siswa 

kelas guru model maupun siswa kelas guru mitra adalah tetap dalam berada dalam 

tugas. Hal yang menyebabkan adalah karena keterampilan tersebut sudah 

dilakukan sejak pembelajaran kelompok tradisional, guru pada awal pembelajaran 

kelompok selalu menekankan agar tidak meninggalkan tempat duduknya sebelum 

tugasnya selesai. Dengan demikian siswa sudah terbiasa menggunakan 

keterampilan tersebut. Sedangkan untuk keterampilan-keterampilan kooperatif 

yang lain, rata-rata relative rendah, ternyata sulit untuk menumbuhkan 

keterampilan-keterampilan tersebut pada siswa, tidak cukup kalau hanya beberapa 
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kali pertemuan saja tetapi perlu waktu yang lebih lama lagi, mungkin dua atau tiga 

tahun baru dapat berhasil. 

Hasil analisis dengan uji kesamaan proporsi menunjukkan tidak adanya 

perbedaan yang signifikan antara keterampilan kooperatif siswa pada kelas guru 

model dengan kelas guru mitra. Hal ini disebabkan karena kedua kelas tersebut 

diajarkan dengan waktu, materi, dan perangkat pembelajaran yang sama. Kelas 

yang satu diajar oleh peneliti sebagai guru model, sedangkan kelas yang satunya 

diajar oleh guru kelas sebagai guru mitra yang sebelumnya telah belajar modeling 

dengan guru model dalam mengajar dan mengoperasionalkan perangkat 

pembelajaran. 

Selama KBM berlangsung dikembangkan keterampilan kooperatif siswa 

yang sama dan dilakukan pengamatan dengan menggunakan instrument yang 

sama oleh pengamat yang sama pula. Mengingat keterampilan kooperatif adalah 

baru dilatihkan dan berangkat dari kondisi awal siswa yang diasumsikan sama, 

maka sekiranya adalah fajar jika keterampilan kooperatif siswa antara kelas guru 

model dengan kelas guru mitra tidak ada perbedaan yang signifikan, dan sama-

sama masih relatif rendah keterampilannya. 

4.3.3 Pengelolaan Pembelajaran Kooperatif (Instrumen 4a) 

Skor rata-rata keseluruhan ketegori kemampuan guru baik model maupun 

mitra dalam mengelola pembelajaran kooperatif adalah lebih dari cukup, yaitu 

masing-masing untuk guru model adalah 3,70 dan guru mitra 3,81. Hal ini 

disebabkan karena selama kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan 

menggunakan paket yang dioperasikan oleh guru, siswa mengikuti dengan 
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antusias, ceria, aktif bekerja dengan menggunakan alat/ media dan aktif 

mengerjakan tugas. Di lain pihak guru aktif membimbing dan tidak cenderung 

ceramah. Diskusi kelompok dengan paket pembelajaran kooperatif inipun berjalan 

baik, guru berhasil mengaktifkan diskusi kelompok. 

Menurut (Nana Sudjana, 1989:32) peranan guru dalam pengajaran yang 

memiliki kadar CBSA yang tinggi adalah (a) guru sebagai pemimpin belajar, 

artinya merencanakan, melaksanakan dan mengontrol siswa belajar, (b) guru 

sebagai fasiliotator, (c) guru sebagai motivator, dan (d) guru sebagai moderator. 

Berdasarkan kriteria peranan guru tersebut, maka baik guru model maupun guru 

mitra dengan skor yang telah diperolehnya seperti tersebut di atas adalah termasuk 

guru yan g efektif. Dengan demikian berarti pembelajaran yang dikehendaki 

kurikulum 1994, yang menekankan keterlibatan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran dapat dilaksanakan. 

Kauchak dan Eggen (1993:98) menjelaskan kriteria guru yang efektif 

adalah, a) menuntut siswanya berprestasi tinggi, b) sebagai model untuk tingkah 

laku tertentu, c) dalam mengajar antusias, d) responsive terhadap siswanya, e) 

menggunakan bahasa yang jelas, f) menghubungkan logika dengan prestasi, g) 

dalam mengajar tahap-tahapnya jelas, h) penekanan pada hal yang penting, i) 

dalam berkomunikasi ada kesesuaian antara kata dan perbuatan, j) tepat waktu, k) 

menggunakan pengetahuan awal siswa, k) mempunyai tanggungjawab yang 

tinggi. 

Kriteria tersebut kiranya telah dapat dilakukan dengan baik oleh guru 

model maupun guru mitra dalam mengelola pembelajaran kooperatif contohnya, 
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baik guru model maupun guru mitra memberikan scaffolding agar nantinya siswa 

dapat memperoleh prestasi yang baik, penampilan mereka disenangi oleh siswa, 

dalam mengajar mereka antusias dan selalu responsif terhadap siswa, dalam 

mengajar ada penekanan pada hal-hal penting dan tahap-tahapnya jelas, serta 

selalu mengaitkan pengetahuan awal siswa dalam pembelajaran. Di samping 

melakukan keterampilan-keterampilan tersebut, guru model maupun guru mitra 

juga tepat dalam mengelola waktu pembelajaran, serta mempunyai tanggung 

jawab yang tinggi terhadap hasil pembelajaran. Oleh karena itu, baik guru model 

maupun guru mitra adalah termasuk guru yang efektif. 

Hasil analisis dengan uji-t menunjukkan tiodak adanya perbedaan yang 

signifikan antara kemampuan guru model dengan guru mitra dalam emngelola 

pembelajaran kooperatif tersebut. Hal ini berarti bahwa strategi pelayihan yang 

digunakan berdasarkan teori Bandura (modeling) untuk melatih guru mitra 

mengoperasikan perangkat pembelajaran adalah efektif. 

4.3.4 Respon Siswa Terhadap Kegiatan Belajara Mengajar (Instrumen 5a) 

Hasil analisis resppon siswa terhadap KBM kooperatif antara siswa guru 

model dengan siswa guru mitra menunjukkan tidak adanya perbedaan. Seluruh 

siswa baik kelas guru model amupun siswa kelas guru mitra menyatakan merasa 

senang mengikuti KBM dengan menggunakan paket belajar yang ditangani oleh 

peneliti. Beberapa hal yang membuat mereka senang mengikuti KBM adalah 

Bahan tertulisnya (LKS), Materi, Buku Siswa, Penampilan gurunya, Kegiatan 

Praktikum, dan Cara guru mengajar. Hal yang menggembirakan adalah seluruh 

siswa (100%) berminat untuk mengikuti kegiatan berikutnya, dan KBM 
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kooperatif dirasakan baru bagi seluiruh siswa. Penelitian ini ada kesesuaian 

dengan pendapat guru yang menyatakan bahwa perangkat pembelajaran yang 

ditangani peneliti sangat membantu KBM dan perlu dikembangkan pada bahan 

kajian yang lain. 

Ternyata teori ini telah dapat diterapkan oleh siswa dalam kegiatan 

belajarnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan kadar aktivitas guru dan 

siswa yang menunjukkan bahwa waktu belajar mengajar banyak didominasi 

dengan kegiatan siswa untuk aktivitas bertanya/ diskusi antar siswa dan guru, 

bekerja dengan menggunakan alat/ media, serta membaca dan menulis yang 

relevan dengan KBM. 

4.3.5 Tes Hasil Belajar Siswa 

Hasil analisis THB produk siswa guru model maupun siswa guru mitra 

memberikan informasi bahwa ketercapaian masing-masing tujuan pembelajaran 

khusus (TPK) belum dapat dikatakan efektif, namun sudah terjadi peniungkatan 

rata-rata proporsi jawaban benar TPK yaitu untuk siswa guru model dari rata-rata 

proporsi uji awal 0,23 menjadi 0,86 dan untuk siswa guru mitra dari rata-rata 

proporsi uji awal 0,17 menjadi 0,86. Hasil belajar yang belum optimal ini ada 

kemungkinan disebabkan karena keterampilan kooperatif siswa, kecuali 

keterampilan berada dalam tugas, untuk keterampilan kooperatif yang lain adalah 

relatif masih rendah baik siswa kelas guru model maupun siswa kelas guru mitra. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Jhonson dan Jhonson (1991:3:2) yang 

menjelaskan bahwa hanya pada kondisi tertentu usaha-usaha kooperatif dapat 



136 
 

 
 

produktif. Kondisi tertentu tersebut antara lain adalah penggunaan keterampilan 

kooperatif yang relevan. 

Untuk ketuntasan belajar siswa sudah tercapai secara klasikal yaitu 

masing-masing kelas siswa tuntas belajar 100% dengan nilai rata-rata untuk siswa 

guru model 84,31 dan untuk siswa guru mitra 83,18. Hal ini sesuai dengan teori 

Vygotsky yang menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila anak bekerja atau 

belajar mengenai tugas-tugas yang belum pernah dipelajari, namun tugas-tugas 

tersebut masih berada dalam zone ofproximal development mereka. 

Selain itu Vygotsky juga menyatakan fungsi mental yang lebih tinggi 

muncul dalam percakapan atau kerja sama antar individi sebelum fungsi mental 

yang lebih tinggi tersebut terserap dalam individu (Slavin,1994:49). 

Dengan kedua mata terbuka. Keterampilan ini memang tidak cukup jika 

siswa hanya mendapatkan satu atau dua kali latihan, melainkan perlu latihan 

sendiri yang berulang-ulang dengan tekun, sabar dan penuh konsentrasi. 

Hasil pengujian hipotesis juga memberikan kesimpulan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata gain skor siswa guru model 

dengan rata-rata gain skor siswa guru mitra. Hal ini disebabkan karena baik siswa 

kelas guru model maupun siswa kelas guru mitra sebelumnya telah mendapatkan 

latihan dengan menggunaakn perangkat dan alat/ media yang sama. Sebelum guru 

mitra mengajar telah mengamati guru model terlebih dahulu bagaimana 

mengoperasionalkan perangkat pembelajaran dan melatihkan keterampilan 

psikomotor, sehingga guru mitra memiliki kemampuan yang sama dengan guru 

model dalam melatihkan aspek kinerja yang diamati 
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4.4 IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

Implikasi hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada siswa kelas IV SDN 02 Prawoto Pati. 

Selain itu penelitian ini juga berimplikasi pada beberapa aspek, yakni 

implikasi teroritis, implikasi praktis, dan implikasi paedagogis. 

4.4.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu 

pengetahuan tentang Penelitian Tindakan Kelas (PTK), sehingga dapat memacu 

pendidik/ guru dan peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis demi 

meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Penelitian ini juga dapat sebagai 

bahan referensi untuk mengembangkan pembelajaran aktif, kreatif, dan 

menyenangkan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi guru 

untuk menerapkan strategi pembelajaran yang berbeda pada mata pelajaran IPA 

maupun mata pelajaran yang lain. Guru juga dapat lebih memahami kebutuhan 

dan kondisi siswa dalam pembelajaran sehingga dapat menciptakan situasi 

pembelajaran yang sesuai dan tepat bagi siswanya. 

4.4.2  Implikasi Praktis 

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

arah perbaikan dalam kualitas pembelajaran IPA. Penelitian ini membuka 

wawasan pendidik/ guru terhadap inovasi pembelajaran khususnya penerapan 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) pada mata 

pelajaran IPA 
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4.4.3 Implikasi Paedagogis 

Penelitian ini berimplikasi secara paedagogis yaitu memberikan gambaran 

yang jelas seperti yang diungkapkan Sadirman (2005: 23) bahwa keberhasilan 

motivasi dan peningkatan hasil pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor tersebut adalah keberhasilan guru dalam mengelola kelas, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan siswa itu sendiri. Faktor-

faktor itu saling terkait satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu faktor-faktor 

tersebut harus dikembangkan dengan baik untuk menghasilkan kualitas suatu 

pembelajaran. Metode dan media pembelajaran harus tepat dengan materi 

pembelajaran. Sumber belajar harus sesuai dengan materi yang sedang diajarkan 

saat itu, sehingga minat dan motivasi siswa semakin meningkat, dan mereka dapat 

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Semua faktor di atas dapat terpenuhi 

jika keterampilan guru mengelola kelas juga baik. 



 

138 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan diskusi dapat diberikan kesimpulan sebagai 

berikut. 

5.1.1 Melalui model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

keterampilan guru dalam pembelajaran dapat mengalami peningkatan. 

Terlihat pada siklus I dengan kualifikasi Sangat Baik (SB), yakni 87,5% 

dan pada siklus II meningkat 11,3% menjadi 98,8% dengan kualifikasi 

Sangat Baik (SB). 

5.1.2 Melalui model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

aktivitas siswa dalam pembelajaran dapat mengalami peningkatan pada 

setiap siklusnya. Terlihat pada siklus I dengan kualifikasi Baik (B), yakni 

72,85% dan pada siklus II meningkat 8,85% menjadi 81,7% dengan 

kualifikasi Sangat Baik (SB). 

5.1.3 Pada aspek hasil belajar siswa juga dapat  mencapai indikator keberhasilan 

yang ditetapkan, terbukti pada saat sebelum menggunakan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)  atau pra siklus, 

kualifikasi ketuntasan klasikalnya adalah 45% sedangkan setelah 

menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) kualifikasi ketuntasanya adalah 100% baik pada siklus maupun 

siklus II. 
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5.2 Saran 

Agar usaha-usaha kooperatif yang diharapkan dapat produktif, maka perlu 

diupayakan hal-hal sebagai berikut. 

5.2.1. Persiapan dan perencanaan yang mantap yang disesuaikan dengan kondisi 

sekolah untuk menyajikan kegiatan pembelajaran. Persiapan dan 

perencanaan tersebut meliputi: 

5.2.1.1 Pemilihan materi/ konsep yang akan disampaikan 

5.2.1.2 Bahan tertulisnya (LKS) apa saja yang akan diberikan 

5.2.1.3 Kegiatan praktikum apa saja yang akan dilaksanakan 

5.2.1.4 Strategi dan emtode yang akan digunakan 

5.2.1.5 Tugas-tugas apa saja yang akan diberikan 

5.2.1.6 Sarana kerja kooperatif apa saja yang akan digunakan 

5.2.2. Kondisi-kondisi tertentu dalam kelompok belajar yang meliputi : 

5.2.2.1 Adanya saling kerjasama yang positif dan tampak jelas di antara anggota 

kelompok 

5.2.2.2 Adanya saling berkomunikasi promotif (saling mendorong) di antara 

anggota kelompok 

5.2.2.3 Adanya tanggung jawab individu dan tanggung jawab kelompok 

5.2.2.4 Penggunaan keterampilan social yang relevan dalam eklompok seperti 

mendengarkan secara aktif saat teman lain berbicara, mendorong teman 

lain untuk berpartisipasi, mengambil giliran dan berbagi tugas, dan lain 

sebagainya. 
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5.2.3. Perlu diadakan pelatihan yang efektif bagi guru untuk dapat mengajar 

dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif, contohnya 

dengan cara seperti yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan 

menerapkan teori Bundara (modeling). Demikian halnya bagi siswa, perlu 

dilatihkan terlebih dahulu beberapa keterampilan kooperatif yang akan 

dikembangkan sebelum pembelajaran kooperatif dimulai, agar tercipta 

kondisi pembelajaran kooperatif yang produktif sesuai dengan yang 

diharapkan.
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

JUDUL : PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN IPA MELALUI 

MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING 

(CTL)   PADA SISWA KELAS IV SDN 02 PRAWOTO PATI 

No Variabel Indikator Sumber data Instrumen 

1. Keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPA  dengan  

menggunakan 

Model 

Pembelajaran 

Contextual 

Teaching and 

Learning 

  

1) Penataan lingkungan 

belajar 

2) Keterampilan 

membuka pelajaran 

3) Keterampilan 

menjelaskan 

4) Keterampilan dalam 

kegiatan/proses belajar 

mengajar sesuai dengan 

model pembelajaran 

CTL 

5) Keterampilan guru 

dalam bertanya 

6) Keterampialan guru 

dalam organisasi 

kelompok siswa 

7) Keterampilan 

menggunakan media 

pembelajaran 

8) Perhatian guru terhadap 

siswa dalam 

pembelajaran 

1) Guru 

2) Foto 

1) Lembar 

Observasi 

2) Catatan 

Lapangan 

 

Lampiran 1 
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9) Keterampilan evaluasi 

pembelajaran 

10) Keterampilan menutup 

kegiatan pembelajaran 

11) Tindak lanjut/follow up 

2. Aktivitas 

Siswa dalam 

pembelajaran 

IPA dengan  

menggunakan

Model 

Pembelajaran 

Contextual 

Teaching and 

Learning 

 

1) Keaktifan siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

2) Sikap siswa dalam 

pembelajaran 

3) Keaktifan siswa dalam 

kegiatan berkelompok 

4) Keterampilan siswa 

dalam kegiatan 

presentasi 

5) Keterampilan siswa 

dalam kegiatan 

praktikum 

6) Keterampilan siswa 

dalam  berdiskusi 

kelompok 

7) Kemampuan siswa 

mengerjakan soal  

pretes  

8) Kesediaan siswa 

menerima tugas 

kelompok/individu 

1) Siswa 

2) Foto 

1) Lembar 

Observasi 

2) Angket 

3) Catatan 

Lapangan 
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3. Hasil Belajar 

Siswa materi 

pokok Gaya 

1) Mampu menjawab mau 

pun bertanya pada guru 

2) Mampu merumuskan 

konsep yang hendak 

ditemukan.  

3) Mampu 

mendeskripsikan materi 

yang diajarkan oleh 

guru. 

4) Mampu menjawab soal 

dengan tepat. 

Siswa 1) Tes 

Tertulis 

2) Tes Unjuk 

Kerja 
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LEMBAR OBSERVASI KETERAMPILAN GURU PADA 

PEMBELAJARAN IPA DENGAN METODE CONTEXTUAL TEACHING AND 

LEARNING (CTL)   

Nama Guru  :.................................. 

Nama SD  : SD Negeri 02 Prawoto Pati 

Kelas   : IV 

Siklus/pertemuan :.................................. 

Hari / Tanggal  :.................................. 

PETUNJUK  

1. Bacalah dengan cermat 11  indikator keterampilan guru  

2. Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan 

3. Berilah tanda centang (√) pada diskriptor (a, b, c, d) jika opsi pada diskriptor 

tampak. 

4. Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut 

1. Jika satu deskriptor yang tampak  

2. Jika dua deskriptor yang tampak 

3. Jika tiga deskriptor yang tampak 

4. Jika semua deskriptor yang tampak 

 

No Indikator Deskriptor 
Skala penilaian 

1 2 3 4 

1. Penataan 

lingkungan 

belajar  

a) Guru melakukan penataan  tempat 

duduk siswa berdasarkan jumlah 

kelompok sebelum PBM 

b) Penataan kenyamanan kelas, misalnya 

cahaya yang masuk kedalam kelas, 

volume suara dari CD pembelajaran 

(tidak bising), dan mengatur 

temperatur kelas 

c) Penataan peralatan bantu pembelajaran 

    

Lampiran 2 
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bagi guru 

d) Penataan peralatan bantu bagi 

siswa/media pembelajaran 

2. Keterampilan 

membuka 

pembelajaran 

a) Guru menarik/menstimulasi perhatian 

siswa 

b) Memberikan apersepsi 

c) Mengemukakan tujuan pembelajaran 

d) Memotivasi siswa untuk mengikuti 

PBM dengan baik 

3. Keterampilan 

menjelaskan 

a) Kejelasan artikulasi suara 

b) Variasi gerakan badan tidak 

mengganggu perhatian siswa 

c) Mobilitas posisi mengajar 

d) Kejelasan dalam menjelaskan dan 

memberikan contoh 

4. Keterampilan 

dalam 

kegiatan/proses 

belajar 

mengajar 

sesuai dengan 

model 

pembelajaran 

(CTL) 

a) Langkah-langkah pembelajaran 

dilakasanakan berdasarkan RPP  yang 

dipersiapkan  

b) Proses belajar mengajar sesuai dengan 

prinsip CTL 

c) Mampu  menghubungkan bahan 

belajar dengan  kehidupan nyata 

d) Mampu  memberikan variasi sesuai 

dengan situasi yang berlangsung dalam 

PBM 

5. Keterampilan 

guru dalam 

bertanya 

a) Kejelasan pertanyaan yang 

disampaikan guru. 

b) Kejelasan hubungan antara pertanyaan 

guru dengan masalah yang 

dibicarakan. 
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c) Pemberian waktu berpikir untuk 

bertanya dan menjawab 

d) Pendistribusian pertanyaan secara 

merata di antara para siswa/kelompok 

6. Keterampialan 

guru dalam 

organisasi 

kelompok 

siswa 

a) Membimbing siswa dalam kerja 

kelompok 

b) Membimbing siswa dalam diskusi 

kelompok 

c) Membimbing siswa dalam 

menampilkan/mempresentasikan hasil 

kerja kelompok 

d) Memberikan penghargaan terhadap 

kinerja kelompok 

7. Keterampilan 

Menggunakan 

Media 

Pembelajaran 

a) Memiliki keterampilan dalam 

penggunaan media pembelajaran 

b) Membantu meningkatkan perhatian 

siswa dalam kegiatan pembelajaran 

c) Memperhatikan prinsip-prinsip 

penggunaan media 

d) Ketepatan/kesusian penggunaan media 

dengan materi yang disampaikan 

 

 

8. Perhatian guru 

terhadap siswa 

dalam 

pembelajaran 

a) Guru memusatkan perhatian siswa 

secara menyeluruh 

b) Guru menghargai semua pendapat 

siswa 

c) Guru memberi bimbingan kepada 

siswa yang kesulitan 

d) Guru menumbuhkan motivasi siswa 
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untuk belajar lebih giat 

9. Evaluasi 

Pembelajaran 

a) Penilaian relevan dengan tujuan yang 

telah ditetapkan 

a. Menggunakan bentuk dan  jenis ragam 

penilaian 

b. Penilaian yang diberikan sesuai 

dengan RPP 

b) Penilaian berbasis model pembelajaran 

CTL 

10. Keterampilan 

Menutup 

Kegiatan 

Pembelajaran 

a. Meninjau  kembali materi yang telah 

diberikan 

b. Memberi kesempatan untuk bertanya 

dan menjawab pertanyaan. 

c. Memberikan kesimpulan kegiatan 

pembelajaran 

b) Kemampuan  menyimpulkan PBM 

dengan  tepat 

11. Tindak 

Lanjut/Follow 

up 

a) Memberikan tugas kepada siswa baik 

secara individu  maupun kelompok 

b) memberikan evaluasi lisan maupun 

tulisan 

c) Menginformasikan materi/bahan 

belajar yang akan dipelajari berikunya 

d)  Memberikan motivasi untuk selalu 

terus belajar 
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Keterangan  

 

Skor maksimal      (M) :  44 

Skor minimal   (K) :  11 

n = (M - K) + 1 

   = (44 – 11) + 1 = 34 

Letak Q1 = 1
4
 (n + 1) 

     = 1
4
 (34 + 1) 

     = 8,75 jadi nilai Q1 adalah (9,5+10) = 18,75 

Letak Q2 = 2
4
 ( n + 1) 

     = 2
4
 (34 + 1) 

     = 17,5 jadi nilai Q2 adalah (19+10) = 27,5  

Letak Q3 = 1
4
 ( 3n + 1) 

     = 1
4
 (3.34 + 1) 

     = 25,75 jadi nilai Q3 adalah (28+10) = 35,75 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

35,75 ≤  skor  ≤ 44 Sangat baik 

27,5  ≤  skor <  35,75 Baik 

18,75≤  skor  < 27,5 Cukup 

11  ≤  skor  <  18,75 Kurang 
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LAMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

PADA PEMBELAJARAN IPA DENGAN METODE CONTEXTUAL 

TEACHING AND LEARNING (CTL)   

Nama Siswa  :.................................. 

Nama SD  : SD Negeri 02 Prawoto, Kabupaten Pati 

Kelas   : IV 

Siklus/pertemuan :.................................. 

Hari / Tanggal  :.................................. 

PETUNJUK  

1) Bacalah dengan cermat 8  indikator aktivitas siswa  

2) Dalam melakukan penilaian mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan 

3) Berilah tanda centang (√) pada diskriptor (a, b, c, d) jika opsi pada diskriptor 

tampak. 

4) Skala penilaian untuk masing – masing indikator adalah sebagai berikut 

1. Jika satu deskriptor yang tampak  

2. Jika dua deskriptor yang tampak 

3. Jika tiga deskriptor yang tampak 

4. Jika semua deskriptor yang tampak 

 

No Indikator Deskriptor 
Skala penilaian 

1 2 3 4 

1. Keaktifan 

siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

 

1) Siswa tampak siap menerima 

pelajaran 

2) Memperhatikan dengan baik 

penjelasan guru 

3) Antusias mengikuti pembelajaran 

4) Siswa melakukan  semua instruksi 

dari guru 

    

 

 

 

Lampiran 3 
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2.  Sikap siswa 

dalam 

pembelajaran 

1) Menghormati/sopan terhadap guru 

2) Menghargai dan sopan  terhadap 

siswa yang lain 

3) Tidak menimbulkan kegaduhan yang 

tidak perlu saat pembelajaran 

4) Mematuhi perintah guru dengan 

tanggung jawab 

    

3. Keaktifan 

siswa dalam 

kegiatan 

berkelompok  

1) Aktif dalam kerja kelompok 

2) Dapat bekerja sama dalam kelompok 

3) Menampilkan hasil kerja kelompok 

4) Melakukan refleksi dari kegiatan 

kelompok 

    

4.  Kemampuan 

siswa dalam 

kegiatan 

presentasi 

1) Berani mempertahankan hasil 

kegiatan diskusi kelompok 

2) Berani menjawab atau menyanggah 

pendapat kelompok lain 

3) Menampilkan sikap yang bersahabat 

dan sopan terhadap guru 

4) Menghargai pendapat kelompok lain 

    

5. Keterampilan 

siswa dalam 

kegiatan 

praktikum 

1) Mengikuti petunjuk praktikum sesuai 

lembar kegiatan praktikum 

2) Dapat mengerjakan kegiatan 

praktikum tanpa kesulitan 

3) Menyelesaikan praktikum tepat 

waktu 

4) Menuliskan hasil kesimpulan pada 

lembar praktikum 

    

6. Keterampilan 

dalam 

1) Membantu teman dalam kelompok 

untuk memahami permasalahan yang 
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berdiskusi 

kelompok 

diberikan guru 

2) Mengungkapkan gagasan/ide masing-

masing dari permasalahan yang 

diberikan guru 

3) Menganalisis permasalahan bersama 

4) Memecahkan masalah dan menarik 

kesimpulan 

7. Kemampuan 

siswa 

mengerjakan 

soal  pretes  

 

1) Membaca informasi petunjuk 

petunjuk pengerjaan  yang ada 

2) Tampak tidak kesulitan  

3) Siswa mengerjakan pretes dengan 

serius 

4) Mengerjakan pretes tepat waktu 

    

8. Kesediaan 

siswa 

menerima 

tugas 

kelompok/indi

vidu 

1) Mengerjakan semua tugas yang 

diberikan guru 

2) Melakukan tugas dengan sungguh – 

sungguh 

3) Melakukan tugas sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 

4) Menyelesaikan semua tugas yang 

diberikan dengan tepat waktu 
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Keterangan  

 

Skor maksimal     (M)  :  32 

Skor minimal      (K)  :  8 

n = (M - K) + 1 

   = (32 – 8) + 1 = 25 

Letak Q1 = 1
4
 (n + 1) 

     = 1
4
 (25 + 1) 

     = 6,5 jadi nilai Q1 adalah (6,5+7) = 13,5 

Letak Q2 = 2
4
 ( n + 1) 

     = 2
4
 (25 + 1) 

     = 13 jadi nilai Q2 adalah (19+7) = 20  

Letak Q3 = 1
4
 ( 3n + 1) 

     = 1
4
 (3. 25 + 1) 

     = 19 jadi nilai Q3 adalah (28+7) = 26 

 

Kriteria ketuntasan Kategori 

26 ≤  skor  ≤ 32 Sangat baik 

20 ≤  skor < 26 Baik 

13,5≤  skor  < 20 Cukup 

8 ≤  skor  <  13,5 Kurang 
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Kuesioner Tanggapan Siswa Sesudah Proses Pembelajaran 

Petunjuk Pengisian: 

 Jawablah pertanyaan berikut ini dengan sebenar-benarnya. 

 Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan tanda silang (X) disertai 

komentar  tentang hal yang ditanyakan. 

 Mintalah penjelasan pada guru, jika terdapat hal yang kurang jelas. 

 Jawaban dengan jujur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

selanjutnya. 

1. Apakah  kamu  tertarik mengikuti pembelajaran ini  ? 

a.Ya b.Tidak 

Komentar........................................................................................................

........................................................................................................................ 

2. Apakah kamu menyukai dengan cara mengajar guru tadi? 

a.Ya b.Tidak 

Komentar........................................................................................................

........................................................................................................................ 

3. Apakah kamu lebih menyukai suasana kelas dengan pembelajaran yang  tadi 

a.Ya b.Tidak 

Komentar........................................................................................................

........................................................................................................................ 

4. Apakah kamu tadi  lebih termotivasi untuk belajar? 

a.Ya b.Tidak 

Komentar........................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

Lampiran 4 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  :  SD Negeri 02 Prawoto, Pati 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi Pokok :  Gaya   

Kelas / Semaster :  IV / II 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit  

Pertemuan   : Pertemuan Pertama 

Standar Kopetensi :  

7.  Memahami gaya dapat mengubah gerak dan atau bentuk suatu benda 

 Kompetensi Dasar :  

7.1  Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya ( dorongan dan tarikan ) dapat 

mengubah gerak 

Indikator  :  

a) Menjelaskan pengertian gaya 

b) Mendiskripsikan bentuk gaya tarikan dan dorongan 

c) Mendemonstrasikan bahwa gaya dapat menyebabkan benda bergerak 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1.  Melalui video pembelajaran siswa dapat menjelaskan pengertian gaya 

2. Melalui diskusi siswa mampu mengetahui bentuk gaya tarikan dan 

dorongan 

3. Melalui praktek siswa dapat membuktikan bahwa gaya dapat 

menyebabkan benda bergerak 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

Gaya dapat mengubah gerak benda 

C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Model Pembelajaran 

Contextual Teaching And Learning (CTL) 

2. Metode 

1. Demonstransi 

Lampiran 5 

Siklus I Pertemuan Pertama 
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2. Diskusi kelompok 

3. Presentasi 

4. Penugasan 

D.  KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pra PBM (± 5 menit) 

a. Penataan lingkungan belajar 

b. Mempersiapkan alat/media  

c. Menyiapkan blanko observasi dan angket 

2. Kegiatan Awal 

 Pra kegiatan 

- Salam 

- Berdo’a 

- Absensi dan pengkondisian siswa 

 Apersepsi  

- Apersepsi : guru mendorong meja kemudian bertanya kenapa 

meja yang tadinya diam setelah didorong menjadi bergerak? 

- Guru mrnyampaikan tujuan pembelajaran. 

3. Kegiatan Inti  

 Ekplorasi  

1) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (setiap 

kelompok terdiri dari 5 siswa) 

2) Guru melakukan pengembangan konsep pada materi 

pengaruh gaya terhadap gerak benda 

3) Guru menampilkan CD Pembelajaran mengenai materi 

tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda 

4) Siswa mencatat hal – hal penting yang berhubungan dengan 

materi pengaruh gaya terhadap gerak benda 

 Elaborasi 

1) Siswa mendiskusikan informasi dari CD Pembelajaran 

dengan kelompoknya  
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2) Siswa membuat rangkuman (resume) bersama kelompoknya 

dari informasi yang ada pada media CD Pembelajaran 

3) Siswa diberi tugas untuk mengemukakan gagasan atau ide 

dari informasi yang terdapat pada CD pembelajaran tersebut 

bersama kelompoknya. 

4) Siswa yang lain dapat memberikan tanggapan dari hasil 

presentasi yang telah disampaikan oleh temannya tadi 

5) Siswa melaporkan hasil diskusi dan presentasi 

6) Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik 

7) Guru bersama siswa mempersiapkan alat dan bahan yang 

akan digunakan untuk praktek membuktikan bahwa gaya 

dapat mempengaruhi benda bergerak 

8) Siswa mencatat hal-hal yang penting. Dan siswa membuat 

laporan. 

9) Salah satu perwakilan maju untuk mempersentasikan laporan 

 Konfirmasi 

1) Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya hal-

hal yang belum dipahami 

2) Memberikan penguatan 

4. Kegiatan Akhir  

1. Dengan dibimbing oleh guru, siswa menyimpulkan materi 

yang disampaikan oleh guru. 

2. Guru memberikan refleksi 

E. SUMBER DAN MEDIA 

1. Sumber 

a. Buku IPA Kelas IV SD/MI, Choiril Azmiyawati, dkk 

b. Sains IV Untuk Kelas IV Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, 

Sulistyanto.dkk 

c. Alat dan bahan untuk praktikum 

 Mobil – mobilan 

 Meja 
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 Kelereng 

 Bola tenis 

2. Media 

CD Pembelajaran dengan peralatan pendukung (DVD/VCD, TV, 

Speaker Sound) 

F. PENILAIAN 

2) Proses penilaian 

o Tes awal  : tidak ada 

o Tes proses  : ada 

o Tes akhir  :  ada 

3) Jenis penilaian 

o Bentuk  : diskusi, unjuk kerja 

o Jenis  :  diskusi 

o Teknik  : penilaian proses dan hasil 

 

 

 

  Pati,.................... 

Anggota Peneliti, 

 

 

Musriyah,S.Pd 

NIP:196706271998032002 

 Ketua Peneliti 

 

 

Joko Pujiyantoro 

NIM. 1402908142 

 Mengetahui,  

 Kepala SDN 2 

Prawoto 

 

 

Sukaryadi.S.Pd 

   NIP.130371372 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  :  SD Negeri 02 Prawoto, Pati 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi Pokok :  Gaya   

Kelas / Semaster :  IV / II 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit  

Pertemuan   : Pertemuan Kedua 

 Standar Kopetensi :  

7.  Memahami gaya dapat mengubah gerak dan atau bentuk suatu benda 

 Kompetensi Dasar :  

7.1  Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya ( dorongan dan tarikan ) dapat 

mengubah gerak 

Indikator  :  

 Mendiskripsikan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda 

 Mendemonstrasikan bahwa gaya dapat mempercepat dan memperlambat 

gerakan suatu benda 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui kegiatan presentasi siswa mampu mengetahui bahwa gaya dapat 

mengubah arah gerak benda 

2.  Melalui praktek siswa dapat membuktikan bahwa gaya dapat mempercepat 

dan memperlambat gerakan suatu benda 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

Gaya dapat mengubah gerak benda 

Lampiran 6 Siklus I Pertemuan Kedua 
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C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Model Pembelajaran 

Contextual Teaching And Learning (CTL) 

2. Metode 

3.12 Demonstransi 

3.13 Diskusi kelompok 

2. Presentasi 

3. Penugasan 

D.  KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 Pertemuan Pertama 

3.1 Pra PBM (± 5 menit) 

a. Penataan lingkungan belajar 

b. Mempersiapkan alat/media  

c. Menyiapkan blanko observasi dan angket 

3.2 Kegiatan Awal 

 Pra kegiatan 

- Salam 

- Berdo’a 

- Absensi dan pengkondisian siswa 

 Apersepsi  

- Apersepsi : guru menunjuk salah satu siswa untuk menendang 

bola kearah tembok kemudian guru bertanya kenapa setelah 

kena tembok arah bola kembali? 



163 
 

 
 

- Guru mrnyampaikan tujuan pembelajaran. 

3.3 Kegiatan Inti  

 Ekplorasi  

1) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (setiap 

kelompok terdiri dari 5 siswa) 

2) Siswa mengulas pembelajaran yang lalu mengenai pengaruh 

gaya terhadap gerak benda 

3) Guru melakukan pengembangan konsep pada materi 

pengaruh gaya terhadap gerak benda 

4) Guru menampilkan CD Pembelajaran  tentang gaya dapat 

mengubah arah gerak benda 

5) Siswa mencatat hal-hal penting yang berhubungan tentang 

gaya dapat mengubah arah gerak benda 

6) Siswa melakukan latihan terkontrol dengan tanya jawab 

mengenai gaya dapat mengubah arah gerak benda dan guru 

membenarkan jika ada siswa yang miskonsepsi dalam 

memahami materi 

 Elaborasi 

1) Guru membagikan lembar diskusi kelompok tentang gaya 

dapat mempercepat dan memperlambat gerakkan benda 

2) Siswa melakukan praktikum bersama kelompoknya  

3) Siswa mendiskusikan dan membuat rangkuman (resume) 

bersama kelompoknya dari hasil praktik. 
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4) Siswa mencoba mempresentasikan hasil percobaan praktik 

tersebut di depan kelompok yang lain, kelompok yang lain 

dapat memberikan tanggapan dari hasil presentasi yang telah 

disampaikan. 

5) Siswa mengumpulkan hasil praktikum, diskusi dan presentasi 

kepada guru 

6) Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik 

 Konfirmasi 

1) Memberi umpan balik dari jawaban masing–masing 

kelompok 

2) Memberikan penguatan 

3.4 Kegiatan Akhir  

1. Dengan dibimbing oleh guru, siswa menyimpulkan materi 

yang disampaikan oleh guru. 

2. Guru memberi motivasi 

3. Guru memberikan refleksi 

4. Evaluasi 
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E. SUMBER DAN MEDIA 

1. Sumber 

a. Buku IPA Kelas IV SD/MI, Choiril Azmiyawati, dkk 

b. Sains IV Untuk Kelas IV Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, 

Sulistyanto.dkk 

c. Alat dan bahan untuk praktikum 

 Mobil – mobilan 

 Meja  

 Papan luncur 

 Tiang penyangga 

 Kelereng 

 Bola tenis 

2. Media 

CD Pembelajaran dengan peralatan pendukung (DVD/VCD, TV, 

Speaker Sound) 

F. PENILAIAN 

1) Proses penilaian 

o Tes awal  : tidak ada 

o Tes proses  : ada 

o Tes akhir  :  ada 

2) Jenis penilaian 

o Bentuk  : diskusi, unjuk kerja 

o Jenis  :  diskusi 
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o Teknik  : penilaian proses dan hasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  Pati,.................... 

Anggota Peneliti, 

 

 

Musriyah,S.Pd 

NIP:196706271998032002 

 Ketua Peneliti 

 

 

Joko Pujiyantoro 

NIM. 1402908142 

 Mengetahui,  

 Kepala SDN 2 Prawoto 

 

 

Sukaryadi.S.Pd 

NIP.130371372 
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KISI-KISI SOAL 

SIKLUS I 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : VI/I 

Standar Kompetensi : 7. Memahami gaya dapat mengubah gerak dan/atau 

bentuk suatu benda. 

Kompetensi dasar Indikator No soal Aspek 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

7.1 Menyimpulkan 
hasil percobaan 
bahwa gaya 
(dorongan dan 
tarikan) dapat 
mengubah gerak 

 

7.1.1 Menjelaskan 
pengertian gaya 

7.1.2 Mendiskripsikan 
bentuk gaya 
tarikan dan 
dorongan 

7.1.3 Mendemonstrasik
an bahwa gaya 
dapat 
menyebabkan 
benda bergerak 

7.1.4 Mendiskripsikan 
bahwa gaya dapat 
mengubah arah 
gerak benda 

7.1.5 Mendemonstrasik
an bahwa gaya 
dapat 
mempercepat dan 
memperlambat 
gerakan suatu 
benda 

 

I.1 √      
I.2  √     
I.3   √    
I.4   √    
I.5  √     
I.6 √      
I.7   √    
I.8   √    
I.9 √      
I.10   √    
II.1 √      
II.2   √    
II.3  √     
II.4 √      
II.5 √      
II.6  √     
II.7  √     
II.8 √      
II.9 √      
II.10    √   
III.1    √   
III.2      √ 
III.3     √  
III.4  √     
III.5      √ 
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SOAL TES SIKLUS 1 
DALAM RANGKA PENGAMBILAN DATA HASIL BELAJAR 

PADA PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
 

Hari / Tanggal :  Nama : 
Mata Pelajaran :  Kelas  : 
Waktu  :  No. Absen : 
 
PETUNJUK UMUM  

1. Bacalah dengan teliti petunjuk dan cara mengerjakan soal.  
2. Tulislah terlebih dahulu nama, kelas dan nomor Anda di tempat yang  

disediakan pada lembar jawaban.  
2. Kerjakan soal pada lembar jawaban, jangan menggunakan pensil atau  

spidol.  
3. Periksalah kembali seluruh pekerjaan Anda sebelum diserahkan  
 
I. Pilihlah  jawaban  yang  paling  tepat  dengan  cara  memberikan  

tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di lembar jawaban!  
 
1. Semua bentuk tarikan atau dorongan dalam IPA disebut .... 

a. daya 

b. gaya 

c. aksi 

d. reaksi 

2. Untuk melakukan gaya pada sebuah benda diperlukan .... 

a. gerak 

b. tenaga 

c. daya 

d. kecepatan 

3.  Dalam lomba tarik tambang, peserta melakukan gaya . . . . 

a. dorongan     

b. tarikan 

c. dorong-mendorong 

d. tarik-menarik 

 

4.  Pada saat kamu melempar batu, maka gaya yang kamu berikan ke batu 

berbentuk .... 

Lampiran 8 
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a. tarikan  

b. tolakan 

c. dorongan 

d. pegas 

5.  Gaya yang dilakukan orang pada gambar di samping adalah . . . . 

a. dorongan 

b. tarikan 

c. tolakan 

d. tenaga 

6. Alat pengukur gaya disebut dengan .... 

a. barometer 

b. argometer 

c. dinamometer 

d. amperemeter 

7. Lemari akan bergeser bila di dorong. Hal ini menunjukkan gaya 

memengaruhi .... 

a. bentuk benda  

b. gerak benda 

c. wujud benda 

d. warna benda 

8. Layang – layang dapat naik ke udara karena mendapat gaya . . . .  

a. tarikan angin  

b. tarikan tangan 

c. dorongan benang 

d. dorongan udara 

9. Bola yang menggelinding akan berubah jika arahnya . . . . 

a. terhalang  

b. lurus 

c. ringan 

d. tidak bulat 

 

 



170 
 

 
 

 

10. Pemain sepak bola menendang bola merupakan bukti adanya gaya . . . . 

a. gesek 

b. otot 

c. listrik 

d. magnet 

 

II. Isilah titik – titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 
 

1. Gaya dalam IPA berupa . . . . dan . . . . 

2. Benda jatuh dari pohon karena pengruh gaya . . . . 

3. Ketika meja digeser, kaki meja dan lantai terjadi gaya . . . . 

4. Satuan gaya dinyatakan dalam . . . . 

5. Semua benda bergerak karena adanya pengaruh . . . . 

6. Saat menimba air sumur, gaya yang dilakukan berupa . . . . 

7. Ketapel direntangkan kemudian dilepas. Hal ini menimbulkan gaya . . . 

8. Alat untuk mengukur gaya disebut . . . . 

9. Permukaan benda kasar memiliki gaya gesek yang . . . . 

10. Pada saat kita menendang bola, maka gaya yang terbentuk adalah . . . . 

 

III. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 
1. Jelaskan dengan menggunakan contoh bahwa gaya merubah gerak suatu 

benda....... 

2. Jelaskan mengapa gaya dapat mengubah  gerak suatu benda.... 

3. Jelaskan apa yang disebut gaya gravitasi dan sebutkan contohnya... 

4. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi gerak suatu benda...... 

5. Jelaskan mengapa gaya dapat mengubah bentuk suatu benda.... 
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PRAKTIKUM 

Nama Kelompok  : 

Ketua Kelompok  : 

1............................ 4............................ 

2............................ 5............................. 

3........................... 6.............................. 
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Kunci jawaban tes siklus I 
 

I. Tes siklus I  
 

1. B 1. B 

2. C 2. B 

3. D 3. D 

4. D 4. A 

5. C 5. B 

 
II. Soal Isisan 

 
1. Tarikan dan dorongan 6. Tarikan 

2. Tarik bumi atau gaya gravitasi 7. Pegas 

3. Gaya gesek 8. Dinamometer 

4. Newton 9. Besar 

5. Gaya 10. Dorongan 

 
III. Soal uraian 

1.Orang bermain bola pimpong, bola pimpong yang tadinya diam 

setelah diberi gaya /dipukul kebawah maka arah bola pimpong 

kembali keatas. 

2.Gaya dapat mengubah gerak benda jika setelah benda tersebut 

terkena gaya arhnya berbeda setah menumbuk benda lain. 

3.Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan tarikan bumi 

contohnya jatuhnya buah jeruk dari pohonnya 

4.faktor-faktor yang mempengaruhi gerak suetu benda adalah adanya 

gaya gravitasi bumi, tarikan atua dorongan yang terjadi pada benda 

5.Gaya yang terjadi pada benda baik dorongan ataupun tarikan dapat 

mempengaruhi bentuk benda. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  :  SD Negeri 02 Prawoto, Pati 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi Pokok :  Gaya   

Kelas / Semaster :  IV / II 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit  

Pertemuan   : Pertemuan Pertama 

 Standar Kopetensi :  

7.  Memahami gaya dapat mengubah gerak dan atau bentuk suatu benda 

Kompetensi Dasar :  

7.2  Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya ( dorongan dan tarikan ) dapat 

mengubah bentu suatu benda 

Indikator  :  

 Mengidentifikasi perubahan bentuk benda  

 Mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi bentuk benda 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

  Melalui video pembelajaran siswa dapat mengidentifikasi perubahan bentuk benda 

  Melalui diskusi siswa mampu mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi 

bentuk benda 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

Gaya dapat mengubah bentuk benda 

 

 

 

Lampiran 10 
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C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Model Pembelajaran 

Contextual Teaching And Learning (CTL) 

2. Metode 

1. Demonstransi 

2. Diskusi kelompok 

3. Presentasi 

4. Penugasan 

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

2. Pra PBM (± 5 menit) 

a. Penataan lingkungan belajar 

b. Mempersiapkan alat/media  

c. Menyiapkan blanko observasi dan angket 

3. Kegiatan Awal 

 Pra kegiatan 

- Salam 

- Berdo’a 

- Absensi dan pengkondisian siswa 

 Apersepsi  

- Apersepsi : Guru mengambil kaleng kemudian memukul kakeng 

tersebut kemudian guru bertanya kenapa setelah di pukul bentuk 

kaleng berubah? 

- Guru mrnyampaikan tujuan pembelajaran. 
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4. Kegiatan Inti  

 Ekplorasi  

1) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (setiap kelompok 

terdiri dari 5 siswa) 

2) Guru melakukan pengembangan konsep pada materi pengaruh gaya 

terhadap bentuk benda 

3) Guru menampilkan CD Pembelajaran mengenai materi tentang 

pengaruh gaya terhadap bentuk benda 

4) Siswa mencatat hal – hal penting yang berhubungan dengan materi 

pengaruh gaya terhadap bentuk benda 

 Elaborasi 

1. Siswa mendiskusikan informasi dari CD Pembelajaran dengan 

kelompoknya  

2. Siswa membuat rangkuman (resume) bersama kelompoknya dari 

informasi yang ada pada media CD Pembelajaran 

3. Siswa diberi tugas untuk mengemukakan gagasan atau ide dari 

informasi yang terdapat pada CD pembelajaran tersebut bersama 

kelompoknya. 

4. Siswa yang lain dapat memberikan tanggapan dari hasil presentasi 

yang telah disampaikan oleh temannya tadi 

5. Siswa melaporkan hasil diskusi dan presentasi 

6. Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik 
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 Konfirmasi 

1) Memberi umpan balik dari jawaban masing–masing kelompok 

2) Memberikan penguatan 

5. Kegiatan Akhir  

1) Dengan dibimbing oleh guru, siswa menyimpulkan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

2) Guru memberikan refleksi 

E. SUMBER DAN MEDIA 

1. Sumber 

a. Buku IPA Kelas IV SD/MI, Choiril Azmiyawati, dkk 

b. Sains IV Untuk Kelas IV Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, 

Sulistyanto.dkk 

2. Media 

CD Pembelajaran dengan peralatan pendukung (DVD/VCD, TV, Speaker 

Sound) 

F. PENILAIAN 

1) Proses penilaian 

o Tes awal  : tidak ada 

o Tes proses  : ada 

o Tes akhir  :  ada 
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2) Jenis penilaian 

o Bentuk  : diskusi, unjuk kerja 

o Jenis  :  diskusi 

o Teknik  : penilaian proses dan hasil 

 

 

 

 

 

 

 

  Pati,.................... 

Anggota Peneliti, 

 

 

Musriyah,S.Pd 

NIP:196706271998032002 

 Ketua Peneliti 

 

 

Joko Pujiyantoro 

NIM. 1402908142 

 Mengetahui,  

 Kepala SDN 2 Prawoto 

 

 

Sukaryadi.S.Pd 

NIP.130371372 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  :  SD Negeri 02 Prawoto, Pati 

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi Pokok :  Gaya   

Kelas / Semaster :  IV / II 

Alokasi Waktu :  2 x 35 menit  

Pertemuan   : Pertemuan Kedua 

Standar Kopetensi :  

7.  Memahami gaya dapat mengubah gerak dan atau bentuk suatu benda 

Kompetensi Dasar :  

7.2  Menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya ( dorongan dan tarikan ) dapat 

mengubah bentuk suatu benda 

Indikator  :  

 Memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari cara gaya mengubah bentuk benda  

 Mendemonstrasikan cara membuat kerajinan dari tanah liat  

A. TUJUAN PEMBELAJARAN 

  Melalui video pembelajaran siswa dapat memberi contoh dalam kehidupan sehari-

hari cara gaya mengubah bentuk benda 

  Melalui praktek siswa dapat membuat kerajinan tangan dari tanah liat 

B. MATERI PEMBELAJARAN 

Gaya dapat mengubah bentuk benda 

 

 

Lampiran 11 Siklus II Pertemuan Kedua 
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C. METODE PEMBELAJARAN 

1. Model Pembelajaran 

Contextual Teaching And Learning (CTL) 

2. Metode 

1. Demonstransi 

2. Diskusi kelompok 

3. Presentasi 

4. Penugasan 

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

5. Pra PBM (± 5 menit) 

a. Penataan lingkungan belajar 

b. Mempersiapkan alat/media  

c. Menyiapkan blanko observasi dan angket 

6. Kegiatan Awal 

 Pra kegiatan 

- Salam 

- Berdo’a 

- Absensi dan pengkondisian siswa 

 Apersepsi  

- Apersepsi : Guru menunjukkan sebuah asbak yang terbuat dari 

tanah liat kemudian guru bertanya apa ada yang pernah 

membuat mainan dari tanah liat? 

- Guru mrnyampaikan tujuan pembelajaran. 
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7. Kegiatan Inti  

 Ekplorasi  

1) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (setiap 

kelompok terdiri dari 5 siswa) 

2) Siswa mengulas pembelajaran yang lalu mengenai pengaruh gaya 

terhadap bentuk benda 

3) Guru melakukan pengembangan konsep pada materi pengaruh 

gaya terhadap bentuk benda 

 Elaborasi 

1) Guru membagikan lembar diskusi kelompok tentang pengaruh 

gaya terhadap bentuk benda 

2) Siswa melakukan praktikum bersama kelompoknya  

3) Siswa mendiskusikan dan membuat rangkuman (resume) 

bersama kelompoknya dari hasil praktik. 

4) Siswa mencoba mempresentasikan hasil percobaan praktik 

tersebut di depan kelompok yang lain, kelompok yang lain dapat 

memberikan tanggapan dari hasil presentasi yang telah 

disampaikan. 

5) Siswa mengumpulkan hasil praktikum, diskusi dan presentasi 

kepada guru 

6) Guru memberikan penghargaan pada kelompok terbaik 

 Konfirmasi 

1) Memberi umpan balik dari jawaban masing–masing kelompok 

2) Memberikan penguatan 
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8. Kegiatan Akhir  

1. Dengan dibimbing oleh guru, siswa menyimpulkan materi yang 

disampaikan oleh guru. 

2. Guru memberi motivasi 

3. Guru memberikan refleksi 

4. Evaluasi 

 

E. SUMBER DAN MEDIA 

3. Sumber 

a. Buku IPA Kelas IV SD/MI, Choiril Azmiyawati, dkk 

b. Sains IV Untuk Kelas IV Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, 

Sulistyanto.dkk 

c. Alat dan bahan untuk praktikum 

 Plastisin, tanah liat, dan balon karet,  

4. Media 

CD Pembelajaran dengan peralatan pendukung (DVD/VCD, TV, Speaker 

Sound) 

 

F. PENILAIAN 

1) Proses penilaian 

o Tes awal  : tidak ada 

o Tes proses  : ada 

o Tes akhir  :  ada 

2) Jenis penilaian 

o Bentuk  : diskusi, unjuk kerja 
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o Jenis  :  diskusi 

o Teknik  : penilaian proses dan hasil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pati,.................... 

Anggota Peneliti, 

 

 

Musriyah,S.Pd 

NIP:196706271998032002 

 Ketua Peneliti 

 

 

Joko Pujiyantoro 

NIM. 1402908142 

 Mengetahui,  

 Kepala SDN 2 Prawoto 

 

 

 

Sukaryadi.S.Pd 

   NIP.130371372 
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KISI-KISI SOAL 

SIKLUS II 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Kelas/ semester : IV/I 

Standar Kompetensi : 7. Memahami gaya dapat mengubah gerak dan/atau 

bentuk suatu benda 

Kompetensi dasar Indikator No soal Aspek 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

7.2 Menyimpulkan 

hasil percobaan 

bahwa gaya 

(dorongan dan 

tarikan) dapat 

mengubah 

bentuk suatu 

benda 

 

 

7.2.1 Mengidentifikasi 

perubahan bentuk 

benda 

7.2.2 Mengidentifikasi 

faktor–faktor 

yang 

mempengaruhi 

bentuk benda 

7.2.3 Memberi contoh 

dalam kehidupan 

sehari-hari cara 

gaya mengubah 

bentuk benda  

7.2.4 Mendemonstrasik

an cara membuat 

kerajinan dari 

tanah liat 

I.1 √      
I.2  √     
I.3   √    
I.4   √    
I.5  √     
I.6 √      
I.7   √    
I.8   √    
I.9 √      
I.10   √    
II.1 √      
II.2   √    
II.3  √     
II.4 √      
II.5 √      
II.6  √     
II.7  √     
II.8 √      
II.9 √      
II.10    √   
III.1    √   
III.2      √ 
III.3     √  
III.4  √     
III.5      √ 

 
 

 
 
 
 
 
 

Lampiran 12 



185 
 

 
 

SOAL TES SIKLUS 2  
DALAM RANGKA PENGAMBILAN DATA HASIL BELAJAR 

PADA PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
 

Hari / Tanggal :  Nama : 
Mata Pelajaran :  Kelas  : 
Waktu  :  No. Absen : 

 
PETUNJUK UMUM  

1. Bacalah dengan teliti petunjuk dan cara mengerjakan soal.  
2. Tulislah terlebih dahulu nama, kelas dan nomor Anda di tempat yang 

disediakan pada lembar jawaban. 
3. Kerjakan soal pada lembar jawaban, jangan menggunakan pensil atau  

spidol.  
2. Periksalah kembali seluruh pekerjaan Anda sebelum diserahkan  
 
I. Pilihlah  jawaban  yang  paling  tepat  dengan  cara  memberikan  tanda  
 silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di lembar jawaban!  
 

1. Saat mendapat gaya, bentuk benda akan . . . . 

a. tetap 

b. berubah 

c. menjadi besar 

d. menjadi jelek 

2. Bus mogok akan bergerak jika didorong. Dalam hal ini gaya 

mempengaruhi . . . .  

a. bentuk benda 

b. bentuk diam menjadi bergerak 

c. bentuk bergerak menjadi makin cepat 

d. bentuk bergerak menjadi lambat 

3. Besi yang kita panaskan, kemudian kita pukul akan menjadi pipih. Ini 

membuktika bahwa gaya dapat . . . . 

a.mengubah warna benda 

b.mengubah berat benda 

c.mengubah bentuk suatu benda 

d.memengaruhi bentuk benda 

Lampiran 13 
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4. Gaya tarik bumi menyebabkan benda dapat . . . . 

a.jatuh ke bawah 

b.meloncat ke atas 

c.ke samping 

d.berputar 

5. Pada saat kita menendang bola, maka terjadi gaya berbentuk . . . . 

a. tarikan 

b. dorongan 

c. tolakan 

d. pegas 

6. Gesekan akan . . . . gerak benda. 

a. mempercepat 

b. memperlambat 

c. mengatur 

d. memudahkan 

7. Gambar benda di samping ini dibuat berdasarkan  

pernyataan . . . . 

a.gaya menyebabkan benda bergerak 

b.gaya mengubah gerak benda 

c.gaya mengubah bentuk benda 

d.gaya menyebabkan benda diam 

8. 1.menyobek kertas 

2.meluncur ke bawah 

3.manjahit baju 

4.membaringkan badan 

Aktivitas yang menunjukkan adanya gaya adalah . . . . .  

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 4 

d. 1,2, dan 3 
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9. Pada saat upacara, kamu bertugas mengecek bendera ( menarik tali bendera 

dalam upacara ). Setelah tali kamu tarik, benda akan naik ke atas. Yang 

mengakibatkan benda / bendera naik ke atas adalah benda terkena . .  

a. angin 

b. gaya 

c. pukulan 

d. sentuhan 

10. Gaya yang dapat mengubah bentuk benda dapat ditemukan pada kegiatan 

berikut..... 

a. mendorong mobil mogok 

b. mengayuh sepeda 

c. menendang bola 

d. gelas jatuh di lantai 

 

II. Jawablah pertanyaan – pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang 

jelas dan tepat! 

1. Pada saat bergerak semua benda memerlukan . . . . 

2. Gaya yang bekerja pada suatu benda dapat berupa . . . atau . . . . 

3. Apabila kita melempar bola ke atas maka bola tersebut akan kembali 

ke bawah. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh gaya . . . . 

4. Kaleng roti kalau dipukul pakai palu akan . . . . 

5. Plastisin yang ditekan dan ditarik akan mengalami perubahan . . . . 

6. Pada saat kita mengerek bendera, kita memberi gaya berupa . . . . 

7. Gaya yang dihasilkan oleh tenaga manusia adalah . . . .  

8. Gaya untuk mendorong meja merupakan gaya . . . . . dari manusia. 

9. Regangan karet menimbulkan gaya . . . . 

10. Dalam pembuatan keramik dan asbak tanah liat dapat dibentuk oleh 

tangan sesuai dengan keinginan. Hal ini menunjukkan bahwa gaya 

mempengaruhi . . . . 
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III. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

1. Berikan 3 contoh kegiatan di lingkunganmu yang menunjukkan gaya 

mengubah bentuk benda! 

2. Apakah gaya selalu dapat mengubah bentuk benda? 

3. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya dapat mengubah 

bentuk benda? 

4. Jelaskan 3 macam gaya yang kamu ketahui,. ! 

5. Berikan masing-masing 3 contoh gaya dorongan yang kamu lakukan 

ketika bermain atau berolah raga! 
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Kunci jawaban tes siklus II 
 

A. Tes siklus I  
 

1. B 6. B 

2. B 7. C 

3. C 8. D 

4. A 9. B 

5. B 10.  D 

 
B. Soal Isian 

 
1. Gaya 6.Tarikkan 

2. Tarikkan dan dorongan 7.Otot 

3. Gravitasi 8.Dorongan 

4. Berubah bentuk 9.Pegas 

5. Bentuk 10.Bentuk benda 

 
C. Soal uraian 
1. Membuat mainan atau gerabah dari tanah liat 

Perajin kayu membentuk kayu menjadi meja / kursi 

Pandai besi membentuk besi menjadi pedang 

2. Iya, semua benda dapat berubah bentuk jika terkena gaya 

Misalnya : membuat batu bata dari tanah liat 

3. Adanya sentuhan, tekanan, tarikan, doronga, dan gravitasi 

4. Gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya magnet 

5. Menendang bola pada saat bermain sepak bola 

Melempar bola pada saat bermain kasti 

Menyentil kelereng pada saat bermain kelereng 

Lampiran 14 
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REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM PEMBELAJARAN SIKLUS I DAN II 

DENGAN MODEL PEMBELAJARAN CONTEKSTUAL TEACHING AND LEARNING 

Indikator Siklus I Rerata 
Skor 

 Skor Prosentase Kategori Siklus II Rerata 
Skor 

 Skor Presentase Kategori 
p1 p2 p1 p2 

Item 1 4 4 4 44 100% SB 4 4 4 44 100% SB 
Item  2 3 4 3,5 38,5 87,5% SB 4 4 4 44 100% SB 
Item 3 4 4 4 44 100% SB 4 4 4 44 100% SB 
Item 4 3 4 3,5 38,5 87,5% SB 4 4 4 44 100% SB 
Item 5 3 3 3 33 75% B 4 4 4 44 100% SB 
Item 6 3 3 3 33 75% B 4 4 4 44 100% SB 
Item 7 4 4 4 44 100% SB 3 4 3,5 38,5 87,5%% SB 
Item 8 3 4 3,5 38,5 87,5% SB 4 4 4 44 100% SB 
Item 9 4 4 4 44 100% SB 4 4 4 44 100% SB 

Item 10 4 4 4 44 100% SB 4 4 4 44 100% SB 
Item 11 3 3 3 33 75% B 4 4 4 44 100% SB 
 Skor 38 41 38,5  

38,5 
 

87,5% 
 43 44 43,5  

43,5 
 

98,8% 
 

Rerata 3,4 3,6 3,5  3,9 4 3,95  
Presentase 88,3% 90% 87,5%  97,7% 100% 98,8%  
Kategori SB SB SB SB SB SB 

 

 

Lampiran 15 
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Keterangan: 

Rerata Pertemuan Pertama (p1) = 

 

 

μ = Rerata, ∑= Sigma/Jumlah 

Karena n genap maka 

Letak Q1 = 1
4
  ( n + 1) 

Letak Q2 = 2
4
  ( n + 1) 

Letak Q3 = 1
4
 ( 3n + 1)  

Letak Q4 = skor maksimal 

Letak Q1 = 1
4
 (n + 1) 

     = 1
4
 (34 + 1) 

     = 8,75  

jadi nilai Q1 adalah (9,5+10) = 18,75 

Letak Q2 = 2
4
 ( n + 1) 

     = 2
4
 (34 + 1) 

     = 17,5  

jadi nilai Q2 adalah (19+10) = 27,5  

Letak Q3 = 1
4
 ( 3n + 1) 

     = 1
4
 (3.34 + 1) 

     = 25,75  

jadi nilai Q3 adalah (28+10) = 35,75 

 

Jadi kriteria ketuntasanya adalah 

 35,75 ≤  skor  ≤ 44    = Sangat baik 

 27,5  ≤  skor <  35,75= Baik 

 18,75≤  skor  < 27,5  = Cukup 

 11  ≤  skor  <  18,75  = Kurang 

Rerata Pertemuan Kedua (p2)= 

 

 

Rerata Skor (μ푆푘표푟 )= 

 

 

 

Skor (Skor)= 

 

11= Skor Minimal 

Presentase = 

 

 

44= Skor Maksimal (M) 

Penentuan Kriteria ketuntasan 

Skor maksimal     (M) :  44 

Skor minimal      (K) :  11 

n = (M - K) + 1 

   = (44 – 11) + 1 

 = 34 

μ p1 =
∑p1
11  

μ 푝2 =
∑P2
11  

μ푆푘표푟 =
∑p1 + ∑p2

2  

 

P =
푆푘표푟 푥 100

44  

μ푆푘표푟 푥 11 



192 
 

 
 

No Nama Skor μ푆푘표푟 Skor K 
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 
1 Abdullah 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2.8 23 B 
2 Abdul M. 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3.5 28 SB 
3 Ambar Wati 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2.9 23,2 B 
4 Anita Rahayu 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2.8 22,4 B 
5 Cahyaningsih 2 3 4 4 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2.7 21,6 B 
6 Deni Saputra 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2.8 22,4 B 
7 Eni Sholehah 2 3 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2.9 22,4 B 
8 Fendi Putra 3 2 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 2 3 2 4 2.8 23 B 
9 Gading M. 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2.8 23 B 
10 Halimah 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2.9 23,2 B 
11 Joko Saputra 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2.6 21,5 B 
12 Khoiril M 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 24 B 
13 M. Basyri 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2.6 21 B 
14 M. Azis 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 24 B 
15 Nugroho 2 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3. 24,5 B 
16 Putra Sholeh 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2.8 23 B 
17 Rojab 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2.7 22 B 
18 Sholeh 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3. 24,6 B 
19 Tri Purdowati 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2.9 23,5 B 
20 Wahid  3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3.1 25 B 

Jumlah 51 61 65 64 64 65 49 61 60 64 51 59 43 61 54 64    
μ푆푘표푟 2,75 3,2 3,2 2,7 3,1 2,7 2,6 3    
Skor 22 26 26 21,5 25 21,5 20,5 24    

Prosentase 68,75% 81,25% 81,25% 67,18% 78,15% 67,18% 64,06% 75%    
Kategori B SB SB B B B B B    

 

Lampiran 16 

REKAPITULASI HASIL PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 
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No Nama Skor μ푆푘표푟 Skor K 
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 
1 Abdullah 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3.4 25 B 
2 Abdul M. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3.8 30 SB 
3 Ambar Wati 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3.3 26,5 SB 
4 Anita Rahayu 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3.1 25 B 
5 Cahyaningsih 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3.2 25,5 B 
6 Deni Saputra 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3.25 26 SB 
7 Eni Sholehah 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3.5 28 SB 
8 Fendi Putra 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3.2 26 SB 
9 Gading M. 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2.9 23 B 
10 Halimah 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 3 4 3.25 26 SB 
11 Joko Saputra 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3. 24,5 B 
12 Khoiril M 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3.2 26 SB 
13 M. Basyri 3 2 3 4 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 24 B 
14 M. Azis 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3.3 26,5 SB 
15 Nugroho 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3.3 26,5 SB 
16 Putra Sholeh 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3.2 26 SB 
17 Rojab 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 24 B 
18 Sholeh 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3.5 27,5 SB 
19 Tri Purdowati 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3.4 27,5 SB 
20 Wahid  2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3.2 26 SB 

Jumlah 62 68 67 70 67 72 60 68 65 67 62 64 54 64 65 71    

μ푆푘표푟 24,8 27,2 26,8 28 26,8 28,8 24 27,2 26 26,8 24,8 25,6 21,6 25,6 26 28,4    
μ푆푘표푟 3,2 3,4 3,4 3,2 3,3 3,15 3 3,4    
Skor 26 27,2 27,2 26 26,4 25,2 24 27,2    

Prosentase 81,25% 85% 85% 81,25% 82,5% 78,75% 75% 85%    
Kategori SB SB SB SSB SB B B SB    

Lampiran 17 
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Keterangan: 

Rerata Pertemuan Pertama (p1) = 

 

 

μ = Rerata, ∑= Sigma/Jumlah 

Karena n ganjil maka 

Letak Q1 =   ( n + 1) 

Letak Q2 =   ( n + 1) 

Letak Q3 =  ( 3n + 1)  

Letak Q4 = skor maksimal 

Letak Q1 = 1
4
 (n + 1) 

     = 1
4
 (25 + 1) 

     = 6,5  

Jadi nilai Q1 adalah (6,5+7) = 13,5 

Letak Q2 = 2
4
 ( n + 1) 

     = 2
4
 (25 + 1) 

     = 13  

Jadi nilai Q2 adalah (19+7) = 20  

Letak Q3 = 1
4
 ( 3n + 1) 

     = 1
4
 (3. 25 + 1) 

     = 19  

Jadi nilai Q3 adalah (28+7) = 26 

 

Jadi kriteria ketuntasanya adalah 

 26 ≤  skor  ≤ 32     = Sangat baik 

 20  ≤  skor <  26    = Baik 

 13,5≤  skor  < 20   = Cukup 

 8  ≤  skor  <  13,5  = Kurang 

Rerata Pertemuan Kedua (p2)= 

 

 

Rerata Skor (μ푆푘표푟 )= 

 

 

 

Skor = 

 

8= Skor Minimal (K) 

Presentase = 

 

 

32= Skor Maksimun (M) 

Penentuan Kriteria ketuntasan 

Skor maksimal     (M) :  32 

Skor minimal      (K) :  8 

n = (M - K) + 1 

   = (32 – 8) + 1 

 = 25 

 
 
 
 
 

μ p1 =
∑p1
11  

μ 푝2 =
∑P2
11  

μ푆푘표푟 =
∑p1 + ∑p2

2  

 

P =
푆푘표푟 푥 100

32  

μ푆푘표푟 푥 8 
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HASIL BELAJAR SISWA PRA SIKLUS, SIKLUS I DAN SIKLUS II 
 

No Nama  KKM Nilai 
Pra Siklus Siklus I Siklus II 

1. Abdullah ≥65 60 75 85 
2. Abdul M. 75 90 95 
3. Ambar Wati 70 80 80 
4. Anita Rahayu 80 90 100 
5. Cahyaningsih 60 85 95 
6. Deni Saputra 55 85 85 
7. Eni Sholehah 55 70 90 
8. Fendi Putra 90 95 100 
9. Gading M. 40 65 85 

10. Halimah 100 100 100 
11. Joko Saputra 65 85 85 
12. Khoiril M 80 95 95 
13. M. Basyri 60 75 90 
14. M. Azis 60 80 90 
15. Nugroho 65 90 95 
16. Putra Sholeh 45 80 85 
17. Rojab 60 85 90 
18. Sholeh 60 85 85 
19. Tri Purdowati 75 90 90 
20. Wahid  45 75 80 
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Visualisasi Media Pembelajaran 
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Foto-Foto Dokumentasi Kegiatan Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Guru Membuka Pelajaran 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guru dan Siswa Sedang Apersepsi 
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Guru Membagi Siswa dalam Kelompok 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siswa melakukan Kegiatan Praktikum 
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Siswa melakukan Kegiatan Praktikum 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guru membimbing Siswa dalam Kegiatan Praktikum 
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Kegiatan Presentaasi dan Diskusi 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guru Memberikan Penguatan Pemaham Materi 
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Guru Memberikan Penguatan Pemaham Materi 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guru menutup kegiatan pembelajaran 

 


