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ABSTRAK 
 

 

Ain, Anisa Huril. 2013. Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui 

Penerapan Pendekatan CTL pada Siswa Kelas VC SDN Purwoyoso 03 

Semarang. Skripsi. Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dra.Sri Hartati, 

M.Pd., Pembimbing II Dra. Yuyarti, M.Pd. 240 halaman.  

 

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang ditemukan saat 

pembelajaran IPA di kelas VC SDN Purwoyoso 03 Semarang. Siswa belajar 

sebatas menerima pengetahuan dari guru, kurang dibentuk kerja kelompok secara 

optimal, motivasi belajar masih kurang, rendahnya kedisiplinan dalam mengikuti 

pembelajaran, guru kurang mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui 

bertanya, kurang mengoptimalkan pembentukan masyarakat belajar, kurang 

memberikan kesempatan siswa sebagai model pembelajaran, penilaian 

berdasarkan hasil belajar saja, sedangkan proses kurang diperhatikan. Hal tersebut 

berdampak terhadap hasil belajar di mana 21 dari 36 siswa belum mencapai 

KKM. Untuk memecahkan masalah, peneliti melaksanakan penelitian dengan 

menerapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). Rumusan 

masalah pada penelitian adalah apakah melalui penerapan pendekatan CTL dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dalam 

pembelajaran IPA? Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan 

keterampilan guru dan aktivitas siswa, serta meningkatkan hasil belajar dalam 

pembelajaran IPA. 

Penelitian tindakan kelas ini melalui empat tahapan: perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, dilaksanakan sebanyak tiga siklus masing-

masing satu kali pertemuan. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, 

observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Sedangkan Teknik analisis data 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keterampilan guru pada siklus I 

memperoleh skor 32 kategori cukup, siklus II skor 41 kategori baik, siklus III skor 

47 kategori sangat baik. Aktivitas siswa mengalami peningkatan dengan 

perolehan skor pada siklus I sebesar 29,2 kategori cukup, siklus II skor 37,7 

kategori baik, siklus III skor 42,3 kategori sangat baik. Hasil belajar IPA juga 

mengalami peningkatan dengan persentase ketuntasan belajar siklus I sebesar 

61%, siklus II sebesar 69%, siklus III menjadi 81%. 

 Dapat disimpulkan melalui penerapan pendekatan CTL dapat 

meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar dalam 

pembelajaran IPA pada tiap siklusnya. Disarankan guru sebaiknya menerapkan 

pendekatan inovatif seperti CTL dalam pembelajaran IPA karena dapat membantu 

mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi nyata dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan kehidupan sehari-

hari. 

 

Kata Kunci: kualitas pembelajaran IPA, pendekatan CTL



 
 

viii 

 

DAFTAR ISI 
 

PERNYATAAN ..................................................................................   i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  .......................................................  ii 

PENGESAHAN ...................................................................................  iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................  iv 

PRAKATA ..........................................................................................  v 

ABSTRAK ..........................................................................................        vii 

DAFTAR ISI .......................................................................................  viii 

DAFTAR TABEL ...............................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR ...........................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................  xiv 

BAB I PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Masalah  .....................................................................  1 

 Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah  .......................................  6 

 Tujuan Penelitian  ...............................................................................  8 

 Manfaat Penelitian  .............................................................................  8 

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

2.1 Kajian Teori  ..................................................................................  10 

2.1.1 Hakikat Belajar ...........................................................................  10 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran .................................................................  14 

2.1.3 Kualitas Pembelajaran  ................................................................  18 

2.1.3.1  Keterampilan Guru .............................................................  20 

2.1.3.2  Aktivitas siswa ....................................................................  26 

2.1.3.3  Hasil  belajar  ......................................................................  28 

2.1.4 Hakikat IPA ................................................................................  30 

2.1.5 Pembelajaran IPA di SD ..............................................................  33 

2.1.6 Contextual Teaching and Learning (CTL) ...................................  38 

2.1.6.1  Pengertian CTL .......................................................................  38 

2.1.6.2 Karakteristik CTL .....................................................................  41 

2.1.6.3 Kelebihan Pembelajaran CTL ...................................................  44



 
 

ix 

 

2.1.7 Teori yang Mendasari CTL ..........................................................  45 

2.1.8 Langkah penerapan CTL..............................................................        46 

2.2 Kajian Empiris   .........................................................................  47 

2.3 Kerangka Berpikir ..........................................................................  49 

2.4 Hipotesis Tindakan ........................................................................  50 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Subjek Penelitian ...........................................................................  51 

3.2 Variabel Penelitian .........................................................................  51 

3.3 Rancangan Penelitian .....................................................................  51 

3.3.1 Prosedur/ Langkah-langkah PTK .................................................  51 

3.3.1.1 Perencanaan .............................................................................  52 

3.3.1.2 Pelaksanaan ..............................................................................  53 

3.3.1.3 Observasi .................................................................................  53 

3.3.1.4 Refleksi ....................................................................................  53 

3.4 Perencanaan Tahap Penelitian ........................................................  54 

3.4.1 Siklus Pertama ............................................................................  54 

3.4.2 Siklus Kedua ...............................................................................  57 

3.4.3 Siklus Ketiga ...............................................................................  58 

3.5 Tempat Penelitian ..........................................................................  60 

3.6 Data dan Teknik Pengumpulan Data...............................................  61 

3.6.1 Sumber Data ...............................................................................  61 

3.6.2 Jenis Data ....................................................................................  61 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data ..........................................................  62 

3.7 Teknik Analisis Data ......................................................................  64 

3.7.1 Kuantitatif ...................................................................................  64 

3.7.2 Kualitatif .....................................................................................  66 

3.8 Indikator Keberhasilan ...................................................................  68 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  .............................................................................  69 

 4.1.1 Deskripsi Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus I ..........................  69 

4.1.2 Deskripsi Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus II  .........................  85



 
 

x 

 

4.1.3 Deskripsi Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus III  ........................  99 

4.1.4 Rekapitulasi Data Hasil Observasi Siklus I, II, dan III  ................  112 

4.2 Pembahasan  ..................................................................................  112 

 4.2.1 Pemaknaan Temuan Penelitian  ..................................................  112 

4.2.2  Implikasi Hasil Penelitian  ..........................................................  136 

BAB V PENUTUP 

5.1 Simpulan  .......................................................................................  138 

5.2 Saran  .............................................................................................  139 

DAFTAR PUSTAKA  ........................................................................  141 

LAMPIRAN  ......................................................................................   144 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan belajar SDN Purwoyoso 03 Semarang  ..  65 

Tabel 3.2 ketentuan Kriteria Ketuntasan dalam Belajar  .......................  67 

Tabel 3.3 Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru ................................  67 

Tabel 3.4 Kriteria ketuntasan Aktivitas Siswa ......................................  67 

Tabel 4.1 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I ................  70 

Tabel 4.2 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I  .....................  75 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus I .................  80 

Tabel 4.4 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II  ..............  86 

Tabel 4.5 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II  ....................  91 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus II ................  95 

Tabel 4.7 Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III  .............      100 

Tabel 4.8 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III ...................      105 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus III ...............      109 

Tabel 4.10 Ringkasan Persentase Keterampilan Guru, Aktivitas Siswa,  

dan Hasil Belajar ...............................................................      112 

Tabel 4.11 Data Keterampilan Guru Siklus I, II, dan III .......................      114 

Tabel 4.12 Data Aktivitas Siswa Siklus I, II, dan III  ............................      125 

Tabel 4.13 Data Hasil Belajar Siklus I, II, dan III .................................      133 

 
 

 

  

 

 

 

 



 
 

xii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Kerucut Penagalaman Belajar Edgar Dale .........................  36 

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir ..................................................  49 

Gambar 3.1 Bagan  alur langkah-langkah PTK.....................................  52 

Gambar 4.1 Diagram Data Hasil Observasi Keterampilan Guru   

Siklus I ............................................................................  70 

Gambar 4.2 Diagram Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I ....  76 

Gambar 4.3 Diagram Hasil Belajar Siswa Siklus I................................  80 

Gambar 4.4 Diagram Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Klasikal 

Siklus I ............................................................................  81 

Gambar 4.5 Diagram Data Hasil Observasi Keterampilan Guru   

Siklus II ...........................................................................  86 

Gambar 4.6 Diagram Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II ...  91 

Gambar 4.7 Diagram Hasil Belajar Siswa Siklus II ..............................  95 

Gambar 4.8 Diagram Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Klasikal 

Siklus II ...........................................................................  96 

Gambar 4.9 Diagram Data Hasil Observasi Keterampilan Guru   

Siklus III .........................................................................  100 

Gambar 4.10 Diagram Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III  105 

Gambar 4.11 Diagram Hasil Belajar Siswa Siklus III ...........................  109 

Gambar 4.12 Diagram Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Klasikal 

Siklus III .........................................................................  110 

Gambar 4.13 Diagram Ringkasan Persentase Keteranpilan Guru,  

Aktivitas Siswa, dan Hasil Belajar Siklus I, II, dan III .....  113 

Gambar 4.14 Diagram Peningkatan Keterampilan Guru  

Siklus I, II, dan III ...........................................................  114 

Gambar 4.15 Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa  

Siklus I, II, dan III ...........................................................  126



 
 

xiii 

 

Gambar 4.14 Diagram Persentase Ketuntasan Hasil Belajar   

Siklus I, II, dan III ...........................................................  133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian ...........................................  143 

Lampiran 2 Instrumen Penelitian..........................................................  150 

Lampiran 3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  .......................  159 

Lampiran 4 Data Hasil Penelitian .........................................................  211 

Lampiran 5 Foto Kegiatan Penelitian  ..................................................  231 

Lampiran 6 Surat-surat Penelitian ........................................................  238 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sisdiknas bab II pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan, membentuk watak, peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya untuk 

mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia beriman, bertakwa kepada 

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

menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab.  

Sesuai Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi satuan 

pendidikan dasar dan menengah menjelaskan Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) SD/MI menjadi standar minimum nasional sebagai acuan 

dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan. Pencapaian SK dan 

KD didasarkan pada pemberdayaan siswa untuk membangun kemampuan, bekerja 

ilmiah dan pengetahuan sendiri difasilitasi oleh guru. Proses pembelajarannya 

menekankan pemberian pengalaman langsung agar menjelajahi dan memahami 

alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara 

inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, 

bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting 

kecakapan hidup (BSNP, 2006:484). 
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Berdasarkan SK dan KD Tingkat SD/MI, IPA merupakan salah satu bidang 

studi pendidikan di SD, berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan saja 

tetapi suatu proses penemuan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Dengan mempelajari IPA diharapkan dapat 

menjadi sarana bagi siswa mempelajari diri sendiri, alam sekitar, serta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan mata pelajaran 

IPA dalam KTSP di SD/MI agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman konsep-konsep IPA bermanfaat untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; (2) mengembangkan rasa ingin tahu, 

sikap positif, kesadaran tentang adanya hubungan saling mempengaruhi antara 

IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat; (3) mengembangkan keterampilan 

proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah dengan membuat 

keputusan; (4) meningkatkan kesadaran untuk berperan serta memelihara, 

menjaga, melestarikan lingkungan alam (BSNP, 2006: 484-485). 

IPA adalah mata pelajaran yang berkaitan langsung dengan diri sendiri, 

alam sekitar, bertujuan memberikan bekal pengalaman secara langsung pada 

siswa agar terbentuk sikap kritis, ilmiah, kreatif, serta tanggap terhadap 

permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari agar siswa dapat 

memperoleh hasil belajar yang baik sebagai cerminan keberhasilan pembelajaran. 

Pada dasarnya tujuan dalam KTSP sudah baik karena mengandung ide-ide 

yang dapat mengantisipasi perkembangan IPTEK secara global. Namun 

kenyataan yang terjadi di sekolah-sekolah masih banyak ditemukan permasalahan 
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pelaksanaan pembelajaran kurang sesuai tuntutan KTSP, sehingga masih perlu 

peningkatan kualitas pembelajaran IPA. 

Berdasarkan penelitian Puskur Badan Pengembangan Depdiknas tahun 

2007, siswa kelas 1-6 masih kurang diperkenalkan inkuiri ilmiah serta tidak 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sesuai kurikulum, “pembelajaran IPA 

sebaiknya secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir, bekerja, bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya 

sebagai aspek penting kecakapan hidup” (Depdiknas, 2007: 16). Tetapi kenyataan 

di kelas, pembelajaran yang dilakukan kurang melibatkan konsep-konsep ilmiah, 

baru terbatas pengungkapan gejala-gejala alam berupa fakta sehingga 

penilaiannya perlu lebih berhati-hati.  

Hasil survey Trends in International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) dari 46 negara berpartisipasi pada tahun 2003, anak Indonesia menempati 

peringkat 37. Sedangkan tahun 2007, Indonesia menempati peringkat 36 dari 49 

negara. Rerata skor siswa 397 jauh lebih rendah dibanding rerata internasional 

500. Permasalahan kurikulum IPA di Indonesia kurang diimplementasikan oleh 

kebanyakan sekolah sehingga menyebabkan kurang efektifnya proses 

pembelajaran (Depdiknas, 2007: 21). Demikian pembaharuan pendidikan di 

Indonesia terus dilakukan dan disesuaikan perubahan zaman serta perkembangan 

IPTEK. 

Rendahnya kualitas pembelajaran IPA tersebut juga ditemukan di SDN 

Purwoyoso 03 Semarang. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan 

kolaborator menemukan siswa belajar sebatas menerima pengetahuan dari guru, 
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kurang dibentuk kerja kelompok secara optimal sehingga partisipasi aktif, minat, 

motivasi belajar masih kurang, rendahnya kedisiplinan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Sedangkan dari pihak guru kurang mengembangkan sifat ingin tahu 

melalui bertanya dan menemukan sendiri pengetahuan baru, kurang memberikan 

kesempatan siswa sebagai model pembelajaran, kegiatan refleksi di akhir 

pertemuan masih kurang, penilaian berdasarkan hasil belajar saja sedangkan 

proses kurang diperhatikan. 

Rendahnya hasil belajar didukung nilai IPA siswa kelas VC semester I 

tahun ajaran 2012/2013 masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

sekolah ≥ 62. Dari 36 siswa, sebanyak 21 siswa belum mencapai KKM. Selain itu, 

data juga menunjukkan nilai rata-rata  terendah 44 dan tertingggi 76. Berdasarkan 

data, kualitas pembelajaran perlu ditingkatkan agar hasilnya dapat tercapai secara 

optimal. 

Permasalahan perlu dipecahkan melalui penerapan  pendekatan inovatif 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar IPA. Dalam pendekatan inovatif, peran guru 

tidak hanya sebagai transformator (penerjemah), evaluator (penilai), dan 

motivator (membangkitkan motivasi) melainkan sebagai fasilitator (memfasilitasi 

media, dan sumber belajar). Filosofi dari pembelajaran inovatif adalah siswa 

belajar secara konstruktivis yaitu menemukan sendiri, mengkonstruksi 

pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan sebagai sumber belajar. Untuk 

memperbaiki pembelajaran, peneliti menerapkan pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL). 
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Menurut Senduk dan Nurhadi (2003:13), CTL adalah konsep belajar dimana 

guru memfasilitasi siswa berinteraksi dengan sumber belajar secara nyata, 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk bekal memecahkan masalah 

sebagai anggota masyarakat.  

Kelebihan pembelajaran CTL menurut Perpustakaan Universitas Pendidikan 

Indonesia (2012) yaitu: (1) mengutamakan pengalaman nyata; (2) berpikir tingkat 

tinggi; (3) berpusat pada siswa; (4) siswa aktif, kritis, dan kreatif; (5) pengetahuan 

bermakna dalam kehidupan; (6) dekat dengan kehidupan nyata; (7) adanya 

perubahan perilaku; (8) pengetahuan diberi makna; (9) kegiatannya bukan 

mengajar tetapi belajar. Sedangkan Rusman (2012: 189) berpendapat CTL dapat 

memfasilitasi siswa mencari kemampuan bisa hidup (life skill) dari apa yang 

dipelajari.  

Penerapan pendekatan CTL sudah banyak dilakukan sebagai pendekatan 

untuk memecahkan permasalahan pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan 

penerapan pendekatan CTL dalam pembelajaran IPA dapat memperbaiki 

permasalahan yang dihadapi. 

Hasil penelitian Panji Kusumah (2011) “Meningkatkan Pembelajaran IPA 

melalui Pendekatan CTL pada Siswa Kelas V SDN Panggungrejo Kota Pasuruan” 

menunjukkan penerapan CTL oleh guru dapat dilakukan dengan baik dan 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 18% dari 72,5% menjadi 

90,5%. Aktivitas belajar dan hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan, 
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masing-masing dari pra tindakan ke siklus I sebesar 21% dan 15,64%, siklus I ke 

siklus II sebesar 13% dan 8,83%.  

Jurnal penelitian Universitas Sebelas Maret Program Studi PGSD FKIP 

Surakarta “Peningkatan Kreativitas dan Motivasi Belajar IPA melalui 

Pembelajaran Kontekstual” oleh Kartono, Marwiyanto, dan Nurhidayah 

menunjukkan adanya keberhasilan penerapan pendekatan CTL dalam 

pembelajaran IPA. Subyek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri III 

Karangasem, Laweyan, Surakarta tahun pelajaran 2010/2011. Hasil penelitian 

menunjukkan skor rata-rata kreativitas siswa pada prasiklus sebesar 36 (rendah), 

siklus I sebesar 47 (tinggi batas bawah), dan siklus II sebesar 55 (tinggi batas 

atas). Skor maksimal sebesar 80. Peningkatan motivasi siswa ditunjukan skor rata-

rata prasiklus sebesar 19 (rendah batas atas),  siklus I sebesar 24 (tinggi batas 

bawah), dan siklus II sebesar 28 (tinggi batas atas), skor maksimal sebesar 40. 

Berdasarkan hasil penelitian dan jurnal dapat dijadikan pendukung dalam 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas dengan judul “Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran IPA melalui Penerapan Pendekatan CTL pada Siswa Kelas VC SDN 

Purwoyoso 03 Semarang”.  

 

1.2   Rumusan Masalah dan Pemecahan Masalah 

1.2.1  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas 

VC SDN Purwoyoso 03 Semarang? 
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Adapun rumusan masalahnya dapat dirinci: 

1) Apakah melalui penerapan pendekatan CTL dapat meningkatkan 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA kelas VC SDN Purwoyoso 03 

Semarang? 

2) Apakah melalui penerapan pendekatan CTL dapat meningkatkan aktivitas 

siswa  dalam pembelajaran IPA kelas VC SDN Purwoyoso 03 Semarang? 

3) Apakah melalui penerapan pendekatan CTL dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran IPA kelas VC SDN Purwoyoso 03 

Semarang? 

1.2.2  Pemecahan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti memilih penerapan pendekatan CTL 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas VC SDN 

Purwoyoso 03 Semarang. 

Adapun sintaks pembelajaran menggunakan pendekatan CTL dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1) Menyiapkan media terkait untuk mengembangkan pemikiran siswa agar 

dapat membangun pengetahuan sendiri (konstruktivis) 

2) Membimbing siswa melakukan kegiatan pengamatan (inkuiri) 

3) Melakukan kegiatan tanya jawab untuk mengembangkan sifat ingin tahu 

siswa (bertanya) 

4) Mengelompokkan siswa secara heterogen dan membimbing siswa dalam 

diskusi (masyarakat belajar) 

5) Membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (pemodelan) 
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6) Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang dipelajari (refleksi) 

7) Memberikan penilaian proses dan hasil pembelajaran (penilaian autentik). 

1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian secara umum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPA melalui penerapan pendekatan CTL pada siswa kelas VC SDN Purwoyoso 03 

Semarang. 

Adapun tujuan khususnya: 

1) Mendeskripsikan peningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

melalui penerapan pendekatan CTL kelas VC SDN Purwoyoso 03 Semarang 

2) Mendeskripsikan peningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui penerapan pendekatan CTL kelas VC SDN Purwoyoso 03 Semarang 

3) Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui 

penerapan pendekatan CTL kelas VC SDN Purwoyoso 03 Semarang. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan IPTEK, 

khususnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada siswa kelas VC 

SDN Purwoyoso 03 Semarang. 

1.4.1  Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi perkembangan pembelajaran 

inovatif khususnya pendekatan CTL bagi pendidikan. 
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1.4.2  Manfaat Praktis 

a) Guru 

Membantu guru mengembangkan kurikulum, dapat lebih kreatif 

melaksanakan proses pembelajaran, serta menawarkan cara baru dalam 

perbaikan peningkatan profesionalisme belajar mengajar di kelas. 

b) Siswa 

Menumbuhkan motivasi belajar, meningkatkan aktivitas, rasa percaya 

diri, melatih siswa menemukan pengetahuan baru, membantu membangun 

pengetahuan sendiri, bekerja sama melalui kegiatan kelompok, serta 

mengutamakan peran aktif siswa dalam pembelajaran. 

c) Sekolah 

Dijadikan tolak ukur pengambilan kebijakan dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaran yang dilaksanakan guru sehingga tujuan 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat tercapai secara optimal. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1   Kajian Teori 

2.1.1  Hakikat Belajar  

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh perubahan perilaku berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Sebagaimana pendapat Russel, dkk (2011: 11) belajar merupakan pengembangan 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru ketika individu berinteraksi dengan 

lingkungan. Sedangkan Cronbach  (dalam Suprijono, 2010: 2) mendefinisikan 

”learning is shown by a change in behavior as a result of experience” (belajar 

adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman). Sependapat Anni dan 

Rifa’i (2009: 82), belajar didefinisikan sebagai proses penting bagi perubahan 

perilaku manusia, mencakup segala sesuatu yang dipikirkan, dikerjakan, 

memegang peranan penting dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, 

tujuan, kepribadian, bahkan persepsi manusia.  

Adapun prinsip-prinsip belajar meliputi: (1) kesiapan belajar, (2) perhatian, 

(3) motivasi, (4) keaktifan siswa, (5) mengalami sendiri, (6) pengulangan, (7) 

materi pelajaran yang menantang, (8) balikan dan penguatan, (9) perbedaan 

individual. Proses mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari 

guru kepada siswa, tetapi memungkinkan siswa merekonstruksi sendiri 
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pengetahuan sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Hamdani, 

2011: 22). 

Pada dasarnya proses belajar dipengaruhi beberapa faktor yang menentukan 

tingkat keberhasilan individu. Sesuai pendapat Baharudin dan Nur (2008: 19-28), 

belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal 

adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, meliputi:  

1) Fisiologis 

Berhubungan dengan kondisi fisik, meliputi keadaan tonus dan keadaan 

fungsi jasmani. Keadaan tonus jasmani sangat memengaruhi aktivitas belajar 

siswa. Kondisi fisik sehat, bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap 

belajar. Sebaliknya, kondisi fisik lemah atau sakit akan menghambat tercapainya 

hasil belajar secara maksimal. Sementara itu, keadaan fungsi jasmani terutama 

pancaindra yang baik akan mempermudah aktivitas belajar.  

2) Psikologis 

Keadaan psikologis yang dapat memengaruhi proses belajar. Adapun 

beberapa faktor psikologis dalam proses belajar yaitu: 

a) Kecerdasan 

Kemampuan psiko-fisik mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri 

dengan lingkungan melalui cara tepat. Kecerdasan merupakan faktor 

psikologis paling penting dalam proses belajar karena menentukan kualitas 

belajar siswa. Semakin tinggi tingkat inteligensi siswa, semakin besar 

peluang meraih sukses belajar. Sebaliknya, semakin rendah tingkat 

inteligensi, semakin sulit siswa mencapai kesuksesan belajar.  
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b) Motivasi 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan 

belajar karena mendorong siswa ingin belajar. Motivasi dibagi menjadi dua, 

yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Dalam proses belajar, motivasi intrinsik 

memiliki pengaruh lebih efektif, karena relatif lebih lama, tidak tergantung 

pada motivasi dari luar (ekstrinsik). 

c) Minat 

Kecenderungan tinggi atau keinginan besar terhadap sesuatu. Jika siswa 

tidak memiliki minat belajar, maka ia tidak bersemangat atau bahkan tidak 

mau belajar. Oleh karena itu, dalam konteks belajar di kelas, guru perlu 

membangkitkan minat siswa agar tertarik terhadap materi pelajaran. 

d) Sikap 

Gejala internal berdimensi afektif berupa kecenderungan merespons 

secara positif maupun negatif dengan cara relatif tetap terhadap objek, orang, 

peristiwa dan sebagainya. Sikap siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh 

perasaan senang atau tidak senang pada guru, pelajaran, atau lingkungan 

sekitarnya.  

e) Bakat 

Kemampuan siswa yang menjadi salah satu komponen diperlukan 

dalam proses belajar. Siswa yang telah memiliki bakat tertentu, akan lebih 

mudah menyerap segala informasi berhubungan dengan bakatnya.  
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Adapun faktor eksternal adalah faktor dari luar siswa. Faktor eksternal yang 

memengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu lingkungan sosial dan 

nonsosial. 

1) Lingkungan sosial: 

a) Sekolah 

Hubungan harmonis antara guru, administrasi, teman-teman sekelas 

dapat menjadi motivasi siswa untuk belajar lebih baik di sekolah.  

b) Masyarakat 

Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal akan memengaruhi 

belajar siswa. 

c) Keluarga 

Hubungan antara anggota keluarga, orangtua, anak, kakak, atau adik 

yang harmonis akan membantu siswa melakukan aktivitas belajar dengan 

baik. 

2) Lingkungan nonsosial: 

a) Lingkungan alamiah 

Keadaan udara, suhu, sinar atau pencahayaan, serta suasana dapat 

memengaruhi aktivitas belajar siswa. Jika kondisi lingkungan alam tidak 

mendukung, maka proses belajar akan terhambat. 

b) Instrumental 

Perangkat belajar seperti gedung sekolah, alat-alat, fasilitas, lapangan 

olahraga,  kurikulum, peraturan, buku panduan, silabus, dll. 
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c) Materi pelajaran 

Hendaknya disesuaikan usia perkembangan siswa. Agar guru dapat 

memberikan kontribusi positif terhadap aktivitas belajar, maka perlu 

menguasai materi pelajaran dan berbagai metode mengajar yang dapat 

diterapkan sesuai kondisi siswa. 

Berdasarkan beberapa pendapat, belajar adalah proses pengembangan 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru manusia ketika berinteraksi dengan 

lingkungan sebagai hasil pengalaman, mencakup segala sesuatu yang dipikirkan 

dan dikerjakan. Untuk mencapai hasil belajar optimal, guru perlu memperhatikan 

faktor internal (keadaan fisik, psikis) dan faktor eksternal (lingkungan sosial, non 

sosial) tiap siswanya. 

2.1.2  Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran secara umum merupakan kegiatan yang dilakukan guru 

sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah lebih baik. Menurut Degeng (dalam 

Uno, 2010:2) pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa melalui interaksi 

guru dan keseluruhan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Sependapat Komalasari (2011: 3-4), pembelajaran dapat dipandang dari dua 

sudut: (1) sebagai sistem, terdiri atas sejumlah komponen  terorganisasi meliputi 

tujuan, materi, strategi, metode, media, alat peraga, pengorganisasian kelas, 

evaluasi, dan tindak lanjut pembelajaran; (2) sebagai proses, rangkaian kegiatan 

guru untuk membuat siswa belajar.  
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Adapun proses tersebut meliputi: 

1) Persiapan dimulai dari perencanaan program pengajaran tahunan dan 

semester, penyusunan persiapan mengajar berupa alat peraga dan alat 

evaluasi 

2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu persiapan yang telah 

dibuat. Pada tahap ini, situasi pembelajaran akan dipengaruhi pendekatan 

serta metode yang dipilih, dirancang penerapannya, filosofi kerja, komitmen 

guru, persepsi, dan sikap terhadap siswa 

3) Menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelola berupa pengayaan atau 

remedial teaching bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. 

Sesuai pendapat Djamarah dan Zain (2010: 41-50), pembelajaran 

merupakan suatu sistem, terdiri atas komponen-komponen yang mempengaruhi 

kualitas pembelajaran. Komponen-komponen pembelajaran yang dimaksud: 

1) Tujuan; komponen pertama yang perlu ditetapkan karena berfungsi sebagai 

indikator keberhasilan pembelajaran. 

2) Bahan pelajaran; seperangkat materi atau isi yang akan dikuasai siswa 

dalam pembelajaran. 

3) Kegiatan pembelajaran; segala sesuatu diprogramkan, dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran sehingga terjadi interaksi guru, siswa, dan bahan 

pembelajaran. 

4) Metode; cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Guru sebaiknya 

menggunakan metode bervariasi disesuaikan dengan materi pelajaran. 
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5) Alat; segala sesuatu yang digunakan meningkatkan kemampuan persepsi, 

pengertian, transfer, penguatan, ingatan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran 

6) Sumber belajar; segala benda sekitar yang dapat digunakan memperoleh 

informasi atau pengetahuan baru bagi siswa 

7) Evaluasi; kegiatan mengumpulkan data untuk mengetahui sebab-akibat dan 

hasil belajar yang dapat mendorong, mengembangkan kemampuan belajar 

siswa, berfungsi memberikan umpan balik guru sebagai dasar memperbaiki 

proses pembelajaran, memberikan nilai terhadap kemajuan hasil belajar, 

serta mengenal latar belakang siswa berkesulitan belajar. 

Agar pelaksanaan pembelajaran dapat berlangsung optimal, guru perlu 

memperhatikan beberapa prinsip pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip 

pembelajaran menurut Mandingers (dalam Sugandi, dkk, 2007: 12-14) meliputi:  

1) Aktivitas mental 

Belajar adalah aktivitas mental, oleh karena itu pembelajaran hendaknya 

dapat menimbulkan aktivitas mental. Tidak hanya mendengar, mengingat, tetapi 

lebih menyeluruh baik aspek kognitif, afektif, psikomotorik. 

2) Menarik perhatian 

Hasil belajar akan lebih meningkat apabila siswa tertarik terhadap bahan 

pelajaran yang dipelajari.  

3) Penyesuaian perkembangan anak 

Siswa akan lebih tertarik perhatiannya jika bahan pelajaran disesuaikan 

dengan perkembangannya. 
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4) Apersepsi 

Guru hendaknya mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan apa yang 

sudah diketahui, sehingga bahan pelajaran akan mudah diserap.  

5) Peragaan 

Guru perlu menggunakan alat peraga atau media agar tidak terjadi 

verbalistis dalam proses pembelajaran. 

6) Aktivitas motoris 

Mengajar hendaknya dapat menimbulkan aktivitas motoris siswa sehingga 

menimbulkan kesan dan hasil belajar optimal. 

7) Motivasi 

Motivasi menentukan intensitas proses pembelajaran karena semakin kuat 

motivasi, maka semakin optimal melakukan aktivitas belajar.  

Pada dasarnya semua siswa memiliki pengetahuan awal untuk dikonstruksi 

sendiri sehingga dapat menghasilkan makna tahan lama pada ingatannya. Makna 

dibangun ketika guru memberikan permasalahan relevan dengan pengetahuan dan 

pengalaman yang sudah dimiliki, memberi kesempatan siswa menemukan dan 

menerapkan idenya sendiri. Untuk membangun makna, proses pembelajaran 

hendaknya berpusat pada siswa (Hamdani, 2011: 23).  

Jadi, pembelajaran adalah suatu sistem atau proses, terdiri atas beberapa 

komponen sebagai upaya membelajarkan siswa yang direncanakan, dilaksanakan, 

dievaluasi secara sistematis melalui interaksi guru dan keseluruhan sumber belajar 

untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Guru perlu 

memberikan permasalahan-permasalahan dihubungkan situasi nyata kehidupan 
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siswa agar pembelajaran yang dilakukan lebih bermakna. Selain itu, untuk 

menciptakan pembelajaran optimal, guru juga perlu memperhatikan beberapa 

prinsip pembelajaran antara lain aktivitas mental, menarik perhatian, penyesuaian 

perkembangan anak, apersepsi, peragaan, aktivitas motoris, serta motivasi siswa.  

2.1.3  Kualitas Pembelajaran 

Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh penyempurnaan sistemik terhadap 

seluruh komponen pendidikan diantaranya peningkatan kualitas pembelajaran 

meliputi guru, sumber belajar, sarana, serta iklim pembelajaran. Kualitas 

pembelajaran adalah keterkaitan sistemik dan sinergis antara guru, siswa, 

kurikulum, bahan belajar, media, fasilitas, sistem pembelajaran untuk 

menghasilkan proses dan hasil belajar optimal sesuai kurikuler. Indikator kualitas 

pembelajaran meliputi perilaku guru, dampak belajar siswa, iklim, materi, kualitas 

media, dan sistem pembelajaran (Depdiknas, 2004: 7). 

Sedangkan menurut Hamdani (2011: 194), kualitas atau efektivitas belajar 

adalah tingkat pencapaian tujuan pembelajaran berupa peningkatan pengetahuan, 

keterampilan, serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. Dari 

definisi tersebut, dapat dikemukakan aspek-aspek kualitas pembelajaran meliputi 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan, perubahan sikap, perilaku, 

kemampuan adaptasi, peningkatan integrasi, partisipasi, dan interaksi kultural. 

Keberhasilan pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa ditentukan oleh 

efektivitasnya upaya pencapaian kompetensi belajar. 
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UNESCO menetapkan empat pilar pendidikan (Hamdani, 2011: 195-196), 

meliputi: 

1) Learning to know 

Guru hendaknya berperan aktif sebagai teman sejawat untuk berdialog 

dengan siswa, mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu. 

2) Learning to do 

Sekolah hendaknya memfasilitasi siswa untuk mengaktualisasikan 

keterampilan, bakat, minatnya. Keterampilan bisa digunakan menopang 

kehidupan seseorang, bahkan lebih dominan daripada penguasaan pengetahuan 

dalam mendukung keberhasilan kehidupan siswa. 

3) Learning to live together 

 Salah satu fungsi lembaga pendidikan adalah mempersiapkan siswa hidup 

bermasyarakat. Kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi 

dan menerima perlu ditumbuhkembangkan. 

4) Learning to be 

Kemampuan diri yang terbentuk di sekolah secara maksimal memungkinkan 

siswa mengembangkan diri pada tingkat lebih tinggi. 

Mulyasa (2009: 105) menjelaskan kualitas pembelajaran dapat dilihat dari 

proses dan hasil. Dari proses, pembelajaran dikatakan berhasil atau berkualitas 

apabila seluruh atau sebagian besar siswa terlibat aktif, menunjukkan motivasi, 

semangat belajar, serta rasa percaya diri tinggi dalam proses pembelajaran. 

Sedangkan dari hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi 

perubahan perilaku positif pada seluruh atau sebagian besar siswa. Lebih lanjut 
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proses pembelajaran dikatakan berhasil, berkualitas apabila input menghasilkan 

banyak output, bermutu tinggi, sesuai kebutuhan, perkembangan masyarakat dan 

pembangunan. 

Peneliti menyimpulkan kualitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan 

yang melibatkan guru, siswa, kurikulum bahan belajar, media, fasilitas, sistem 

untuk menghasilkan proses perubahan tingkah laku sebagai indikator tercapainya 

tujuan pembelajaran sesuai tuntutan kurikuler. Pembelajaran dikatakan berhasil 

apabila seluruh atau sebagian besar siswa terlibat aktif, menunjukkan motivasi, 

semangat belajar, serta rasa percaya diri tinggi sehingga terjadi perubahan 

perilaku positif pada diri siswa.  

Adapun kualitas pembelajaran dalam penelitian meliputi tiga indikator yaitu 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar. 

2.1.3.1  Keterampilan Guru 

Kedudukan guru mempunyai arti penting dalam pendidikan mengingat 

tugas serta tanggung jawab mencerdaskan siswanya. Menurut Hamalik (2009: 50-

58), guru efektif memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab, antara lain: (1) 

memahami segala sesuatu tentang siswa yang berada di bawah tanggung 

jawabnya, (2) menguasai bahan ajar sesuai tingkat kelasnya, (3) memilih, 

menggunakan media sesuai tujuan yang akan dicapai, (4) mengamati setiap siswa 

di kelas, (5) membantu siswa memecahkan masalah, (6) mengatur, menilai 

kemajuan siswa, (7) memelihara hubungan seerat mungkin dengan siswa. Selain 

itu, guru juga perlu menguasai berbagai keterampilan yang diharapkan dapat 

membantu menjalankan tugasnya sebagai pengajar. Keterampilan dasar mengajar 
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merupakan kemampuan yang perlu dimiliki guru untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di kelas.  

Adapun keterampilan dasar mengajar menurut Djamarah (2010: 99-171) 

sebagai berikut: 

1) Keterampilan membuka dan menutup pelajaran 

Keterampilan membuka adalah usaha guru menciptakan prakondisi bagi 

siswa agar mental maupun perhatiannya terpusat pada materi yang akan dipelajari 

sehingga memberikan efek positif terhadap kegiatan belajar. Komponen 

keterampilan membuka: (1) meningkatkan perhatian; (2) menimbulkan motivasi; 

(3) memberi acuan melalui berbagai usaha; (4) menghubungan materi ajar dengan 

pengalaman dan pengetahuan yang dikuasai siswa Sedangkan keterampilan 

menutup pelajaran adalah kegiatan guru mengakhiri pembelajaran, bertujuan 

memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari, mengetahui 

tingkat pencapaian siswa dan keberhasilan guru dalam proses interaksi edukatif. 

Komponen keterampilan menutup pelajaran meliputi: (1) meninjau kembali 

penguasaan inti pelajaran dengan merangkum; (2) membuat ringkasan; (3) 

mengevaluasi.  

2) Keterampilan bertanya dasar 

Setiap guru akan menggunakan keterampilan bertanya kepada siswanya, 

baik secara klasikal, kelompok, ataupun siswa. Dengan bertanya akan membantu 

siswa lebih sempurna menerima informasi atau dapat mengembangkan 

keterampilan kognitif tingkat tinggi. Beberapa prinsip keterampilan bertanya 
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dasar yang perlu diperhatikan guru yaitu: (1) tujuan bertanya; (2) penyusunan 

kata-kata; (3) pemusatan; (4) distribusi pertanyaan; (5) teknik pindah gilir.  

3) Keterampilan bertanya lanjut 

Bertanya lanjut merupakan teknik bertanya melacak, dapat memberikan 

manfaat khusus guru dalam hubungannya dengan pertanyaan kognitif tingkat 

tinggi untuk meningkatkan respon siswa. Ketika bertanya, guru berkonsentrasi 

memperbaiki respon secara individual dengan menyediakan pertanyaan baru pada 

siswa yang sama seperti sebelumnya atau dapat dialihkan ke siswa lain. Hal-hal 

yang perlu dihindari saat bertanya antara lain pertanyaan terlalu banyak dan cepat, 

distribusi cepat, kurangnya pemberian waktu berpikir. Oleh karena itu, sebaiknya 

pertanyaan yang diberikan bersifat membantu sehingga dapat mengembangkan 

pemikiran siswa. 

4) Keterampilan memberi penguatan 

Keterampilan memberi penguatan merupakan kemampuan guru 

memberikan respons terhadap suatu perilaku, bertujuan mengubah tingkah laku 

dan meningkatkan hasil belajar siswa. Pemberian penguatan dapat berupa hadiah 

atau hukuman. Hadiah akan diberikan jika guru menginginkan tingkah laku baik 

pada siswa dapat terulang lagi atau bertambah, sedangkan hukuman merupakan 

bentuk penguatan bertujuan agar tingkah laku kurang baik tidak terulang lagi atau 

hilang. Penguatan dapat diberikan dalam bentuk verbal (diungkapkan dengan 

kata-kata langsung) maupun non verbal (dilakukan dengan gerak, isyarat, 

sentuhan, elusan, pendekatan, dan sebagainya). Manfaat penguatan bagi siswa 
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untuk meningkatkan motivasi dan perhatian belajar, memelihara perilaku, 

menumbuhkan rasa percaya diri, serta membiasakan kelas kondusif. 

5) Keterampilan mengadakan variasi 

Keterampilan mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar meliputi 

tiga aspek: (1) gaya mengajar; (2) penggunaan media dan bahan pengajaran; (3) 

interaksi guru dengan siswa. Penggunaan keterampilan ini bertujuan memusatkan 

perhatian, membangkitkan keinginan belajar, serta mencegah timbulnya rasa 

bosan pada diri siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

6) Keterampilan menjelaskan 

Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan menyajikan informasi 

secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya 

hubungan satu dengan lainnya. Penyajian suatu penjelasan perlu memperhatikan 

beberapa hal meliputi kejelasan, penggunaan contoh, penekanan, dan pemberian 

umpan balik. Tujuan memberikan penjelasan adalah membimbing siswa untuk 

memahami materi yang diajarkan, melibatkan pemikiran siswa, mendapatkan 

balikan siswa, serta membimbing siswa menghayati dan mendapat proses 

penalaran.  

7) Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses teratur, melibatkan sekelompok 

siswa dalam interaksi tatap muka secara kooperatif bertujuan membagi informasi, 

membuat keputusan, memecahkan masalah. Komponen-komponen yang perlu 

dikuasai guru dalam membimbing diskusi kelompok yaitu memusatkan perhatian 

siswa pada tujuan dan topik diskusi, memperjelas masalah untuk menghindarkan 
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kesalahpahaman, menganalisis pandangan, meningkatkan kontribusi, memberikan 

kesempatan berpartisipasi, serta menutup diskusi.  

8) Keterampilan mengelola kelas 

Keterampilan guru menciptakan, memelihara kondisi belajar optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Suatu 

kondisi belajar optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur siswa, sarana 

pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana menyenangkan untuk 

mencapai tujuan pengajaran. Komponen keterampilan ini dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu prefentif dan represif. Prefentif berhubungan dengan 

penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar optimal, sedangkan represif 

berkaitan respons guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan, agar dapat 

dilakukan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar optimal. 

9) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

Kemampuan guru melayani kegiatan siswa belajar secara kelompok serta 

menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur, waktu yang digunakan dengan 

memperhatikan karakteristik siswa. Ada empat jenis keterampilan yang 

diperlukan guru, meliputi: (1) pendekatan pribadi, menciptakan keakraban, 

kedekatan, menumbuhkan kasih sayang, serta persahabatan; (2) mengorganisasi 

kebutuhan mengajar kelompok;  (3) membimbing belajar, menangani kesulitan-

kesulitan siswa; (4) merencanakan, melaksanakan KBM seperti membuka, 

menyajikan materi, membimbing, dan mengevaluasi. 
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Peneliti menyimpulkan keterampilan guru merupakan serangkaian kegiatan 

dalam proses pembelajaran berkaitan erat dengan kemampuan guru menciptakan 

kondisi belajar optimal bagi siswa.  

Adapun keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui penerapan 

pendekatan CTL meliputi:  

1) Mengondisikan kelas agar siswa siap mengikuti pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran); 

2) Melakukan apersepsi (keterampilan membuka pelajaran);  

3) Menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan membuka pelajaran) 

4) Membangun pengetahuan siswa melalui media pembelajaran (gambar gunung 

berapi meletus dan lantai keramik kelas siklus I, gambar pelapukan batuan 

secara fisika dan kimia siklus II, gambar lapisan tanah siklus III) 

(keterampilan mengadakan variasi; CTL: konstruktivis); 

5) Mengajukan pertanyaan untuk mengembangkan sifat ingin tahu siswa 

(keterampilan bertanya; CTL: bertanya); 

6) Menjelaskan materi pelajaran (jenis-jenis batuan siklus I, pelapukan batuan 

siklus II, tanah siklus III) (keterampilan menjelaskan); 

7) Membimbing siswa melakukan kegiatan pengamatan (keterampilan 

mengelola kelas; CTL: inkuiri); 

8) Membimbing siswa belajar dalam diskusi kelompok (keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil; CTL: masyarakat belajar); 

9) Membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok (keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perorangan; CTL: pemodelan); 
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10) Memberikan penguatan (keterampilan memberi penguatan); 

11) Menyimpulkan hasil pembelajaran bersama siswa (keterampilan menutup 

pelajaran);  

12) Melakukan refleksi (keterampilan menutup pelajaran; CTL: refleksi);  

13) Memberikan evaluasi (keterampilan menutup pelajaran; CTL: penilaian 

autentik). 

2.1.3.2   Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa merupakan segala kegiatan dalam proses interaksi guru dan 

siswa pada pembelajaran untuk memperoleh perubahan tingkah laku. Sesuai 

pendapat Hamalik (2008:171), pembelajaran efektif adalah pembelajaran 

memberikan, menyediakan kesempatan belajar bagi siswanya melakukan aktivitas 

sendiri. Oleh karena itu, siswa diharapkan aktif dalam pembelajaran sehingga 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, aspek-aspek tingkah laku lainnya, serta 

dapat mengembangkan keterampilan sebagai bekal hidup dalam masyarakat. 

Sementara itu, Paul D. Dierech (dalam Sardiman, 2012:101) membagi 

belajar menjadi delapan aktivitas: 

1) Visual (visual activities) berupa membaca, melihat gambar, mengamati 

eksperimen, demonstrasi, pameran, orang lain bekerja atau bermain; 

2) Lisan (oral activities) meliputi mengemukakan fakta atau prinsip, 

menghubungkan kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi; 

3) Mendengarkan (listening activities) seperti mendengarkan penyajian bahan, 

percakapan atau diskusi kelompok, permainan, dan radio; 
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4) Menulis (writing activities) berupa menulis cerita, laporan, memeriksa 

karangan, bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan 

mengisi angket; 

5) Menggambar (drawing activities) meliputi menggambar, membuat grafik, 

chart, diagram peta, dan pola; 

6) Motorik (motor activities) seperti melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, 

menari, dan berkebun; 

7) Mental (mental activities) antara lain merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis, faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan, membuat 

keputusan; 

8) Emosional (emotional activities) berupa minat, membedakan, berani, tenang, 

gembira, gugup. 

Aktivitas siswa merupakan rangkaian kegiatan dilakukan siswa dalam 

proses pembelajaran mencakup berbagai inovasi, perilaku untuk mencapai hasil 

optimal. Peneliti memilih tujuh jenis aktivitas berdasarkan penerapan sintaks CTL 

dalam pembelajaran IPA serta disesuaikan komponen-komponen CTL. 

 Adapun aktivitas siswa meliputi indikator berikut:  

1) Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran (emotional activities); 

2) Menanggapi apersepsi (oral activities, mental activities);  

3) Menyimak informasi tujuan pembelajaran (listening activities); 

4) Membangun pengetahuan baru melalui media pembelajaran (gambar gunung 

berapi meletus dan lantai keramik kelas siklus I, gambar pelapukan batuan 
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secara fisika dan kimia siklus II, gambar lapisan tanah siklus III) (visual 

activities, mental activities; CTL: konstruktivis);  

5) Menanggapi pertanyaan (oral activities; CTL: bertanya);  

6) Menyimak penjelasan guru (jenis-jenis batuan siklus I, pelapukan batuan 

siklus II, tanah siklus III)  (listening activities);  

7) Melakukan kegiatan pengamatan (visual activities, motor activities; CTL: 

inkuiri);  

8) Melaksanakan diskusi secara kelompok (oral activities, writing activitie, 

listening activities; CTL: masyarakat belajar);  

9) Mempresentasikan hasil diskusi kelompok (oral activities, mental activities, 

listening activities, CTL: pemodelan);  

10) Menyimpulkan hasil pembelajaran bersama guru (listening activities, oral 

activities);  

11) Menyimak refleksi pembelajaran (visual activities, listening activities; CTL: 

refleksi); 

12) Mengerjakan evaluasi (writing activities, emotional activitie;, CTL: penilaian 

autentik). 

2.1.3.3   Hasil Belajar 

Keterampilan guru serta aktivitas siswa dalam pembelajaran secara tidak 

langsung akan mempengaruhi nilai dan perilaku siswa. Peningkatan hasil belajar 

merupakan perilaku lebih baik dari sebelumnya sebagai indikator keberhasilan 

siswa. Menurut Rusman (2012: 123-125), hasil belajar adalah sejumlah 
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pengalaman diperoleh siswa mencakup ranah kognitif, afektif, psikomotorik. 

Sesuai pendapat Bloom, tujuan pembelajaran diklasifikasikan ke dalam tiga ranah: 

1) Kognitif; berkenaan kemampuan, kecakapan intelektual berpikir 

2) Afektif; berkenaan sikap, kemampuan, penguasaan segi emosional meliputi 

perasaan, sikap, dan nilai 

3) Psikomotor; berkenaan keterampilan atau gerakan fisik. 

 Sesuai pendapat Suprijono (2011: 5-6), hasil belajar adalah pola perbuatan, 

nilai, pengertian, sikap, apresiasi dan keterampilan. Hal tersebut merujuk 

pemikiran Gagne, hasil belajar berupa: 

1) Informasi verbal; kapabilitas untuk mengemukakan bahasa, baik secara lisan 

maupun tertulis 

2) Keterampilan intelektual; keterampilan mempresentasikan konsep berupa 

lambang  

3) Strategi kognitif; kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas kognitif 

4) Keterampilan motorik; kemampuan melakukan serangkaian gerak jasmani 

5) Sikap; kemampuan menerima dan menolak suatu objek berdasarkan hasil 

penilaian. 

Sedangkan Surya (dalam Hamdani, 2011: 68-69) mengemukakan hasil 

belajar akan nampak dalam: 

1) Kebiasaan; seperti siswa terbiasa menggunakan bahasa yang baik dan benar 

karena telah banyak belajar menghindari kecenderungan penggunaan kata 

atau struktur keliru 
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2) Keterampilan; seperti menulis, berolahraga memerlukan koordinasi gerak 

teliti dan kesadaran tinggi 

3) Pengamatan; proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti melalui indra-

indra secara objektif 

4) Berpikir asosiatif; berpikir mengasosiasikan sesuatu dengan lainnya 

menggunakan daya ingat 

5) Berpikir rasional dan kritis; menggunakan prinsip dan dasar pengertian untuk 

menjawab pertanyaan kritis 

6) Sikap; kecenderungan relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau 

buruk terhadap orang atau barang tertentu sesuai pengetahuan dan keyakinan 

7) Inhibisi; menghindari hal sia-sia atau kurang bermanfaat 

8) Apresiasi; menghargai karya-karya bermutu 

9) Perilaku afektif; berkaitan dengan perasaan takut, marah, sedih, gembira, 

kecewa, senang, benci, dan sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas, hasil belajar adalah segala kemampuan siswa 

sebagai hasil aktivitas meliputi kemampuan kognitif diperoleh dari hasil evaluasi 

berupa tes tertulis di akhir pembelajaran, afektif dan keterampilan siswa dari hasil 

observasi yang digunakan guru sebagai ukuran mencapai suatu tujuan 

pembelajaran. Ini dapat tercapai apabila siswa sudah ada perubahan tingkah laku 

yang lebih baik.  

2.1.4   Hakikat IPA 

IPA atau sains adalah ilmu yang mempelajari fenomena alam dengan segala 

sesuatu yang ada di alam. Pendapat  Samatowa (2010: 3), IPA merupakan ilmu 
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yang membahas hubungan gejala-gejala alam, kebendaan sistematis, berupa 

sekumpulan hasil observasi dan eksperimen. Sistematis artinya pengetahuan 

tersusun dalam satu sistem, tidak berdiri sendiri, satu dengan lainnya saling 

berkaitan, saling menjelaskan sehinggga seluruhnya menjadi satu kesatuan utuh. 

Djojosoediro (2010:3) mendefinisikan IPA adalah cabang ilmu pengetahuan 

tentang gejala alam, dituangkan sebagai fakta, konsep, prinsip, hukum, teruji 

kebenarannya melalui serangkaian kegiatan dalam metode ilmiah (scientific 

methods). 

IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan, tersusun secara sistematis, 

penggunaannya terbatas pada gejala-gejala alam. Perkembangannya tidak hanya 

ditandai kumpulan fakta, tetapi juga metode ilmiah yang dilakukan melalui 

rangkaian kerja ilmiah, nilai, dan sikap ilmiah (Depdiknas, 2007: 8). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan IPA merupakan ilmu 

pengetahuan tentang gejala alam, tersusun secara sistematis, teruji kebenarannya 

melalui serangkaian kegiatan dalam metode ilmiah.  

Djojosoediro (2010:6) membagi empat unsur hakikat IPA:  

1) Produk 

Berupa fakta, konsep, prinsip, dan teori-teori yang telah tersusun secara 

sistematis dalam bentuk buku teks. Contoh, tanah liat merupakan tanah yang 

butirannya halus, setiap butiran saling melekat satu sama lain sehingga jika basah 

lengket dan sukar menyerap air. 
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2) Proses 

Prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah meliputi: (1) 

pengamatan, (2) penyusunan hipotesis, (3) perancangan eksperimen, (4) 

percobaan atau penyelidikan, (5) pengujian hipotesis melalui eksperimentasi, (6) 

pengolahan data, dan (7) penarikan kesimpulan. Untuk membuktikan sifat tanah 

liat sukar menyerap air, siswa dapat melakukan percobaan dengan 

membandingkan daya serap air antara tanah liat dengan tanah humus. Caranya 

menyiapkan dua gelas plastik dilubangi bagian bawahnya, masing-masing diisi 

tanah berbeda. Kemudian menuangkan air secukupnya pada tiap gelas, mengamati 

daya serap tanah air melalui kecepatan tetesan air yang keluar dari lubang bagian 

bawah gelas. Maka hasil pengamatan akan menunjukkan daya serap tanah humus 

lebih baik daripada tanah liat. 

3) Sikap 

Pembentukan sikap ilmiah terhadap alam sekitar, rasa ingin tahu fenomena 

alam, dapat memecahkan suatu persoalan dengan metode ilmiah. Beberapa sikap 

ilmiah yang dapat dikembangkan pada penelitian ini: ingin tahu untuk 

mendapatkan sesuatu, kerjasama, tidak putus asa, bertanggung jawab, disiplin, 

dan teliti. 

4) Teknologi 

Jawaban terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan menerapkan 

konsep-konsep sains, akan diperoleh suatu solusi berupa penemuan baru 

(teknologi) karena pengembangan teknologi diarahkan untuk kesejahteraan 

manusia. Contoh sifat tanah liat sukar menyerap air serta tiap butiran saling 
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melekat satu sama lain sehingga jika basah akan lengket dapat dimanfaatkan 

dalam pembuatan keramik, hiasan rumah, dan berbagai kerajinan lainnya seperti 

topeng, vas bunga, cindera mata, dll.  Pada era modern seperti sekarang, tanah liat 

juga digunakan sebagai pengurang rasa sakit di luka karena sifatnya dingin, 

memiliki kandungan zink, zat besi yang membantu penyembuhan luka serta 

digunakan sebagai masker atau lulur tubuh untuk kecantikan. 

Peneliti menyimpulkan hakikat IPA mencakup empat unsur meliputi 

produk, proses, sikap dan teknologi. Keempat unsur tersebut saling berkaitan satu 

sama lain, sehingga mengajar perlu mencakup keempat komponen. Apabila tidak, 

maka guru tersebut dikatakan belum lengkap mengajarnya. 

2.1.5   Pembelajaran IPA di SD 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran IPA sesuai KTSP perlu 

memperhatikan tingkat perkembangan kognitif anak. Teori pembelajaran yang 

sesuai tingkat perkembangan kognitif anak dikembangkan oleh Piaget.  

Tahapan perkembangan kognitif dari anak-anak sampai dewasa menurut 

Piaget (dalam Slavin 1994:34) dikelompokkan menjadi empat: 

1) Tahap Sensorimotor (0-2 tahun) 

Anak lebih banyak menggunakan panca indera (sensori) dan gerakan 

motorik (motor) sehingga pengetahuan diperoleh berdasarkan apa yang dilihat 

atau didengar di lingkungan sekitarnya. Contoh: ketika anak melihat ayahnya 

menggunakan kursi untuk duduk, suatu saat anak  akan menirukan hal yang sama 

tanpa diajarkan terlebih dahulu. 
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2) Tahap Praoperasional (2-7 tahun) 

Anak mengalami perkembangan bahasa dan penguasaan konsep pesat. 

Penggunaan bahasa mulai berkembang, anak sering menanyakan segala hal yang 

ingin diketahuinya secara rinci serta cenderung bersifat egosentris.  

3) Tahap Operasional kongkret (7-11 tahun) 

Anak sudah mulai berpikir  logis mengenai masalah-masalah konkret di 

sekitarnya, dapat menyusun urutan seri objek, serta menerima pendapat orang 

lain. Contoh: pada pembelajaran tentang batuan, anak belajar mengidentifikasi 

ciri-ciri batu apung dan batu kapur berdasarkan pengamatan kedua batuan secara 

nyata. 

4) Tahap Operasional Formal (11-14 tahun dan selanjutnya) 

Anak sepenuhnya telah dapat berpikir logis tetapi masih mempunyai 

pengalaman terbatas, mengembangkan hipotesis untuk memecahkan masalah, 

menafsirkan dan menarik kesimpulan secara sistematis. 

Berdasarkan teori Piaget, perkembangan kognitif usia SD berada pada tahap 

operasional konkret, anak sudah mulai berpikir logis mengenai masalah-masalah 

konkret di sekitarnya, dapat menyusun urutan seri objek, serta menerima pendapat 

orang lain. Jadi, anak sudah dapat diberikan masalah bersifat objektif dengan 

menggunakan benda konkret, serta berdiskusi  kelompok dalam pembelajaran. 

Implikasi teori Piaget dalam pembelajaran (dalam Slavin 1994:45-46) antara 

lain: 

1) Menekankan proses berpikir; pembelajaran dilihat dari proses dan hasil 

belajar siswa 
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2) Peran aktif; siswa dikondisikan berperan aktif dalam pembelajaran. 

3) Tidak ditekankan percepatan praktik yang membuat siswa berpikir sebelum 

waktunya; pembelajaran yang memaksakan sebelum waktunya akan 

menyebebabkan hal buruk terhadap perkembangan kognitif siswa.  

4) Memahami adanya perbedaan perkembangan individual; perbedaan 

kemampuan siswa perlu disiasati guru dengan kegiatan pembelajaran 

berorientasi pada kelompok-kelompok kecil dan menerapkan pendekatan 

penemuan sehingga siswa dapat belajar optimal. 

Jadi, pembelajaran berorientasikan konstruktivisme mengarah pada proses 

membangun pengetahuan bermakna melalui pencarian hubungan antara 

pengetahuan awal dengan pengetahuan yang sedang dipelajari.  

Mengingat anak SD berada pada tahap operasional konkret, maka dalam 

pembelajaran guru hendaknya menggunakan alat peraga agar bahan pelajaran 

lebih mudah dipahami siswa. Sebagaimana pendapat Siddiq (2008: 39), alat 

peraga adalah alat yang dipergunakan untuk meragakan benda yang diterangkan, 

baik dalam bentuk benda nyata, tiruan, gambar visual atau audio visualnya 

Sedangkan menurut Musnira (2012), alat peraga adalah suatu alat digunakan 

untuk membantu mendidik atau mengajar sehingga materi yang diajarkan mudah 

dimengerti. Penggunaan alat peraga dalam pembelajaran memiliki beberapa 

peranan, antara lain: (1) meningkatkan perhatian siswa; (2) mencegah verbalisme; 

(3) memberikan pengalaman nyata dan langsung; (4) membantu menumbuhkan 

pemikiran teratur dan sistematis; (5) mengembangkan sikap eksploratif; (6) dapat 

berorientasi langsung dengan lingkungan dan memberikan kesamaan dalam 
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pengamatan; (7) membangkitkan motivasi pembelajaran dan memberikan 

pengalaman menyeluruh. 

Penggunaan alat peraga atau media dalam pembelajaran akan lebih 

membantu siswa memahami materi pelajaran sehingga pengalaman belajar yang 

diperoleh semakin besar. Sesuai pendapat Dale (dalam Sholihin, 2011) dengan 

membaca, informasi yang diserap hanya 10%, mendengarkan (20%), melihat 

(30%), melihat dan mendengarkan (40%), mengatakan (70%), dengan 

mengatakan dan melakukan dapat mencapai 90%. Secara rinci, pengalaman 

belajar siswa dijelaskan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerucut pengalaman belajar Edgar Dale 

Peneliti menyimpulkan  alat peraga adalah  segala benda dapat digunakan 

untuk membantu guru menyampaikan materi yang diajarkan agar lebih mudah 

dimengerti, dipahami siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai optimal. 

Alat peraga digunakan untuk membantu siswa agar dapat memeproleh 

pengalaman belajar lebih besar.  
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Selain perkembangan kognitif, pembelajaran IPA di SD juga sebaiknya 

menggunakan keterampilan proses. Menurut Semiawan (dalam Nasution 

2007:1.9), keterampilan proses adalah keterampilan fisik, mental terkait dengan 

kemampuan-kemampuan mendasar yang dimiliki, dikuasai dan diaplikasikan 

dalam suatu kegiatan ilmiah. Keterampilan proses dibagi menjadi dua: (1) 

keterampilan dasar yaitu kemampuan dasar yang perlu dimiliki siswa sebagai 

bekal melakukan keterampilan proses selanjutnya, meliputi keterampilan 

mengobservasi, mengklasifikasikan, mengenal hubungan ruang dan waktu, 

mengenal hubungan-hubungan angka, mengukur, memprediksi, 

mengkomunikasikan; (2) keterampilan terintegrasi yaitu gabungan dari 

keterampilan-keterampilan dasar. Keterampilan terintegrasi menjadi dasar 

membuat inferensi (kesimpulan berdasarkan hasil observasi), hipotesis yang akan 

diuji melalui observasi. Keterampilan ini belum dapat diterapkan pada jenjang 

SD, mengingat tahap berpikir nya masih bersifat logis berdasarkan benda konkret. 

Adapun keterampilan proses dasar dalam penelitian meliputi: (1) 

mengobservasi ciri-ciri batuan saat percobaan; (2) memprediksi sifat-sifat tanah 

berdasarkan percobaan; (3) mengelompokkan contoh-contoh batuan berdasarkan 

jenis batuannya; (4) mengkomunikasikan, berupa keterampilan menyampaikan 

hasil diskusi kelompok. 

Tujuan IPA berdasarkan kurikulum akan dapat tercapai jika pembelajaran 

disesuaikan tingkat perkembangan anak SD, menggunakan keterampilan proses, 

serta mencakup empat komponen hakikat IPA. 
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2.1.6   Contextual Teaching Learning (CTL) 

2.1.6.1   Pengertian CTL 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Contextual teaching and Learning 

(CTL) atau pembelajaran kontekstual pada pembelajaran IPA. Menurut Johnson 

(2011: 25), sistem CTL merupakan suatu proses pendidikan bertujuan membantu 

siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang dipelajari dihubungkan dengan 

konteks kehidupan sehari-hari melalui penerapan delapan komponen yaitu 

melakukan hubungan bermakna, mengerjakan pekerjaan berarti, mengatur cara 

belajar sendiri, bekerja sama, berpikir kritis dan kreatif, memelihara pribadi siswa, 

mencapai standar tinggi, dan menggunakan asesmen penilaian.  

Sementara Keneth (dalam Rusman, 2010: 189) mendefinisikan CTL sebagai 

pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses belajar di mana siswa 

menggunakan pemahaman, kemampuan akademiknya dari berbagai konteks, baik 

di dalam atau di luar sekolah untuk memecahkan masalah baik sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama.  

Sesuai pendapat Senduk dan Nurhadi (2003: 13), CTL adalah konsep belajar 

dimana guru memfasilitasi siswa berinteraksi dengan sumber belajar secara nyata, 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk bekal memecahkan masalah 

sebagai anggota masyarakat.  

Berdasar teori diatas dapat disimpulkan CTL adalah suatu konsep 

pembelajaran membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan sesuai 

dunia nyata, dengan membuat hubungan bermakna yang diterapkan dalam 
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kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Pengetahuan dan keterampilan 

siswa diperoleh sedikit demi sedikit dari pengetahuan yang telah dimiliki. 

Kemajuan belajar diukur dari proses, kinerja, produk, berbasis prinsip penilaian 

autentik  

Ditjen Dikdasmen (dalam Komalasari, 2011: 11-12) menyebutkan tujuh 

komponen utama pembelajaran kontekstual: 

1) Konstruktivisme 

Siswa perlu membiasakan membangun sendiri  pengetahuannya melalui 

keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran sehingga memberi makna melalui 

pengalaman nyata. Menurut Trianto (2007: 108), siswa perlu memecahkan 

masalah untuk menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dengan 

menemukan ide-ide. Guru tidak memberikan semua pengetahuan, tetapi siswa 

mengonstruksikan sendiri pengetahuannya. 

2) Menemukan 

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa selama proses 

pembelajaran diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta 

melainkan menemukan sendiri. Sebagaimana pendapat Kesuma, dkk (2010: 63-4) 

menemukan atau inkuiri adalah proses pembelajaran didasarkan pencapaian dan 

penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. 

3) Bertanya 

Bertanya merupakan bagian penting untuk melakukan inkuiri, yaitu 

menggali informasi, menginformasikan apa yang sudah diketahui, mengarahkan 

perhatian pada aspek yang belum diketahui. Menurut Trianto (2007: 110), 
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bertanya berguna untuk menggali informasi, mengecek pemahaman, 

membangkitkan respon, mengetahui sejauh mana keingintahuan, mengetahui  hal-

hal yang sudah diketahui siswa, memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang 

dikehendaki guru, membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dan menyegarkan 

kembali pengetahuan siswa. 

4) Masyarakat Belajar 

Konsep masyarakat belajar memberi kesempatan siswa memperoleh hasil 

pembelajaran melalui kerjasama dengan teman lainnya. Dengan belajar kelompok 

siswa dapat mencari, memperoleh pengetahuan, saling bertukar pikiran yang 

dimilikinya. Oleh karena itu, guru disarankan melaksanakan pembelajaran dalam 

kelompok-kelompok belajar.  

5) Pemodelan 

Pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat 

ditiru setiap siswa. Pemodelan dalam kegiatan pembelajaran bisa langsung dari 

guru, misalnya memberi contoh cara mengerjakan sesuatu atau dengan melibatkan 

siswanya sebagai model pembelajaran.  

6) Refleksi 

Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan 

baru yang diterima. Misalnya ketika pelajaran berakhir, siswa mengevaluasi dan 

menginstropeksi diri apakah selama mengikuti proses pembelajaran tadi dapat 

memahami materi yang disampaikan, berpartisipasi aktif, termotivasi, dll. 
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7) Penilaian sebenarnya 

Penilaian perkembangan belajar didasarkan pada proses dan hasil yang 

diperoleh selama kegiatan pembelajaran. Penilaian dilakukan dengan berbagai 

cara meliputi penilaian tertulis, unjuk kerja, penugasan, produk, dan portofolio. 

Sesuai pendapat Kesuma, dkk (2010: 13), penilaian autentik memberikan 

kesempatan siswa mendapatkan umpan balik yang realistik bagi perbaikan proses 

dan hasil belajar. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan CTL memiliki tujuh 

komponen meliputi konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, 

pemodelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya. Dalam proses 

pembelajarannya, ketujuh komponen ini saling terkait satu sama lain. Jadi, apabila 

salah satu komponen tidak dilaksanakan maka pembelajaran yang dilakukan 

belum dikatakan sebagai CTL. 

2.1.6.2   Karakterisitik CTL 

Pembelajaran kontekstual memiliki beberapa karakteristik khusus yang 

membedakannya dengan pendekatan pembelajaran lain.  

Johnson (2011:93-95) mengidentifikasi delapan karakteristik pendekatan 

CTL, yaitu: 

1) Membuat keterkaitan bermakna  

Siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar aktif untuk 

mengembangkan minat secara individual, dapat bekerja sendiri atau berkelompok, 

membangun keterkaitan antara sekolah dan konteks kehidupan nyata sebagai 

anggota masyarakat.  
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2) Melakukan pekerjaan berarti 

Siswa melakukan pekerjaan yang memiliki tujuan, berguna untuk orang 

lain, melibatkan proses menentukan pilihan, dan menghasilkan produk nyata atau 

tidak nyata.  

3) Mengatur cara belajar sendiri 

Siswa secara mandiri mengatur diri sendiri, aktif dalam mengembangkan 

minat siswa, mampu bekerja sendiri atau dalam kelompok. Proses belajar yang 

demikian memberikan siswa kesempatan untuk mempertajam kesadaran terhadap 

lingkungan sehingga dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari.  

4) Bekerja sama 

Pembelajaran CTL menuntut siswa bekerja secara kelompok dalam 

melaksanakan pekerjaan atau tugas yang diberikan sehingga siswa dapat 

menemukan persoalan, merancang rencana, mencari pemecahan masalah agar 

mencapai hasil optimal. 

5) Berpikir kritis dan kreatif 

Berpikir kritis adalah kemampuan berpandapat dengan cara terorganisasi, 

dapat menilai pendapat pribadi dan orang lain. Sedangkan berpikir kreatif adalah 

memupuk ide dengan pemahaman baru. Berpikir kritis dan kreatif dapat 

membantu siswa mempelajari dan menghadapi masalah secara sistematis, 

merumuskan pertanyaan inovatif, dan merancang solusi permasalahan.  
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6) Membantu siswa tumbuh dan berkembang 

Mengembangkan sikap ingin tahu, memberi perhatian, memotivasi dan 

mendorong setiap siswa agar dapat mencapai hasil belajar optimal.  

7) Mencapai standar tinggi 

CTL memberikan kesempatan siswa bekerja, memotivasi diri sendiri untuk 

mencapai hasil belajar optimal. 

8) Menggunakan penilaian autentik  

Penggunaan berbagai strategi penilaian (misalnya: penilaian proyek, 

portofolio, daftar cek, pedoman observasi) akan merefleksikan hasil belajar 

sesungguhnya. 

CTL memiliki karakteristik khas dalam pembelajaran meliputi membuat 

keterkaitan-keterkaitan bermakna, melakukan pekerjaan berarti, melaksanakan 

pembelajaran diatur sendiri, bekerjasama, berpikir kritis dan kreatif, membantu 

individu tumbuh dan berkembang, mencapai standar tinggi, dan menggunakan 

penilaian autentik. Penerapan kedelapan karakteristik tersebut akan membantu 

siswa memperoleh hasil belajar optimal melalui keterkaitan materi pelajaran 

dengan situasi nyata di lingkungan sekitar siswa 

2.1.6.3   Kelebihan pembelajaran CTL 

Penerapan pendekatan CTL dalam pembelajaran mempunyai beberapa 

kelebihan, menurut Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (2012) yaitu: 

(1) mengutamakan pengalaman nyata; (2) berpikir tingkat tinggi; (3) berpusat 

pada siswa; (4) siswa aktif, kritis, dan kreatif; (5) pengetahuan bermakna dalam 

kehidupan; (6) dekat dengan kehidupan nyata; (7) adanya perubahan perilaku; (8) 
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pengetahuan diberi makna; (9) kegiatannya bukan mengajar tetapi belajar. Sesuai 

pendapat Rusman (2010: 189), CTL dapat memfasilitasi siswa memperoleh 

kecakapan, keterampilan dalam hidup dari apa yang dipelajarinya.  

Sedangkan menurut Senduk dan Nurhadi (2003:26-28), pembelajaran 

kontekstual memiliki beberapa kelebihan yaitu terjadinya peningkatan pada 

beberapa aspek: (1) motivasi siswa melalui konteks kehidupan nyata yang 

menarik; (2) pemahaman konsep melalui keterkaitan pengetahuan lama dengan 

yang baru; (3) keterampilan komunikasi; (4) penguasaan materi; (5) kontribusi 

pribadi dan sosial  meliputi perkembangan dalam masyarakat, pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai. 

Kelebihan pendekatan CTL dapat menumbuhkan, membekali kecakapan 

hidup pada diri siswa melalui pengalaman nyata yang dialami sehingga nantinya 

dapat bermanfaat di masyarakat. Oleh karena itu, dengan kelebihannya diharapkan 

ketika diterapkan dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

IPA. 

2.1.7   Teori yang Mendasari CTL 

Pembelajaran kontekstual atau CTL dikembangkan berdasarkan teori-teori 

belajar berikut: 

1) Teori perkembangan kognitif Piaget 

Menurut Piaget (dalam Slavin, 1994:31), kecakapan intelektual diperoleh 

siswa berasal dari menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan 

sebelumnya serta mengikuti tahapan perkembangan kognitif sesuai usianya. Oleh 
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karena itu, dalam mengajar guru sebaiknya merancang pembelajaran disesuaikan 

dengan perkembangan kognitif siswa. 

2) Teori Free Discovery Learning dari Bruner 

Bruner (dalam Arends, 2008: 48), proses belajar akan baik dan kreatif jika 

guru memberikan kesempatan siswa menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau 

pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpainya. Discovery learning 

menekankan pengalaman belajar aktif, berpusat pada anak, di mana anak 

menumukan ide-idenya dan mengambil maknanya sendiri. 

3) Teori Meaningful Learning dari Ausubel 

Menurut Ausubel (dalam Komalasari, 2011: 21), belajar merupakan 

asimilasi bermakna karena materi yang dipelajari dipadukan, dihubungkan dengan 

pengetahuan sebelumnya. Belajar lebih bermakna bagi siswa jika materi pelajaran 

diurutkan dari umum ke khusus. Jadi, siswa belajar dengan mengosntruksi 

pengetahuannya, yaitu menghubungkan pengetahuan lama yang telah dimiliki 

dengan pengetahuan baru yang didapatkannya. 

4) Teori Belajar Vygotsky 

Vygotsky (dalam Arends, 2008: 47) berpendapat interaksi sosial dengan 

orang lain memacu pengonstruksian ide-ide baru, meningkatkan perkembangan 

intelektual pelajar. Pelajar memiliki dua tingkat perkembangan berbeda, yaitu 

aktual dan potensial. Tingkat perkembangan aktual menentukan fungsi intelektual 

saat ini serta kemampuannya mempelajari sendiri hal-hal tertentu. Sedangkan 

tingkat perkembangan potensial dapat difungsikan dengan bantuan orang lain, 

misalnya guru, orang tua, atau teman sebaya yang lebih maju. 
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Peneliti menyimpulkan CTL merupakan konsep pembelajaran yang 

dikembangkan berdasarkan keempat teori penting dalam dunia pendidikan 

meliputi teori perkembangan kognitif Piaget, free discovery learning dari Bruner, 

meaningful learning dari Ausubel, dan belajar dari Vygotsky. Inti dari keempat 

teori ini yaitu pembelajaran akan bermakna jika dalam pelaksanaannya 

berlandaskan konstruktivisme, menemukan sendiri, serta bekerjasama dalam 

kelompok. 

2.1.8    Langkah-langkah Penerapan CTL 

Penerapan Pendekatan CTL pada pembelajaran IPA dalam penelitian 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Menyiapkan media terkait untuk mengembangkan pemikiran siswa agar dapat 

membangun pengetahuan sendiri (konstruktivis) 

2) Membimbing siswa melakukan kegiatan pengamatan (inkuiri) 

3) Melakukan kegiatan tanya jawab untuk mengembangkan sifat ingin tahu 

siswa (bertanya) 

4) Mengelompokkan siswa secara heterogen dan membimbing siswa dalam 

diskusi (masyarakat belajar) 

5) Membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

(pemodelan) 

6) Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dipelajari (refleksi) 

7) Memberikan penilaian proses dan hasil pembelajaran (penilaian autentik). 



47 
 

 
 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menerapkan langkah-langkah 

pendekatan CTL sebagai upaya memperbaiki kualitas pembelajaran IPA pada 

siswa kelas VC SDN Purwoyoso 03 Semarang. 

 

2.2   Kajian Empiris 

Kondisi pembelajaran IPA di kelas VC  SDN Purwoyoso 03 Semarang perlu 

dikaji dan ditingkatkan kualitasnya dengan menerapkan pendekatan CTL. 

Penelitian ini didasarkan hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan 

pendekatan pembelajaran CTL: 

1) Panji Kusumah. (2011). Meningkatkan Pembelajaran IPA melalui 

Pendekatan CTL pada Siswa Kelas V SDN Panggungrejo Kota Pasuruan. 

Skripsi Universitas Negeri Malang. Hasil penelitian menunjukkan penerapan 

CTL oleh guru dapat dilakukan dengan baik dan mengalami peningkatan dari 

siklus I ke siklus II sebesar 18% dari 72,5% menjadi 90,5%. Aktivitas belajar 

dan hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan, masing-masing dari pra 

tindakan ke siklus I sebesar 21% dan 15,64%, siklus I ke siklus II sebesar 

13% dan 8,83%.  

2) Kartono, Marwiyanto, dan Nurhidayah. (2010). Peningkatan Kreatifitas dan 

Motivasi Belajar IPA melalui Pembelajaran Kontekstual. Jurnal PGSD FKIP 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hasil penelitian pada siswa kelas V SD 

Negeri III Karangasem, Laweyan, Surakarta  menunjukkan adanya 

peningkatan kreativitas siswa dengan hasil tes yang dilaksanakan pada 

prasiklus, akhir siklus I, dan akhir siklus II. Skor rata-rata kreativitas siswa 
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pada prasiklus sebesar 36 (rendah), siklus I sebesar 47 (tinggi batas bawah), 

dan siklus II sebesar 55 (tinggi batas atas). Skor maksimal sebesar 80. 

Peningkatan motivasi siswa dapat diketahui dari hasil angket  siswa 

mengalami peningkatan setiap siklus. Peningkatan itu ditunjukan skor rata-

rata motivasi siswa prasiklus sebesar 19 (rendah batas atas),  siklus I sebesar 

24 (tinggi batas bawah), dan siklus II sebesar 28 (tinggi batas atas), skor 

maksimal sebesar 40. 

3) Lilik Nurdiana. (2013). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan 

Menggunakan Pembelajaran Kontekstual pada Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam Kelas IV Sekolah Dasar. Jurnal Universitas Negeri 

Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian, ketuntasan belajar siswa secara 

klasikal mengalami peningkatan sebesar 23%. Selain itu perkembangan hasil 

belajar (afektif, kognitif), aktivitas guru dan siswa juga mengalami 

peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan persentase 

aktivitas guru sebesar 18,75%, dari 76,25% siklus I menjadi 95% siklus II. 

Sedangkan aktivitas siswa mengalami peningkatan sebesar 28,20%, dari 

63,75% siklus I menjadi 91,95% siklus II. 

Berdasarkan beberapa penelitian, dapat disimpulkan penerapan pendekatan 

CTL dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA dijadikan pendukung dalam 

penelitian “Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui Penerapan 

Pendekatan CTL pada Siswa Kelas VC SDN Purwoyoso 03 Semarang”. 
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2.3   Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris, alur kerangka berpikir 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Gambar 2.2 Bagan kerangka berpikir 

 

Pada kondisi awal, pembelajaran IPA di kelas VC masih mengalami 

berbagai permasalahan, diantaranya guru kurang mengembangkan sifat ingin tahu 

melalui bertanya dan menemukan sendiri pengetahuan baru, kurang 

mengoptimalkan pembentukan masyarakat belajar, kurang memberikan 

1. Guru: kurang mengembangkan sifat ingin tahu dan 

menemukan sendiri pengetahuan baru, kurang 

mengoptimalkan pembentukan masyarakat belajar, 
pemodelan, refleksi, serta penilaian proses 

2. Siswa: belajar sebatas menerima pengetahuan dari 

guru,  partisipasi, minat, motivasi belajar masih 

kurang, kedisiplinan rendah 

3. Hasil belajar: sebanyak 21 dari 36 siswa belum 

mencapai KKM 

KONDISI 

AWAL 

Guru menerapkan langkah-langkah pembelajaran CTL: 
1) Menyiapkan media terkait untuk mengembangkan 

pemikiran siswa (konstruktivis) 

2) Membimbing siswa melakukan kegiatan 

pengamatan (inkuiri) 
3) Melakukan kegiatan tanya jawab (bertanya) 

4) Mengelompokkan dan membimbing siswa dalam 

diskusi (masyarakat belajar) 
5) Membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi 

(pemodelan) 

6) Melakukan refleksi pembelajaran (refleksi) 
7) Memberikan penilaian proses dan hasil (penilaian 

autentik) 

TINDAKAN 

KONDISI 

AKHIR 

Kualitas pembelajaran IPA meliputi keterampilan guru, 

aktivitas siswa, dan hasil belajar mengalami peningkatan 
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kesempatan siswa sebagai model pembelajaran, serta kegiatan refleksi di akhir 

pertemuan, penilaian pada hasil belajar saja, sedangkan prosesnya kurang 

diperhatikan. 

Permasalahan memberikan dampak terhadap kondisi belajar, siswa belajar 

sebatas menerima pengetahuan guru, belum membentuk kerja kelompok optimal 

sehingga partisipasi aktif, minat, motivasi belajar masih kurang, rendahnya 

kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Ini mengakibatkan nilai rata-

rata sebagian besar siswa masih di bawah KKM, 21 dari 36 siswa belum mencapai 

KKM (≥ 62), dengan nilai rata-rata  terendah 44 dan tertingggi 76. 

Peneliti menerapkan pendekatan CTL untuk memecahkan permasalahan 

pembelajaran IPA. Pada kondisi akhir, diharapkan terjadi peningkatan kualitas 

meliputi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar ditunjukkan dengan 

sekurang-kurangnya 70% siswa mengalami ketuntasan belajar siswa. 

 

2.4   Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir, dapat diambil hipotesis melalui penerapan 

pendekatan CTL dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan kualitas meliputi 

keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian adalah guru sebagai peneliti dan siswa kelas VC 

SDN Purwoyoso 03 tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 36 siswa terdiri atas 12 

putra dan 24 putri. 

 

3.2   Variabel Penelitian 

Variabel penelitian penerapan CTL untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran IPA siswa kelas VC SDN Purwoyoso 03 Semarang: 

a. Keterampilan guru menggunakan pendekatan CTL dalam pembelajaran IPA. 

b. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan pendekatan CTL. 

c. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA menggunakan pendekatan CTL. 

 

3.3   Rancangan Penelitian 

3.3.1   Prosedur / Langkah-langkah PTK 

Penelitian tindakan kelas terdiri atas beberapa siklus di dalamnya terdapat 

langkah-langkah pelaksanaan penelitian, meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan serta refleksi (Arikunto, 2010: 137-140).  
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Gambar skema lengkap penelitian tindakan ialah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Bagan alur langkah-langkah PTK 

3.3.1.1  Perencanaan 

Peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa, dan 

bagaimana tindakan tersebut dilakukan. 

Perencanaan peneliti membuat rencana sebagai berikut: 

1) Menelaah materi pembelajaran IPA, SK, KD, dan indikator yang akan 

dilakukan tindakan penelitian bersama kolaborator 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang 

telah ditetapkan 

3) Menyiapkan sumber, media, dan alat peraga yang digunakan dalam penelitian 

SIKLUS II 

Perencanaan 

Observasi 

Refleksi Pelaksanaan 

SIKLUS I 

Perencanaan 

Observasi 

Refleksi Pelaksanaan 

SIKLUS III 

 

Refleksi Pelaksanaan 

Perencanaan 

Observasi 

? 
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4) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa 

5) Menyiapkan lembar kerja dan alat evaluasi siswa 

6) Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

3.3.1.2  Pelaksanaan 

Pelaksanaan merupakan implementasi atau penerapan isi, disesuaikan 

dengan rancangan yang telah dibuat. Pelaksanaan penelitian akan direncanakan 

dalam tiga  siklus masing-masing terdiri atas satu kali pertemuan tiap siklusnya. 

Siklus pertama KD 7.1 mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena 

pelapukan materi pokok batuan, siklus kedua KD 7.1 mendeskripsikan proses 

pembentukan tanah karena pelapukan materi pokok pelapukan, dan siklus ketiga 

KD 7.2 mengidentifikasi jenis-jenis tanah materi pokok tanah.  

3.3.1.3  Observasi 

Tahap ketiga penelitian adalah observasi yaitu pelaksanaan pengamatan 

oleh pengamat. Pengamat melakukan pengamatan ketika tindakan berlangsung, 

mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi agar memperoleh data akurat untuk 

perbaikan siklus berikutnya. 

Kegiatan observasi dilaksanakan dengan bantuan observer untuk mengamati 

keterampilan guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning. 

3.3.1.4  Refleksi  

Tahap terakhir dalam penelitian tindakan adalah refleksi, suatu kegiatan 

untuk mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi. Guru sebagai pelaksana 
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sedang memantulkan pengalamannya pada peneliti yang baru saja mengamati 

kegiatannya dalam tindakan (Arikunto, 2010: 140). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengkaji proses, keterampilan guru, dan 

aktivitas siswa. Jika belum sesuai indikator dan hasil yang diinginkan, peneliti 

melanjutkan siklus berikutnya sehingga mencapai hasil optimal. 

 

3.4   Perencanaan Tahap Penelitian 

3.4.1   Siklus pertama 

a) Perencanaan 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan KD 7.1 

mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan pokok bahasan 

jenis-jenis batuan 

2) Menyiapkan media pembelajaran berupa gambar gunung berapi, contoh 

batuan beku, sedimen, dan metamorf 

3) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa 

4) Menyiapkan lembar kerja dan alat evaluasi siswa. 

b) Pelaksanaan Tindakan 

Siklus I dilaksanakan satu kali pertemuan dengan alokasi waktu 3 x 35 

menit pada tanggal 26 Maret 2013 pukul 10.00-12.15 WIB. Kegiatan 

pembelajarannya sebagai berikut: 

1) Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan siswa“siapa yang 

pernah menemukan batu di sekitar rumah? bagaimana bentuk dan warnanya?” 
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2) Guru menunjukkan media terkait berupa gambar gunung berapi, batu kapur, 

dan lantai keramik kelas 

3) Siswa mengamati media pembelajaran 

4) Guru mengembangkan pemikiran siswa melalui kegiatan tanya jawab 

berdasarkan media pembelajaran 

5) Siswa dibagi menjadi 6 kelompok, tiap kelompok terdiri 6 siswa  

6) Setiap kelompok ditugaskan melakukan pengamatan batuan yang telah 

dibagikan sesuai petunjuk lembar kerja 

7) Guru membimbing tiap kelompok melakukan kegiatan pengamatan  

8) Siswa bersama kelompoknya mendiskusikan hasil pengamatan dan 

menuliskan di lembar kerja 

9) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi, sedangkan kelompok lain 

menanggapi 

10) Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusi, guru memberikan 

konfirmasi terhadap hasil kerja siswa 

11) Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah 

dibahas 

12) Guru memberikan siswa kesempatan bertanya 

13) Guru membagikan soal evaluasi pada tiap siswa. 

c) Observasi 

1) Mengamati keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPA melalui 

penerapan pendekatan CTL menggunakan lembar pengamatan yang sudah 

disiapkan (dilakukan kolaborator) 
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2) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan 

pendekatan CTL menggunakan lembar pengamatan yang sudah disiapkan 

(dilakukan kolaborator) 

d) Refleksi 

1) Mengkaji persiapan, proses dan hasil pembelajaran siklus I  

2) Mengevaluasi persiapan, proses dan hasil pembelajaran siklus I 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada persiapan, proses dan hasil 

pembelajaran siklus I 

4) Membuat  perencanaan tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran siklus II. 

3.4.2   Siklus kedua 

a) Perencanaan 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan KD 7.1 

mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan pokok bahasan 

pelapukan batuan 

2) Menyiapkan media pembelajaran berupa batu berlumut, gambar peristiwa 

pelapukan, batuan sekitar dan batu kapur 

3) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa 

4) Menyiapkan lembar kerja dan alat evaluasi siswa. 

b) Pelaksanaan Tindakan 

Siklus II dilaksanakan satu kali pertemuan dengan alokasi waktu 3 x 35 

menit pada tanggal 16 April 2013 pukul 09.00-10.45 WIB. 
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Adapun kegiatan pembelajarannya: 

1) Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan “pernahkah kalian 

melihat lumut? dimanakah lumut tumbuh? mengapa lumut menempel batu?” 

2) Guru menunjukkan batu yang ditumbuhi lumut, gambar patung rusak, serta 

gambar batu lapuk 

3) Siswa diminta mengamati media pembelajaran 

4) Guru mengembangkan pemikiran siswa melalui kegiatan tanya jawab 

berdasarkan media pembelajaran yang ditunjukkan 

5) Siswa dibagi menjadi 6 kelompok, tiap kelompok terdiri 6 siswa  

6) Setiap kelompok ditugaskan melakukan pengamatan dan percobaan untuk 

membuktikan peristiwa pelapukan secara biologi, fisika, dan kimia,  

7) Guru membimbing tiap kelompok melakukan kegiatan pengamatan dan 

percobaan 

8) Siswa bersama kelompoknya mendiskusikan hasil percobaan dan 

penagamatan kemudian menuliskan di lembar kerja 

9) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi, sedangkan kelompok lain 

menanggapi 

10) Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusi, guru memberikan 

konfirmasi terhadap hasil kerja siswa 

11) Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah 

dibahas 

12) Guru memberikan siswa kesempatan bertanya 

13) Guru membagikan soal evaluasi pada tiap siswa. 



58 
 

 
 

c) Observasi 

1) Mengamati keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPA melalui 

penerapan pendekatan CTL menggunakan lembar pengamatan yang sudah 

disiapkan (dilakukan kolaborator) 

2) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan 

pendekatan CTL menggunakan lembar pengamatan yang sudah disiapkan 

(dilakukan kolaborator) 

d) Refleksi 

1) Mengkaji persiapan, proses dan hasil pembelajaran siklus II 

2) Mengevaluasi persiapan, proses dan hasil pembelajaran siklus II 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada persiapan, proses dan hasil 

pembelajaran siklus II 

4) Membuat  perencanaan tindak lanjut perbaikan pembelajaran siklus III. 

3.4.3   Siklus Ketiga 

a) Perencanaan 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan KD 7.2 

mengidentifikasi jenis-jenis tanah pokok bahasan lapisan, bahan penyusun, 

dan jenis-jenis tanah  

2) Menyiapkan media pembelajaran berupa gambar lapisan tanah, tanah sekitar, 

tanah humus, tanah pasir, dan tanah liat 

3) Menyiapkan lembar observasi untuk mengamati keterampilan guru dan 

aktivitas siswa. 

4) Menyiapkan lembar kerja dan alat evaluasi siswa. 
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b) Pelaksanaan Tindakan 

Siklus III dilaksanakan satu kali pertemuan dengan alokasi waktu 3 x 35 

menit pada tanggal 18 April 2013 pukul 09.00-10.45 WIB.  

Adapun kegiatan pembelajarannya: 

1) Guru melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan “siapa yang 

pernah menanam tanaman? dimanakah kalian menanamnya? apa saja yang 

kalian temukan saat menggali tanah untuk menanam tanamanmu? terbuat dari 

bahan apakah pot bungamu? 

2) Guru menunjukkan gambar lapisan tanah di depan kelas 

3) Siswa diminta mengamati media pembelajaran yang ditunjukkan 

4) Guru mengembangkan pemikiran siswa melalui kegiatan tanya jawab 

berdasarkan media pembelajaran yang ditunjukkan 

5) Siswa dibagi menjadi 6 kelompok, tiap kelompok terdiri 6 siswa  

6) Setiap kelompok melakukan pengamatan tentang bahan penyusun tanah dan 

sifat-sifat tanah humus, tanah liat, tanah pasir 

7) Guru membimbing tiap kelompok melakukan kegiatan pengamatan  

8) Siswa bersama kelompoknya mendiskusikan hasil pengamatan kemudian 

menuliskan di lembar kerja 

9) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi, sedangkan kelompok yang 

lain menanggapi 

10) Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusi, guru memberikan 

konfirmasi terhadap hasil kerja siswa 
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11) Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah 

dibahas 

12) Guru memberikan siswa kesempatan bertanya 

13) Guru membagikan soal evaluasi pada tiap siswa. 

c) Observasi 

1) Mengamati keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran IPA melalui 

penerapan pendekatan CTL menggunakan lembar pengamatan yang sudah 

disiapkan (dilakukan kolaborator) 

2) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan 

pendekatan CTL menggunakan lembar pengamatan yang sudah disiapkan 

(dilakukan kolaborator) 

d) Refleksi 

1) Mengkaji proses persiapan, proses, dan hasil pembelajaran siklus III 

2) Mengevaluasi persiapan, proses, dan hasil pembelajaran siklus III 

3) Membuat daftar permasalahan yang terjadi pada persiapan, proses, dan hasil 

pembelajaran siklus III 

4) Mendata siswa yang telah dapat menyelesaikan soal evaluasi dan 

mendapatkan nilai di atas kriteria ketuntasan belajar 

5) Jika perlu, merancang perencanaan perbaikan untuk pembelajaran 

selanjutnya. 
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3.5   Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Purwoyoso 03 Kecamatan Ngaliyan 

Kota Semarang. 

 

3.6   Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1   Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian: 

1) Guru sebagai peneliti, diperoleh dari hasil lembar observasi keterampilan 

guru menerapkan pendekatan CTL pada pembelajaran IPA. 

2) Siswa kelas VC, diperoleh dari hasil lembar observasi aktivitas siswa dan 

hasil evaluasi 

3) Data dokumen, berasal dari data awal hasil tes, hasil pengamatan dan hasil 

foto dokumentasi kegiatan pembelajaran. 

4) Catatan lapangan, berasal dari catatan kegiatan atau peristiwa yang terjadi 

selama proses pembelajaran. 

3.6.2   Jenis Data 

Menurut Sugiyono (2011: 23), data hasil penelitian dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu data kuantitatif dan kualitatif. 

1) Data kuantitatif yaitu data berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan (scoring). Data kuantitatif berupa hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA diperoleh dari hasil tes evaluasi di akhir pembelajaran  

2) Data kualitatif yaitu data berbentuk kalimat, kata atau gambar. Data kualitatif 

diperoleh dari hasil observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa, serta 
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catatan lapangan dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan pendekatan 

CTL. 

3.6.3   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian meliputi teknik tes dan  nontes. 

a) Tes 

Menurut Poerwanti dkk (2008: 4.3), tes dapat diartikan sebagai himpunan 

pertanyaan untuk dijawab, pernyataan-pernyataan perlu dipilih, atau tugas-tugas 

peserta tes digunakan untuk mengukur aspek tertentu. Sedangkan Arikunto (2010: 

193), tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain digunakan 

mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan siswa atau 

kelompok. Tes digunakan mengukur kemampuan siswa dan mendapatkan data 

pencapaian hasil belajar saat pembelajaran. Tes diberikan siswa secara individu 

untuk mengetahui kemampuan kognitif, dilaksanakan pada pembelajaran tiap 

siklus. 

b) Non Tes 

1) Observasi 

Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap 

suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 2010: 199). 

Observasi dalam penelitian dilakukan peneliti bersama tim kolaborator untuk 

mengamati aktivitas siswa, keterampilan guru menerapkan pendekatan CTL dalam 

pembelajaran IPA. 
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2) Dokumentasi 

Digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen dan rekaman 

(Syamsuddin dan Damaianti, 2009: 108). Dokumentasi dilakukan untuk 

memperkuat data observasi. Dokumen penelitian berupa daftar nilai siswa, serta 

foto atau video untuk memberikan gambaran secara konkret pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan. 

3) Catatan Lapangan 

Membuat catatan lapangan merupakan salah satu cara melaporkan hasil 

obeservasi, refleksi, dan reaksi terhadap masalah-masalah kelas (Hopkins, 2011: 

181). Catatan lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh selama 

pengamatan, sebagai data pendukung pada identifikasi masalah yang dilakukan di 

awal kegiatan penelitian dan sebagai masukan bagi guru dalam melakukan 

refleksi. 

 

3.7   Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah: 

3.7.1   Kuantitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif siswa dianalisis menggunakan 

teknik analisis deskriptif dengan menentukan mean atau rerata, median, modus, 

penyajian data kuantitatif dipaparkan dalam bentuk persentase.  
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Adapun langkah-langkahnya: 

1) Menghitung data hasil belajar, dengan rumus (Poerwanti, 2008: 6.15): 

𝑁 =
𝐵

𝑆𝑡
  X  100 

keterangan: 

N  = nilai 

B  = skor yang diperoleh 

St = skor teoritis  

2) Menghitung ketuntasan belajar secara klasikal dan penyajian data kuantitatif 

dipaparkan dalam bentuk presentase (Herrhyanto dan Hamid, 2010: 2.23). 

Adapun rumusnya sebagai berikut :  

𝐹 =
𝑓𝑖

∑𝑓
𝑥100% 

Keterangan: 

∑f  = jumlah frekuensi seluruhnya 

fi    = jumlah frekuensi yang muncul 

F    = persentase frekuensi 

3) Menurut Aqib, dkk (2011:40), untuk menghitung nilai rata-rata dianalisis 

menggunakan rumus :  

 x =  
∑𝑋

∑𝑁
 

Keterangan: 

x     = mean (nilai rata-rata) 

∑X = jumlah semua nilai siswa 

∑N = jumlah siswa 
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4) Menghitung median menurut Sugiyono (2011: 53) dapat menggunakan 

rumus:  

Me =  B +    
1

2 
𝑛 − 𝑓𝑘𝑚   

    i 

                   fMe 

Keterangan: 

Me  = MEDIAN 

B   = batas bawah kelas median 

n     = jumlah frekuensi 

Fkm = jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median 

i     = interval kelas  

fMe  = frekuensi kelas median 

5) Menghitung modus menurut Herrhyanto dan Hamid (2010: 4.19) 

menggunakan rumus:  

Mo =  Bb + p       b1     

 b1 + b2  

Keterangan : 

Mo = modus 

Bb  = batasbawah kelas modus  

b1  = selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya  

b2  = selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya  

p = panjang kelas interval 
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Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar siswa 

yang dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu tuntas dan tidak tuntas dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Ketuntasan Belajar SDN Purwoyoso 03 

 

Kriteria Ketuntasan 

Klasikal 

Kriteria ketuntasan 

Individual 

Kualifikasi 

≥ 70% ≥ 62 Tuntas 

< 70% < 62 Tidak Tuntas 

(KTSP SDN Purwoyoso 03, Tahun Ajaran 2012/2013) 

3.7.2   Kualitatif 

Data kualitatif berupa hasil observasi aktivitas siswa dan keterampilan guru 

dalam pembelajaran IPA melalui penerapan pendekatan CTL serta hasil catatan 

lapangan dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan 

dalam bentuk kalimat yang dipisah-pisahkan untuk memperoleh sebuah simpulan.  

Hasil aktivitas siswa dan keterampilan guru dapat dianalisis menggunakan 

rumus penskoran kuartil. Kuartil merupakan ukuran perempatan, artinya nilai-

nilai kuartil akan membagi empat sama banyak sesuai dengan banyaknya data 

sehingga dikenal dengan (K1) untuk kuartil pertama, (K2) kuartil kedua, (K3) 

kuartil ketiga, dan (K4) kuartil keempat yang merupakan data lengkap (Herrhyanto 

dan Hamid, 2008: 5.3-5.4).  

Penentuan letak kuartil dapat dilakukan dengan cara berikut. 

1) menentukan skor terendah 

2) menentukan skor tertinggi 

3) mencari median  
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4) membagi rentang nilai menjadi 4 kategori (sangat baik, baik, cukup, kurang) 

Jika  n = (M - K) + 1 

R = skor terendah 

T = skor tertinggi 

n = banyaknya skor 

Rumus yang digunakan adalah: 

K1 = kuartil pertama, letak K1 = 
1

4
 (n + 1) 

K2 = median, letak K2 = 
2

4
 (n + 1) 

K3 = kuartil ketiga, letak K3 = 
3

4
 (n + 1) 

K4 = kuartil keempat = T 

Maka di dapat ketentuan kriteria ketuntasan dalam belajar sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Ketentuan Kriteria Ketuntasan dalam Belajar 

Interval Nilai Kriteria Tingkatan Keberhasilan 

K3 ≤  skor ≤  T Sangat Baik Berhasil 

K2 ≤ skor ≤ K3 Baik Berhasil 

K1 ≤ skor < K2 Cukup Tidak Berhasil 

R   ≤ skor < K1 Kurang Tidak Berhasil 

Berdasarkan rumus tersebut, maka didapat pengelompokan kriteria berikut: 

Tabel 3.3 

Kriteria Ketuntasan Keterampilan Guru 

Kriteria Keterampilan Guru Kategori Nilai 

42, 75 ≤ skor ≤ 52 Sangat baik A 

32, 5 ≤ skor < 42, 75 Baik B 

22, 25 ≤ skor < 32, 5 Cukup C 

13 ≤ skor < 22, 25 Kurang D 
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Data di atas diperoleh dari indikator pengamatan terhadap keterampilan 

guru dalam pembelajaran IPA melalui penerapan pendektan CTL. 

Tabel 3.4 

Kriteria Ketuntasan Aktivitas Siswa 

 

Kriteria Aktivitas Siswa Kategori Nilai 

39, 5 ≤ skor ≤ 48 Sangat baik A 

30 ≤ skor < 39, 5 Baik B 

20, 5 ≤ skor < 30 Cukup C 

12 ≤ skor < 20, 5 Kurang D 

 

Data di atas diperoleh dari indikator pengamatan terhadap aktivitas siswa 

dalam pembelajaran IPA melalui penerapan pendektan CTL. 

 

3.8   Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan yang akan dicapai berupa peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA melalui penerapan pendekatan CTL. Adapun rincian indikator 

keberhasilan dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Meningkatnya keterampilan guru melalui penerapan pendekatan CTL dalam 

pembelajaran IPA dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

2) Meningkatnya aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan 

pendekatan CTL dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

3) 70% siswa kelas VC SDN Purwoyoso 03 Semarang memperoleh ketuntasan 

belajar individual ≥ 62 dalam pembelajaran IPA. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas dilaksanakan sebanyak 3 siklus masing-masing 

satu kali pertemuan. Siklus I dilaksanakan tanggal 26 Maret 2013 dengan KD 7.1 

mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan pokok bahasan 

jenis-jenis batuan, siklus II 16 April 2013 dengan KD 7.1 mendeskripsikan proses 

pembentukan tanah karena pelapukan pokok bahasan pelapukan batuan, siklus III 

18 April 2013 dengan KD 7.2 mengidentifikasi jenis-jenis tanah pokok bahasan 

tanah. Peneliti menerapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dalam pembelajaran IPA dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran di setiap 

pertemuan. 

Berikut akan dipaparkan hasil penelitian terdiri atas deskripsi hasil 

pelaksanaan tindakan siklus I, II, III meliputi hasil observasi keterampilan guru, 

akivitas siswa, paparan hasil belajar, refleksi, dan revisi penerapan pendekatan 

CTL pada pembelajaran IPA siswa kelas VC SDN Purwoyoso 03 Kota Semarang. 

4.1.1  Deskripsi Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilakukan satu kali pertemuan pada hari 

selasa, 26 Maret 2013 dengan alokasi waktu 3 x 35 menit. Penelitian dimulai 

pukul 11.00-12.15 WIB. 
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A.   Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

melalui penerapan pendekatan CTL diperoleh data: 

Tabel 4.1 

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 

No Indikator 
Deskriptor yang muncul 

Jumlah 
1 2 3 4 

1 Mengondisikan kelas agar siswa siap mengikuti pembelajaran √ - √ √ 3 

2 Melakukan apersepsi √ √ √ √ 4 

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran √ - - - 1 

4 Membangun pengetahuan siswa melalui media pembelajaran  √ √ √ - 3 

5 Mengajukan pertanyaan √ √ √ √ 4 

6 Menjelaskan materi pelajaran √ √ - - 2 

7 Membimbing siswa melakukan kegiatan pengamatan - √ √ √ 3 

8 Membimbing siswa belajar dalam diskusi kelompok √ √ √ - 3 

9 Membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok √ - - - 1 

10 Memberikan penguatan √ √ √ - 3 

11 Menyimpulkan hasil pembelajaran √ √ - - 2 

12 Melakukan refleksi √ √ - - 2 

13 Memberikan evaluasi √ - - - 1 

Jumlah 32 

Rata-rata 2,5 

Kategori Cukup 

 

 
Gambar 4.1 Diagram Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus I 
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Berdasarkan tabel dan diagram, hasil observasi keterampilan guru selama 

proses pembelajaran melalui pendekatan CTL siklus I memperoleh skor 32 dengan 

kategori cukup. 

Keterampilan guru mengondisikan kelas memperoleh skor 3. Pembelajaran 

dimulai setelah istirahat kedua selesai pukul 11.00 WIB. Guru menunggu semua 

siswa memasuki kelas dan duduk di tempat duduknya, kemudian mengucapkan 

salam, menanyakan kabar, mempresensi kehadiran siswa, namun kurang 

memberikan motivasi agar semangat mengikuti pembelajaran pokok bahasan 

jenis-jenis batuan meliputi batuan  beku, sedimen, dan metamorf.  

Keterampilan melakukan apersepsi memperoleh skor 4. Guru melakukan 

apersepsi sesuaikan indikator pembelajaran, dihubungkan lingkungan nyata 

dengan bertanya “siapa yang pernah menemukan batu di sekitar rumah? 

bagaimana bentuk dan warnanya?”. Siswa antusias angkat tangan ingin 

menjawab, tetapi guru hanya menunjuk tiga siswa untuk menjawab. 

Keterampilan menyampaikan tujuan pembelajaran memperoleh skor 1. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran menggunakan kalimat jelas tetapi 

belum sesuai indikator “pada pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang jenis-

jenis batuan”. Ketidaksesuaian penyampaian tujuan dengan indikator 

pembelajaran menyebabkan siswa belum sepenuhnya mengerti kemampuan atau 

pengetahuan yang perlu dicapai selama mengikuti kegiatan pembelajaran.   

Keterampilan membangun pengetahuan siswa melalui media pembelajaran 

memperoleh skor 3. Pemilihan media disesuaikan materi pelajaran tentang jenis-

jenis batuan terdiri atas batuan beku, sedimen, dan metamorf berupa gambar 
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gunung berapi meletus serta lantai keramik di kelas. Siswa diminta mengamati 

media gambar di papan tulis serta lantai keramik kelas. Gambar gunung berapi 

berukuran cukup besar hingga dapat dilihat siswa paling belakang, cukup menarik 

perhatian siswa. Akan tetapi, media yang ditujukkan belum sepenuhnya dapat 

mengembangkan pemikiran siswa karena terlihat masih bingung menghubungkan 

media dengan materi tentang jenis batuan. 

Keterampilan mengajukan pertanyaan memperoleh skor 4. Guru 

mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya “disebut apakah cairan 

yang keluar dari gunung berapi ini? apa nama batu ini dan bagaimanakah proses 

terbentuknya? terbuat dari bahan apakah lapisan lantai ini hingga bisa licin?”. 

Pertanyaan disampaikan menggunakan bahasa jelas, kalimat mudah dimengerti, 

sesuai materi jenis-jenis batuan sehingga siswa antusias angkat tangan ingin 

menjawab, namun guru hanya menunjuk 3 siswa untuk menjawab. 

Kegiatan menjelaskan materi pelajaran memperoleh skor 2. Guru 

menjelaskan materi jenis-jenis batuan terdiri atas batuan beku, sedimen, dan 

metamorf menggunakan suara keras, jelas, kalimat mudah dimengerti. Tetapi  

materi tentang contoh-contoh batuan sedimen serta ciri-ciri yang dimilikinya 

kurang disampaikan secara lengkap sehingga penjelasan kurang runtut.  

Keterampilan membimbing siswa melakukan pengamatan memperoleh skor 

3. Siswa yang terbagi menjadi enam kelompok ditugasi melakukan pengamatan 

bertujuan mengidentifikasi  ciri-ciri batuan beku (batu apung, obsidian), batuan 

sedimen (batu kapur, granit, pasir), batuan metamorf (batu sabak, marmer) sesuai 

petunjuk lembar kerja untuk didiskusikan dengan anggota kelompok. Guru 
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membimbing tiap kelompok melakukan pengamatan secara bergantian, membantu 

kesulitan yang ditemui saat kegiatan pengamatan, menjawab pertanyaan dari 

siswa, tetapi belum menjelaskan cara kerja pengamatan. Kegiatan pengamatan 

berlangsung kurang kondusif karena batu apung, obsidian, sabak, granit hanya ada 

dua, batu marmer ada empat, sementara hanya batu pasir dan batu kapur yang 

mencukupi jumlah kelompok sehingga perlu bergantian untuk mengamati. 

Keadaan ini menyebabkan kelas gaduh karena proses giliran mendapatkan 

bebatuan pun kurang terkondisi dengan baik. 

Keterampilan membimbing siswa belajar dalam diskusi kelompok 

memperoleh skor 3. Sebelum kegiatan pembelajaran, guru telah membuat daftar 

pembagian siswa menjadi enam kelompok, tiap kelompok terdiri enam anggota 

bersifat heterogen yaitu siswa laki-laki dan perempuan dengan tingkat intelegensi 

tinggi, sedang, dan rendah. Pengelompokkan berlangsung kurang kondusif karena 

guru kurang mengatur tempat duduk masing-masing kelompok sehingga siswa 

masih bingung mencari teman sekelompoknya. Berdasarkan kegiatan 

pengamatan, tiap kelompok mendiskusikan ciri-ciri batu apung, batu kapur, batu 

obsidian, batu sabak, batu marmer, batu granit, dan batu pasir dengan masing-

masing anggotanya. Guru membimbing proses diskusi, membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan, tetapi belum membantu menyimpulkan hasil diskusi 

kelompok. 

Keterampilan membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

memperoleh skor 1. Guru membimbing perwakilan kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi di depan kelas. Selama berlangsungnya presentasi, siswa sudah 
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terlihat bosan dan lelah mengikuti pembelajaran sehingga menyebabkan suasana 

kelas kurang kondusif. Akibatnya siswa lain kurang memperhatikan penyampaian 

hasil diskusi serta keterlibatan siswa selama kegiatan presentasi masih rendah. 

Keterampilan memberikan penguatan memperoleh skor 3. Guru 

memberikan penguatan verbal berupa ucapan “bagus” maupun non verbal berupa 

tepuk tangan, senyuman, atau acungan jempol pada siswa aktif, berani bertanya, 

menjawab pertanyaan, mengungkapkan pendapat, maju menyampaikan hasil 

dikusi kelompok. Pemberian penguatan bertujuan agar siswa termotivasi lebih 

aktif selama proses pembelajaran. 

Keterampilan menyimpulkan hasil pembelajaran memperoleh skor 2. 

Setelah semua kelompok menyampaikan hasil diskusi, guru memberikan 

konfirmasi hasil kerja siswa. Guru menunjuk empat siswa menjawab pertanyaan 

di LKS, bertujuan agar siswa membandingkan jawaban antar kelompok sehingga 

apabila terdapat perbedaan guru dapat memberikan konfirmasi jawaban. Guru 

belum memberikan kesempatan siswa menanyakan hal yang kurang dimengerti 

selama kegiatan elaborasi. 

Keterampilan melakukan refleksi memperoleh skor 2. Guru bersama siswa 

mengingat kembali materi yang diperoleh selama pembelajaran, membuat 

rangkuman materi ditulis di papan tulis, tetapi kurang runtut. Kegiatan ini 

bertujuan agar siswa lebih mudah mengingat dan menyerap materi pelajaran 

tentang batuan beku, sedimen, metamorf selama mengikuti pembelajaran. 

Keterampilan memberikan evaluasi memperoleh skor 1. Di akhir 

pembelajaran guru memberikan evaluasi tes tertulis berupa 5 soal pilihan ganda  
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dan 5 soal essay pada tiap siswa untuk mengukur tingkat keberhasilan 

pembelajaran yang dilakukan. Guru belum memberikan petunjuk pengerjaan, 

ketentuan batas waktu, serta motivasi siswa. Setelah semua siswa mengumpulkan 

jawaban soal, siswa diminta berkemas-kemas untuk persiapan pulang. Guru 

meminta ketua kelas memimpin kemudian mengucapkan salam. 

B.  Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Peneliti bersama kolaborator melakukan observasi aktivitas siswa 

difokuskan pada 12 siswa selama proses pembelajaran IPA melalui pendekatan 

CTL menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. 

Adapun data yang diperoleh: 

Tabel 4.2  
 Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

No 
Nama 

Siswa 

Skor Setiap Indikator 
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ADD 4 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 33 

2 DVA 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 40 

3 LTT 4 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 30 

4 RMD 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 31 

5 RFK 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 22 

6 VTN 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 36 

7 WHY 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 14 

8 CTK 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 40 

9 IMM 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 23 

10 RZK 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 28 

11 VLN 2 1 1 2 2 1 1 2 1 0 2 1 16 

12 KRS 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 39 

Jumlah 40 28 28 31 29 33 30 31 21 23 32 26 352 

Rata-rata 3,3 2,3 2,3 2,6 2,4 2,8 2,5 2,6 1,8 1,9 2,7 2,2 29,3 

Kategori Cukup 
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Gambar 4.2  Diagram Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

Berdasarkan tabel dan diagram, hasil observasi aktivitas selama proses 

pembelajaran IPA melalui penerapan pendekatan CTL memperoleh skor rata-rata 

29,3 dengan kategori cukup. 

Kesiapan siswa mengikuti proses pembelajaran memperoleh skor 3,3. 

Setelah jam istirahat selesai, seluruh siswa masuk kelas kemudian duduk di 

tempat duduknya masing-masing. Pada awal pembelajaran situasi kelas tenang, 

ADD, DVA, LTT, VTN, RZK, KRS menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran di 

atas meja, RFK, WHY, VLN tidak menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran, 

sedangkan RMD, IMM menyiapkan alat tulis tetapi tidak menyiapkan buku 
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pelajarannya. Siswa terlihat sudah lesu karena pembelajaran dimulai pukul 11.00 

WIB.  

Aktivitas siswa menanggapi apersepsi memperoleh skor 2,3. Semua siswa 

memperhatikan guru ketika melakukan apersepsi berupa pertanyaan “siapa yang 

pernah menemukan batu di sekitar rumah? bagaimana bentuk dan warnanya?”. 

Terlihat WHY dan VLN kurang antusias menanggapi apersepsi, DVA, KRS 

mengutarakan pendapat, sedangkan  VTN, CTK, memberikan respon tetapi belum 

mengutarakan pendapat. 

Kegiatan menyimak informasi tujuan pembelajaran memperoleh skor 2,3. 

Ketika guru menyampaikan tujuan pembelajaran, siswa tidak berbicara sendiri, 

WHY dan VLN kurang memperhatikan. Karena tujuan belum disampaikan sesuai 

indikator, menyebabkan siswa kurang mengerti tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai selama proses pembelajaran sehingga siswa pun terlihat kurang antusias. 

Membangun pengetahuan baru melalui media pembelajaran memperoleh 

skor 2,6. Guru menunjukkan media pembelajaran berupa gambar gunung berapi 

meletus serta lantai keramik di kelas lalu meminta siswa mengamatinya. Semua 

siswa tidak gaduh, mengamati media, RFK, WHY, IMM, RZK, VLN terlihat 

kurang tertarik terhadap media pembelajaran, serta belum ada siswa yang berani 

mengajukan pertanyaan. 

Menanggapi pertanyaan memperoleh skor 2,4. Ketika guru bertanya 

“disebut apakah cairan yang keluar dari gunung berapi ini? apa nama batu ini dan 

bagaimanakah proses terbentuknya? terbuat dari bahan apakah lapisan lantai ini 

hingga bisa licin?”, siswa duduk tenang, menyimak pertanyaan, DVA, LTT, 
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RMD, VTN, CTK, KRS antusias menjawab, namun ketika diberi kesempatan 

bertanya belum ada yang berani mengajukan pertanyaan.  

Menyimak penjelasan guru memperoleh skor 2,8. Ketika guru menjelaskan 

materi pelajaran tentang pengertian batuan beku, sedemen, dan metamorf, siswa 

tidak gaduh, RFK, IMM duduk tenang tetapi kurang memperhatikan penjelasan, 

WHY, VLN kurang duduk tenang dan kurang memperhatikan, hanya DVA, CTK, 

KRS mencatat pokok materi yang disampaikan.  

Kegiatan pengamatan siswa memperoleh skor 2,5. Guru membagikan LKS, 

batu apung, batu kapur, batu obsidian, batu sabak, batu marmer, batu granit, dan 

batu pasir pada tiap kelompok sebagai objek pengamatan bertujuan 

mengidentifikasi ciri-ciri tiap batu. Semua siswa berpartisipasi dalam pengamatan, 

WHY, VLN melakukan pengamatan kurang sesuai petunjuk kerja, ADD, DVA, 

VTN, CTK, KRS mengamati secara cermat, namun secara keseluruhan belum 

dilakukan secara tertib. Kegiatan pengamatan berlangsung kurang kondusif karena 

batu apung, obsidian, sabak, granit hanya ada dua, batu marmer ada empat, 

sementara hanya batu pasir dan batu kapur yang mencukupi jumlah kelompok 

sehingga perlu bergantian untuk mengamati. Keadaan ini menyebabkan kelas 

gaduh karena proses giliran mendapatkan bebatuan pun kurang terkondisi dengan 

baik. 

Melaksanakan diskusi kelompok memperoleh skor 2,6. Sebelumnya siswa 

sudah dibagi menjadi enam kelompok, tiap kelompok enam anggota terdiri atas 

siswa laki-laki dan perempuan dengan tingkat kecerdasan beragam. Setiap 

kelompok mendiskusikan hasil pengamatan terhadap contoh batuan beku, 
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sedimen, dan metamorf. WHY belum berpartisipasi dalam diskusi, ADD, RFK, 

WHY, IMM, RZK belum ikut menyusun data hasil pengamatan. Selanjutnya hasil 

diskusi ditulis di lembar kerja untuk dipresentasikan di depan kelas.   

Mempresentasikan hasil diskusi kelompok memperoleh skor 1,8. 

Perwakilan tiap kelompok maju menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. 

Ketika presentasi berlangsung, IMM, WHY, RFK kurang memperhatikan, RMD, 

VLN gaduh, belum ada kegiatan mendiskusikan hasil presentasi kelompok lain. 

Kegiatan presentasi berlangsung kurang kondusif, karena guru kurang dapat 

mengondisikan kelas dengan baik sehingga siswa gaduh. 

Menyimpulkan hasil pembelajaran memperoleh skor 1,9. Setelah kegiatan 

presentasi selesai, guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. WHY, 

IMM, VLN tidak duduk tenang dan kurang menyimak, DVA, RMD, VTN, CTK, 

KRS berpartisipasi menyimpulkan, tetapi belum ada siswa yang menanggapi 

pertanyaan guru karena situasi kelas kurang kondusif. 

Menyimak refleksi pembelajaran memperoleh skor 2,7. Ketika guru 

melakukan refleksi pembelajaran, semua siswa memperhatikan, tidak gaduh, LTT, 

RFK, WHY, VLN tidak mencatat rangkuman materi yang ditulis guru di papan 

tulis, belum ada siswa yang berani menanyakan kesulitan atau materi yang belum 

dimengerti.  

Mengerjakan evaluasi memperoleh skor 2,2. Di akhir pembelajaran guru 

memberikan evaluasi berupa tes tertulis. Siswa mengerjakan evaluasi sesuai 

petunjuk pengerjaan tetapi tidak mengumpulkan tugas tepat waktu karena guru 
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tidak memberikan batasan waktu pengumpulan, RFK, WHY, VLN mencontek 

buku, DVA, RMD, VTN, CTK, KRS mengerjakan tugas dengan benar. 

C.   Paparan Hasil Belajar 

Berdasarkan tes evaluasi hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA melalui 

pendekatan CTL siklus I diperoleh data: 

Tabel 4. 3  
Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Rentang

Nilai 

Frekuensi 

(f) 

Titik 

Tengah (x) 

f.x Frekuensi 

Relatif 

Kategori 

26 – 34 2 30 60 6 % Tidak Tuntas 

35 - 43  3 39 117 8 % Tidak Tuntas 

44 - 52  4 48 192 11 % Tidak Tuntas 

53 – 61 5 57 285 14 % Tidak Tuntas 

62 - 70  9 66 594 25 % Tuntas 

71 - 79  4 75 300 11 % Tuntas 

 80 – 88 5 84 420 14 % Tuntas 

89 – 97 4 93 372 11 % Tuntas 

Jumlah 36 492 2340 100 % 

Mean 65 

Median 65,5 

Modus 65,5 

 

 
Gambar 4.3 Diagram Hasil Belajar Siswa Siklus I 
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Gambar 4.4  Diagram Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Klasikal Siklus I 

Berdasarkan tabel dan diagram, hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui pendekatan CTL siklus I diperoleh data 61 % atau 22 dari 36 siswa 

mengalami ketuntasan belajar sedangkan 39 % atau 14 siswa lainnya belum 

tuntas. Data juga menunjukkan rata-rata nilai 65, nilai terendah 26, nilai tertinggi 

97, median 65,5, dan modus 65,5. Pencapaian hasil belajar IPA belum mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya 70% siswa 

mengalami ketuntasan belajar individual ≥ 62. 

4.1.1.4    Refleksi 

Refleksi dilaksanakan peneliti bersama tim kolaborator untuk menganalisis 

hasil observasi keteranpilan guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar selama proses 

pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL siklus I sebagai bahan pertimbangan 

perbaikan siklus berikutnya.  
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Adapun hasil refleksi sebagai berikut: 

A.    Keterampilan Guru 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA pokok bahasan jenis batuan 

melalui pendekatan CTL siklus I dikategorikan cukup, tetapi masih terdapat 

banyak kekurangan yang perlu diperbaiki,  antara lain: 

1) Penyampaian tujuan belum sesuai indikator sehingga siswa belum mengerti 

pengetahuan atau kemampuan yang perlu dicapai selama proses pembelajaran 

2) Belum memberikan penjelasan secara runtut sehingga masih ada materi 

belum tersampaikan pada siswa 

3) Penyediaan media batuan sebagai bahan pengamatan tidak mencukupi jumlah 

kelompok sehingga perlu bergantian untuk dapat mengamatinya 

4) Kurang memberikan kesempatan siswa bertanya sehingga rasa ingin tahu 

siswa kurang dikembangkan 

5) Pengaturan posisi tempat duduk ketika pembentukan kelompok masih kurang 

terkondisikan dengan baik, sehingga siswa masih bingung dan mencari-cari 

kelompoknya 

6) Kurangnya pengondisian kelas ketika kegiatan pengamatan serta 

penyampaian hasil diskusi kelompok menjadikan kegiatan elaborasi kurang 

optimal karena situasi kelas gaduh 

7) Penyampaian simpulan serta refleksi pembelajaran terlalu cepat sehingga 

tidak semua siswa menyimak apa yang guru sampaikan 
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B.    Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran siklus I dikategorikan cukup, 

masih terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, yaitu: 

1) Beberapa siswa kurang termotivasi mengikuti kegiatan pembelajaran 

sehingga tidak memperhatikan guru 

2) Masih minimnya siswa yang berani bertanya, mengutarakan pendapat, 

memberikan tanggapan selama proses pembelajaran berlangsung 

3) Siswa tidak mencatat pokok materi yang disampaikan guru 

4) Kurang tertib ketika pembagian kelompok, kegiatan pengamatan, serta 

penyampaian hasil diskusi menyebabkan situasi kelas gaduh 

5) Kerjasama kelompok selama kegiatan pengamatan dan diskusi belum berjalan 

secara optimal karena partisipasi tiap anggota masih rendah. 

C.   Hasil Belajar Siswa  

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA dengan pokok bahasan jenis-

jenis batuan menunjukkan 61 % atau 22 dari 36 siswa mengalami ketuntasan 

belajar dengan nilai rata-rata 65. Hasil ini menunjukkan pembelajaran IPA 

melalui pendekatan CTL perlu dilanjutkan ke siklus II karena indikator 

keberhasilan 70% siswa mengalami ketuntasan belajar individual ≥ 62 belum 

terpenuhi serta masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. 

4.1.1.5   Revisi 

Berdasarkan temuan permasalahan siklus I, maka perlu diadakan revisi 

untuk memperbaiki proses pembelajaran siklus II. 
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Adapun masukan dari tim kolaborasi untuk perbaikan yaitu: 

A.    Keterampilan Guru 

1) Guru perlu menyampaikan tujuan pembelajaran sesuai indikator sehingga 

keterampilan atau pengetahuan yang perlu diperoleh siswa selama mengikuti 

pembelajaran dapat terarahkan dengan baik 

2) Guru perlu menyampaikan penjelasan secara runtut dengan bahasa jelas, 

sehingga semua cakupan materi pelajaran dapat diserap siswa secara optimal 

3) Kurangnya media yang digunakan sebagai bahan pengamatan menyebabkan 

situsi kelas tidak kondusif sehingga guru perlu lebih mempersiapkan alat dan 

bahan kegiatan pengamatan yang dapat mencukupi jumlah kelompok 

4) Guru perlu memberikan kesempatan seoptimal mungkin siswa untuk 

mengembangkan rasa ingin tahunya melalui bertanya dengan memberikan 

permasalahan-permasalahan bersifat konteks yang sering dijumpai di 

lingkungan sekitar 

5) Ketika pembentukan kelompok, guru perlu memfokuskan siswa untuk 

menyimak informasi anggota kelompok serta tempat duduk tiap kelompok 

atau bahkan pengaturan posisi tempat duduk sebaiknya ditentukan sebelum 

kegiatan diskusi berlangsung 

6) Ketika kegiatan pengamatan, guru perlu membacakan kembali petunjuk kerja, 

berkeliling tiap kelompok untuk memberikan bimbingan serta membantu 

kesulitan yang dialami siswa. Sedangkan saat penyampaian hasil diskusi, 

guru perlu mendekati, bahkan menegur secara langsung siswa yang gaduh, 

menunjuk beberapa siswa mengulangi hasil diskusi agar dapat fokus kembali 
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7) Simpulan serta refleksi pembelajaran perlu disampaikan menggunakan bahasa 

jelas, mudah dipahami, suara keras, intonasi tepat atau tidak terlalu cepat 

sehingga siswa dapat memahami apa yang disampaikan guru. 

B.    Aktivitas Siswa 

1) Guru perlu melakukan apersepsi dan menggunakan media lebih menarik, 

serta memberikan perhatian lebih pada siswayang terlihat tidak semangat 

2) Guru perlu memancing keaktifan siswa mengutarakan pendapat dengan 

memberikan permasalahan relevan, terjadi di lingkungan sekitar atau dengan 

langsung menunjuk siswa untuk menanggapi pertanyaan 

3) Guru berkeliling untuk mengecek catatan siswa, apabila tidak mencatat 

sebaiknya ditanyakan terlebih dahulu alasan tidak mencatat 

4) Guru perlu lebih mendisiplinkan siswa yang gaduh dengan mendekati atau 

bahkan menegur secara langsung 

5) Memberikan motivasi bahwa keberhasilan kelompok dibutuhkan kerjasama 

tiap anggota untuk menyelesaikan seluruh tugas tepat waktu serta 

mengarahkan untuk saling membantu antar siswa. 

4.1.2   Deskripsi Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilakukan satu kali pertemuan pada hari 

selasa, 16 April 2013 dengan alokasi waktu 3 x 35 menit. Penelitian dimulai pukul 

09.00 sampai dengan 10.45 WIB. Peneliti bersama kolaborator melakukan 

observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran IPA 

melalui penerapan pendekatan CTL menggunakan lembar observasi yang telah 

disiapkan.  
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A.   Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

melalui penerapan pendekatan CTL siklus II diperoleh data: 

Tabel 4.4   
Data Hasil Observasi Keterampilan Guru siklus II 

No Indikator 
Deskriptor yang muncul 

Jumlah 
1 2 3 4 

1 Mengondisikan kelas agar siswa siap mengikuti pembelajaran √ √ √ √ 4 

2 Melakukan apersepsi √ √ √ √ 4 

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran √ √ - - 2 

4 Membangun pengetahuan siswa melalui media pembelajaran  √ √ √ √ 4 

5 Mengajukan pertanyaan √ √ √ √ 4 

6 Menjelaskan materi pelajaran √ √ √ - 3 

7 Membimbing siswa melakukan kegiatan pengamatan √ √ √ √ 4 

8 Membimbing siswa belajar dalam diskusi kelompok √ √ √ - 3 

9 Membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok √ - √ - 2 

10 Memberikan penguatan √ √ √ - 3 

11 Menyimpulkan hasil pembelajaran bersama siswa √ √ √ - 3 

12 Melakukan refleksi √ √ √ - 3 

13 Memberikan evaluasi √ √ - - 2 

Jumlah 41 

Rata-rata 3,2 

Kategori Baik 

 

 
Gambar 4.5 Diagram Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus II 
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Berdasarkan tabel dan diagram, hasil observasi keterampilan selama proses 

pembelajaran  IPA melaui pendekatan CTL siklus II memperoleh skor 41, rata-

rata 3,2 dengan kategori baik.  

Keterampilan guru mengondisikan kelas memperoleh skor 4,. Pembelajaran 

dimulai pukul 09.00 setelah waktu istirahat pertama berakhir. Satu per satu siswa 

masuk kelas dan duduk di tempat duduknya masing-masing. Guru mengucapkan 

salam, menanyakan kabar, mempresensi kehadiran siswa, dan memberikan 

motivasi siswa agar semangat mengikuti pembelajaran pokok bahasan pelapukan 

batuan. 

Keterampilan melakukan apersepsi memperoleh skor 4. Guru melakukan 

apersepsi sesuai indikator pembelajaran, dihubungkan lingkungan nyata dengan 

bertanya “pernahkah kalian melihat lumut? dimanakah tempat hidup lumut? 

mengapa lumut menempel pada batu??”. Siswa antusias angkat tangan ingin 

menjawab, tetapi guru hanya menunjuk tiga siswa untuk menjawab. 

Keterampilan menyampaikan tujuan pembelajaran memperoleh skor 2. 

Tujuan pembelajaran disampaikan sesuai indikator, menggunakan kalimat jelas 

sehingga mudah dimengerti siswa. Tetapi ada satu tujuan pembelajaran belum 

disampaikan sehingga pemberian informasi tujuan belum lengkap. 

Keterampilan membangun pengetahuan siswa melalui media pembelajaran 

memperoleh skor 4. Pemilihan media disesuaikan materi pelajaran tentang jenis 

pelapukan batuan berupa batu berlumut, gambar batu melapuk secara fisika, 

patung melapuk akibat hujan asam kemudan siswa diminta mengamatinya. Media 
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gambar berukuran cukup besar hingga dapat dilihat siswa paling belakang, cukup 

menarik perhatian siswa serta dapat mengembangkan pemikiran siswa. 

Keterampilan mengajukan pertanyaan memperoleh skor 4. Guru 

mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya “apa yang terjadi pada 

batu ini jika ditumbuhi lumut dalam waktu yang sangat lama? bagaimanakah 

kondisi batu yang sering terkena air dan sinar matahari secara terus menerus? 

mengapa patung ini bisa rusak seperti ini?”. Pertanyaan disampaikan 

menggunakan bahasa jelas, kalimat mudah dimengerti, sesuai materi jenis 

pelapukan batuan sehingga siswa antusias angkat tangan ingin menjawab, namun 

guru hanya menunjuk 4 siswa untuk menjawab. 

Kegiatan menjelaskan materi pelajaran memperoleh skor 3. Guru 

menjelaskan materi tentang pelapukan secara fisika, biologi, serta kimia dengan 

suara keras, jelas, kalimat mudah dimengerti, terdengar hingga siswa paling 

belakang, disampaikan secara runtut sehingga memudahkan siswa membuat 

konsep materi, tetapi belum memberikan umpan balik. 

Keterampilan membimbing siswa melakukan pengamatan memperoleh skor 

4. Tiap kelompok ditugasi melakukan percobaan sesuai petunjuk lembar 

kerjadengan tujuan membuktikan peristiwa pelapukan batuan secara fisika, 

biologi, dan kimia. Alat dan bahan percobaan meliputi: batu bata berlumut, lilin, 

korek api, batuan sekitar, batu kapur, air, gelas plastik. Pelapukan fisika 

dibuktikan melalui percobaan pembakaran batu, pelapukan biologi melalui 

pengamatan terhadap batu berlumut, pelapukan kimia melalui percobaan batu 

kapur yang disiram air. Guru menjelaskan cara kerja, membimbing tiap kelompok 
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melakukan percobaan, membantu siswa yang kesulitan. Kegiatan percobaan 

berlangsung cukup tertib karena semua alat dan bahan percobaan sudah 

mencukupi jumlah kelompok. 

Keterampilan membimbing siswa belajar dalam diskusi kelompok 

memperoleh skor 3. Berdasarkan kegiatan percobaan, tiap kelompok 

mendiskusikan peristiwa pelapukan fisika, biologi, serta kimia dengan masing-

masing anggotanya. Guru membimbing proses diskusi, membantu kelompok yang 

mengalami kesulitan, tetapi belum membantu menyimpulkan hasil diskusi 

kelompok.  

Keterampilan membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

memperoleh skor 2. Guru membimbing perwakilan kelompok menyampaikan 

hasil diskusi di depan kelas, meminta kelompok lain memperhatikan 

berlangsungnya presentasi.  Pada awalnya kegiatan presentasi berlangsung cukup 

kondusif, tetapi semakin lama menjadi gaduh. Untuk mengatasi hal tersebut, guru 

menegur siswa yang gaduh untuk kembali memperhatikan jalannya presentasi. 

Keterampilan memberikan penguatan memperoleh skor 3. Guru 

memberikan penguatan verbal berupa ucapan “bagus” maupun non verbal berupa 

tepuk tangan, senyuman, atau acungan jempol pada siswa aktif, berani bertanya, 

menjawab pertanyaan, maju menyampaikan hasil dikusi kelompok, namun 

penguatan tehadap kelompok belum dilakukan. 

Keterampilan menyimpulkan hasil pembelajaran memperoleh skor 3. 

Setelah semua kelompok menyampaikan hasil diskusi, guru memberikan 

konfirmasi hasil kerja siswa. Guru menunjuk masing-masing siswa dari tiap 
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kelompok untuk menjawab pertanyaan di LKS, bertujuan agar siswa 

membandingkan jawaban antar kelompok sehingga apabila terdapat perbedaan 

guru dapat memberikan konfirmasi jawaban. Guru sudah memberikan kesempatan 

siswa menanyakan hal yang kurang dimengerti selama kegiatan elaborasi. 

Keterampilan melakukan refleksi memperoleh skor 3. Guru bersama siswa 

mengingat kembali pengetahuan yang diperoleh selama pembelajaran, membuat 

rangkuman materi dengan bahasa runtut, dan mudah dimengerti, tetapi belum 

memberikan umpan balik. Kegiatan ini bertujuan agar siswa lebih mudah 

mengingat dan menyerap materi pelajaran tentang jenis pelapukan batuan selama 

mengikuti pembelajaran. 

Keterampilan memberikan evaluasi memperoleh skor 2. Di akhir 

pembelajaran guru memberikan evaluasi tes tertulis berupa 5 soal pilihan ganda  

dan 5 soal essay pada tiap siswa untuk mengukur tingkat keberhasilan 

pembelajaran yang dilakukan. Guru menjelaskan petunjuk pengerjaan soal tetapi 

belum memberikan ketentuan batas waktu pengerjaan, serta motivasi siswa.  

Setelah semua siswa mengumpulkan jawaban soal, guru mengucapkan salam dan 

mempersilakan siswa untuk beristirahat 

B.    Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Peneliti bersama kolaborator melakukan observasi aktivitas siswa 

difokuskan pada 12 siswa selama proses pembelajaran IPA melalui pendekatan 

CTL menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. 
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Adapun data yang diperoleh: 

Tabel 4.5   
Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa siklus II 

No 
Nama 

Siswa 

Skor Setiap Indikator 
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ADD 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 37 

2 DVA 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 46 

3 LTT 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 37 

4 RMD 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 43 

5 RFK 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 30 

6 VTN 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 43 

7 WHY 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 3 2 27 

8 CTK 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 46 

9 IMM 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 33 

10 RZK 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 33 

11 VLN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 33 

12 KRS 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 47 

Jumlah 43 37 41 35 35 43 41 38 32 33 40 37 455 

Rata-rata 3,6 3,1 3,4 2,9 2,9 3,6 3,4 3,2 2,7 2,8 3,3 3,1 37,9 

Kategori Baik 

 

 
Gambar 4.6  Diagram Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 
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Berdasarkan tabel dan diagram, hasil observasi aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran IPA melalui penerapan pendekatan CTL memperoleh skor 

rata-rata 37,9 dengan kategori baik.  

Kesiapan siswa mengikuti proses pembelajaran memperoleh skor 3,6. 

Setelah jam istirahat selesai, seluruh siswa masuk kelas kemudian duduk di 

tempat duduknya masing-masing. Pada awal pembelajaran situasi kelas tenang, 

WHY tidak menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran, IMM, RFK, VLN tidak 

menyiapkan buku pelajaran tetapi alat tulis sudah ada di meja. Siswa antusias dan 

semangat mengikuti pembelajaran materi pelapukan batuan. 

Aktivitas siswa menanggapi apersepsi memperoleh skor 3,1. Semua siswa 

memperhatikan guru ketika melakukan apersepsi berupa pertanyaan “pernahkah 

kalian melihat lumut? dimanakah lumut tumbuh? mengapa lumut menempel pada 

batu?”. Siswa antusias mengangkat tangan atau langsung menjawab pertanyaan 

dengan suara keras. RFK, WHY kurang memberikan respon, DVA, CTK, KRS 

mengutarakan pendapatnya.  

Kegiatan menyimak informasi tujuan pembelajaran memperoleh skor 3,4. 

Ketika guru menyampaikan tujuan pembelajaran, siswa memperhatikan, tidak 

berbicara sendiri, ADD, RFK, WHY, VLN kurang antusias, siswa kurang 

mengerti pengetahuan atau keterampilan yang perlu dicapai karena ada satu tujuan 

pembelajaran belum disampaikan guru. 

Membangun pengetahuan baru melalui media pembelajaran memperoleh 

skor 2,9. Guru menunjukkan media pembelajaran berupa gambar pelapukan 

batuan akibat air dan panas matahari serta pelapukan patung akibat hujan asam 
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berukuran cukup besar lalu meminta siswa mengamatinya. Siswa tidak gaduh, 

mengamati media, RFK, WHY, IMM terlihat kurang tertarik terhadap media 

pembelajaran, RMD dan KRS berani mengajukan pertanyaan. 

Menanggapi pertanyaan memperoleh skor 2,9. Ketika guru bertanya “apa 

yang terjadi pada batu yang ditumbuhi lumut dalam waktu lama? bagaimanakah 

kondisi batu yang sering terkena air dan sinar matahari secara terus menerus? 

mengapa patung ini bisa rusak seperti ini?”, siswa duduk tenang, menyimak 

pertanyaan, 7 siswa DVA, LTT, RMD, VTN, CTK, VLN, KRS memberikan 

respon untuk menjawab, DVA, RMD, CTK, KRS mengajukan pertanyaan pada 

guru.  

Menyimak penjelasan guru memperoleh skor 3,6. Ketika guru menjelaskan 

materi pelajaran jenis pelapukan batuan, siswa duduk tenang, tidak gaduh, tidak 

berbicara sendiri, memperhatikan penjelasan, ADD, DVA, LTT, VTN, CTK, KRS 

mencatat pokok materi yang disampaikan, sedangkan 6 lainnya tidak mencatat. 

Kegiatan pengamatan memperoleh skor 3,4. Tiap kelompok melakukan 

percobaan sesuai petunjuk LKS bertujuan membuktikan peristiwa pelapukan 

secara fisika, biologi, dan kimia. Alat dan bahan meliputi: gelas plastik, batu bata 

berlumut, batu kapur, batuan sekitar, korek api, lilin, air. Pelapukan biologi 

dibuktikan melalui pengamatan terhadap batu berlumut, pelapukan fisika melalui 

pembakaran batu hingga panas lalu dicelupkan air dingin, pelapukan kimia 

melalui batu kapur disiriam air. Semua siswa melakukan secara cermat, sesuai 

petunjuk kerja, namun 7 siswa yaitu ADD, LTT, RFK, WHY, IMM, RZK, VLN 

tidak melakukan pengamatan secara tertib sehingga terkadang suasana gaduh. 
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Melaksanakan diskusi kelompok memperoleh skor 3,2. Siswa berkelompok 

secara tertib, setiap kelompok mendiskusikan hasil percobaan yang telah 

dilakukan, RFK, WHY tidak ikut menyusun data hasil percobaan, hasil diskusi 

ditulis di lembar kerja untuk dipresentasikan di depan kelas. 

Indikator mempresentasikan hasil diskusi kelompok memperoleh skor 2,7. 

Perwakilan tiap kelompok maju menyampaikan hasil diskusi di depan kelas 

sedangkan siswa lain diminta memperhatikan. Pada awalnya kegiatan presnetasi 

berlangsung kondusif, tetapi semakin lama menjadi gaduh sehingga guru menegur 

siswa yang gaduh untuk kembali memperhatikan presentasi, 6 siswa ADD, DVA, 

RMD, VTN, CTK, KRS mendiskusikan hasil presentasi kelompok. 

Menyimpulkan hasil pembelajaran memperoleh skor 2,8. Setelah kegiatan 

presentasi selesai, guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Siswa 

duduk tenang, WHY, VLN kurang menyimak konfirmasi, DVA, RMD, VTN, 

CTK, KRS berpartisipasi menyimpulkan hasil diskusi, 6 siswa ADD, LTT, RMD, 

RFK, WHY, RZK, VLN tidak memberikan tanggapan ketika guru mengajukan 

pertanyaan sebagai umpan balik. 

Menyimak refleksi pembelajaran memperoleh skor 3,3. Ketika guru 

melakukan refleksi pembelajaran, semua siswa memperhatikan, tidak gaduh, tidak 

berbicara sendiri, mencatat rangkuman materi, DVA, RMD, CTK, KRS 

menanyakan materi yang kurang dimengerti.  

Mengerjakan evaluasi memperoleh skor 3,1. Di akhir pembelajaran guru 

memberikan evaluasi berupa tes tertulis. Semua siswa mengerjakan sesuai 

petunjuk pengerjaan, tidak mencontek, WHY, IMM, RZK, VLN belum 
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mengumpulkan tugas tepat waktu, DVA, RMD, VTN, CTK, KRS mengerjakan 

tugas dengan benar. 

C.    Paparan Hasil Belajar 

Berdasarkan tes evaluasi hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA melalui 

pendekatan CTL siklus II diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4.6  
Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Nilai Frekuensi 

(f) 

Titik 

Tengah (x) 

f.x Frekuensi 

Relatif 

Kategori 

26 – 34 0 30 0 0 % Tidak Tuntas 

35 - 43  0 39 0 0 % Tidak Tuntas 

44 - 52  6 48 288 17 % Tidak Tuntas 

53 – 61 5 57 285 14 % Tidak Tuntas 

62 - 70  10 66 660 28 % Tuntas 

71 - 79  9 75 675 25 % Tuntas 

 80 – 88 4 84 336 11 % Tuntas 

89 – 97 2 93 186 6 % Tuntas 

Jumlah 36 492 2430 100 % 

Mean 67,5 

Median 67,8 

Modus 69 

 

 

 
Gambar 4.7 Diagram Hasil Belajar Siswa Siklus II 
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Gambar 4.8 Diagram Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Klasikal Siklus II 

Berdasarkan tabel dan diagram, hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui pendekatan CTL siklus II diperoleh data 69 % atau sebanyak 25 dari 36 

siswa mengalami ketuntasan belajar sedangkan 39 % atau 11 siswa lainnya belum 

tuntas. Data juga menunjukkan rata-rata nilai 67,5, nilai terendah 44, nilai 

tertinggi 97, median 67,8, dan modus 69. Hal ini menunjukkan ketuntasan belajar 

mengalami kenaikan 8% dibandingkan siklus I. Pencapaian hasil belajar IPA 

siswa pada siklus II masih belum mencapai indikator keberhasilan yaitu sekurang-

kurangnya 70% siswa mengalami ketuntasan belajar individual ≥ 62, sehingga 

perlu dilanjutkan ke siklus III. 

4.1.2.4   Refleksi 

Refleksi dilaksanakan peneliti bersama tim kolaborator untuk menganalisis 

hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar selama 

proses pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL siklus II sebagai bahan 

pertimbangan perbaikan pada siklus berikutnya.  

 

69%

31%

Persentase Ketuntasan Belajar Klasikal

Tuntas

Tidak Tuntas



97 
 

 
 

Adapun hasil refleksi sebagai berikut: 

A.   Keterampilan Guru 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA tentang pelapukan batuan 

melalui pendekatan CTL siklus II dikategorikan baik, masih terdapat beberapa 

kekurangan antara lain: 

1) Tujuan pembelajaran belum disampaikan secara lengkap sehingga siswa 

belum sepenuhnya mengerti pengetahuan atau kemampuan yang perlu dicapai 

selama mengikuti pembelajaran 

2) Kurang memancing siswa berani mengungkapkan pendapat, ataupun 

memberikan tanggapan 

3) ketika kegiatan penyampaian hasil diskusi kelompok situasi kelas kurang 

terkondisikan dengan baik walaupun guru sudah memberikan teguran. 

B.   Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran siklus II dikategorikan baik, 

tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, antara lain: 

1) Hanya siswa-siswa tertentu yang aktif, berani mengutarakan pendapat, 

memberikan tanggapan selama proses pembelajaran berlangsung 

2) Kurang tertib ketika kegiatan penyampaian hasil diskusi menyebabkan situasi 

kelas agak gaduh 

3) Masih ada siswa yang kurang melibatkan diri dalam kegiatan diskusi 

kelompok 
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C.    Hasil Belajar Siswa  

Hasil belajar IPA siswa menunjukkan 69 % atau 25 dari 36 siswa 

mengalami ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata 67,5. Hasil ini menunjukkan 

pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL perlu dilanjutkan ke siklus III karena 

indikator keberhasilan belum terpenuhi serta masih terdapat beberapa kekurangan 

yang perlu diperbaiki. 

4.1.2.5   Revisi 

Berdasarkan temuan permasalahan siklus II, maka perlu diadakan revisi 

untuk memperbaiki proses pembelajaran siklus III. Adapun masukan dari tim 

kolaborasi untuk perbaikan yaitu: 

A.   Keterampilan guru:  

1) Guru perlu lebih mempersiapkan diri lagi agar semua tujuan pembelajaran 

dapat tersampaikan sehingga pengetahuan serta keterampilan yang perlu 

dicapai siswa dapat lebih terarahkan secara optimal. 

2) Guru sebaiknya lebih mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dihubungkan 

situasi nyata siswa sehingga siswa lebih mudah mengerti dan terpancing 

mengutarakan pendapat atau menanggapi pertanyaan 

3) Untuk mengondisikan kelas, guru perlu memperhatikan variasi suara. Ketika 

situasi menjadi gaduh, suara perlu dipelankan kemudian menanyakan “apakah 

siswa di belakang mendengar suara ibu guru? jika tidak ayo tenang dulu” 

sehingga suasana bisa kembali kondusif. 
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B.   Aktivitas Siswa 

1) Guru sebaiknya lebih memberikan perhatian pada siswa yang kurang terlibat 

aktif dengan mendekati mereka ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

atau bahkan langsung menunjuknya untuk menjawab 

2) Guru perlu lebih mendisiplinkan siswa yang membuat gaduh dengan 

menghentikan sementara presentasi, memberikan teguran hingga situasi kelas 

kembali kondusif 

3) Ketika kegiatan diskusi berlangsung, guru perlu berkeliling memantau proses 

kerja tiap kelompok dan memotivasi siswa yang belum melibatkan diri dalam 

kerja kelompoknya. 

4.1.3   Deskripsi Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

Pelaksanaan tindakan siklus III dilakukan untuk memperbaiki permasalahan 

pada siklus sebelumnya serta mencapai ketuntasan hasil belajar klasikal sesuai 

KKM yang ditentukan. Penelitian siklus III dilaksanakan satu kali pertemuan pada 

hari kamis, 18 April 2013 dengan alokasi waktu 3 x 35 menit. Penelitian dimulai 

pukul 09.00 setelah jam olahraga hingga pukul 10.45 WIB. Peneliti bersama 

kolaborator melakukan observasi keterampilan guru dan aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran IPA melalui penerapan pendekatan CTL menggunakan 

lembar observasi yang telah disiapkan. 
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A.   Hasil Observasi Keterampilan Guru 

Berdasarkan hasil observasi keterampilan guru dalam pembelajaran IPA 

melalui penerapan pendekatan CTL siklus II diperoleh data: 

Tabel 4.7   

Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 

No Indikator 
Deskriptor yang muncul 

Jumlah 
1 2 3 4 

1 Mengondisikan kelas agar siswa siap mengikuti pembelajaran √ √ √ √ 4 

2 Melakukan apersepsi √ √ √ √ 4 

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran √ √ √ - 3 

4 Membangun pengetahuan siswa melalui media pembelajaran  √ √ √ √ 4 

5 Mengajukan pertanyaan √ √ √ √ 4 

6 Menjelaskan materi pelajaran √ √ √ - 3 

7 Membimbing siswa melakukan kegiatan pengamatan √ √ √ √ 4 

8 Membimbing siswa belajar dalam diskusi kelompok √ √ √ √ 4 

9 Membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok √ - √ √ 3 

10 Memberikan penguatan √ √ √ √ 4 

11 Menyimpulkan hasil pembelajaran bersama siswa √ √ √ √ 4 

12 Melakukan refleksi √ √ √ - 3 

13 Memberikan evaluasi √ √ √ - 3 

Jumlah 47 

Rata-rata 3,6 

Kategori 
Sangat 

Baik 

 

 
Gambar 4.9 Diagram Data Hasil Observasi Keterampilan Guru Siklus III 
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Berdasarkan tabel dan diagram, hasil observasi keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL siklus III memperoleh skor 47, rata-

rata 3,6 dengan kategori sangat baik.  

Keterampilan guru mengondisikan kelas memperoleh skor 4. Pembelajaran 

IPA dimulai setelah jam olahraga pukul 09.00 WIB. Guru menunggu siswa 

mengganti seragam hingga semua masuk kelas dan duduk di tempat duduknya 

masing-masing, mengucapkan salam, menanyakan kabar, mempresensi kehadiran 

siswa, serta memberikan motivasi agar semangat mengikuti pembelajaran. 

Melakukan apersepsi memperoleh skor 4. Guru melakukan apersepsi 

sesuaikan indikator pembelajaran, dihubungkan lingkungan nyata dengan 

bertanya “siapa yang pernah menanam tanaman? apa saja yang kalian temukan 

saat menggali tanah untuk menanam tanamanmu? jika tanaman itu diletakkan 

pada pot bunga, terbuat dari bahan apakah pot bungamu?”. Siswa antusias angkat 

tangan ingin menjawab, tetapi guru hanya menunjuk tiga siswa untuk menjawab. 

Keterampilan menyampaikan tujuan pembelajaran memperoleh skor 3. 

Semua tujuan pembelajaran disampaikan sesuai indikator, menggunakan kalimat 

jelas sehingga mudah dimengerti. Siswa antusias terhadap kegiatan pembelajaran 

karena sebelumnya telah melihat alat dan bahan pengamatan sehingga dapat 

memperkirakan kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran tentang materi 

tanah. 

Keterampilan membangun pengetahuan siswa melalui media pembelajaran 

memperoleh skor 4. Guru menunjukkan gambar lapisan tanah lalui meminta siswa 

mengamati serta mengajak siswa mengidentifikasi nama tiap lapisan tanah sesuai 
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gambar. Pemilihan media disesuaikan materi pelajaran tentang lapisan tanah yang 

berukuran cukup besar hingga dapat dilihat siswa paling belakang, cukup menarik 

perhatian siswa, serta dapat mengembangkan pemikiran siswa. 

Keterampilan mengajukan pertanyaan memperoleh skor 4. Guru 

mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya “menurut kalian, pada 

lapisan manakah tanah yang biasanya digunakan untuk menanam tanaman? 

mengapa demikian?”. Pertanyaan disampaikan menggunakan bahasa jelas, mudah 

dimengerti, sesuai materi pelajaran tentang lapisan tanah. Sehingga siswa antusias 

angkat tangan ingin menjawab pertanyaan guru. 

Kegiatan menjelaskan materi pelajaran memperoleh skor 3. Guru 

memberikan penjelasan tentang lapisan dan jenis tanah. Penjelasan disampaikan 

dengan suara keras, jelas, kalimat mudah dimengerti, terdengar hingga siswa 

paling belakang. Materi juga disampaikan secara runtut sehingga memudahkan 

siswa menyerap materi pelajaran, namun guru belum memberikan umpan balik di 

akhir penjelasan. 

Keterampilan membimbing siswa melakukan pengamatan memperoleh skor 

4. Tiap kelompok ditugasi melakukan dua jenis pengamatan sesuai petunjuk 

lembar kerja bertujuan mengidentifikasi bahan penyusun tanah dan mengetahui 

daya serap tanah terhadap air. Alat dan bahan pengamatan meliputi: tanah liat, 

tanah humus, tanah berpasir, tanah sekitar, air, gelas plastik, pengaduk. Guru 

menjelaskan cara kerja, membimbing tiap kelompok melakukan pengamatan, 

serta membantu siswa yang kesulitan. Kegiatan pengamatan awalnya berlangsung 

kurang kondusif karena siswa bingung menentukan alat dan bahan pengamatan 
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untuk LKS 1 ataupun 2. Untuk mengatasi masalah ini, guru meminta salah satu 

siswa membaca petunjuk kerja secara cermat ketika membimbing pengamatan di 

tiap kelompok. 

Keterampilan membimbing siswa belajar dalam diskusi kelompok 

memperoleh skor 4.Tiap kelompok mendiskusikan hasil pengamatan yang telah 

dilakukan. Guru membimbing tiap kelompok proses diskusi tiap kelompok, 

membimbing menyimpulkan hasil diskusi, serta membantu siswa yang kesulitan. 

Hasil diskusi ditulis pada LKS untuk dipresentasikan. 

Keterampilan membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

memperoleh skor 3. Guru membimbing perwakilan kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi di depan kelas, memancing keterlibatan siswa kelompok lain 

membandingkan hasil diskusinya dengan kelompok presentasi, meminta 

kelompok lain memperhatikan, menanggapi hasil kerja kelompok. Presentasi 

berlangsung tertib pada awalnya, tetapi semakin lama menjadi gaduh karena 

kelompok yang sudah maju kurang memperhatikan presentasi kelompok lain 

sehingga guru mendekati atau memberikan teguran. 

Keterampilan memberikan penguatan memperoleh skor 4. Guru 

memberikan penguatan verbal berupa ucapan “bagus” maupun non verbal berupa 

tepuk tangan, senyuman, atau acungan jempol terhadap siswa maupun kelompok 

aktif, berani bertanya, menjawab pertanyaan. Tindakan ini bertujuan agar siswa 

lebih termotivasi mengikuti proses pembelajaran. 

Keterampilan menyimpulkan hasil pembelajaran memperoleh skor 4. 

Setelah semua kelompok menyampaikan hasil diskusi, guru memberikan 
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konfirmasi hasil kerja siswa. Guru menunjuk salah satu siswa dari masing-masing 

kelompok untuk menjawab pertanyaan pada LKS bertujuan agar siswa kembali 

memperhatikan dan membandingkan jawaban antar kelompok sehingga apabila 

terdapat perbedaan guru dapat memberikan konfirmasi jawaban. Guru 

memberikan kesempatan siswa menanyakan hal yang kurang dimengerti selama 

kegiatan elaborasi. 

Keterampilan melakukan refleksi memperoleh skor 3. Guru bersama siswa 

mengingat kembali materi yang diperoleh selama pembelajaran, membuat 

rangkuman materi dengan bahasa runtut, mudah dimengeryi, tetapi belum 

memberikan umpan balik pada siswa. 

Keterampilan memberikan evaluasi memperoleh skor 3. Di akhir 

pembelajaran guru memberikan evaluasi berupa tes tertulis terdiri atas 5 soal 

pilihan ganda dan 5 soal essay pada tiap siswa. Guru membagikan soal, 

menjelaskan petunjuk, memberikan ketentuan batas waktu pengerjaan, tetapi 

belum memberikan motivasi pada siswa. 

B.    Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Peneliti bersama kolaborator melakukan observasi aktivitas siswa 

difokuskan pada 12 siswa selama proses pembelajaran IPA melalui pendekatan 

CTL menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. 
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Adapun data yang diperoleh: 

Tabel 4.8   

Data Hasil Observasi Aktivitas siswa siklus III 

No 
Nama 

Siswa 

Skor Setiap Indikator 
Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ADD 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 43 

2 DVA 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 47 

3 LTT 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 42 

4 RMD 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 45 

5 RFK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 37 

6 VTN 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 44 

7 WHY 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 35 

8 CTK 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 46 

9 IMM 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 39 

10 RZK 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 43 

11 VLN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

12 KRS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Jumlah 45 39 43 39 41 44 45 44 38 38 43 46 505 

Rata-rata 3,8 3,3 3,6 3,3 3,4 3,7 3,8 3,7 3,2 3,2 3,6 3,8 42,1 

Kategori Sangat 

Baik 

 

 
 

Gambar 4.10  Diagram Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

Indikator Aktivitas Siswa

S
k

o
r
 y

a
n

g
 n

a
m

p
a

k

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Keterangan:

1.   Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran

2.   Menanggapi apersepsi 

3.   Menyimak informasi tujuan pembelajaran

4.   Membangun pengetahuan baru melalui media pembelajaran yang ditunjukkan
5.   Menanggapi pertanyaan

6.   Menyimak penjelasan guru

7.   Melakukan kegiatan pengamatan   

8.   Melaksanakan diskusi secara kelompok

9.   Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

10. Menyimpulkan hasil pembelajaran

11. Menyimak refleksi pembelajaran

12. Mengerjakan evaluasi



106 
 

 
 

Berdasarkan tabel dan diagram, hasil observasi aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran  melalui pendekatan CTL memperoleh skor rata-rata 42,1 

dengan kategori sangat baik.  

Kesiapan siswa mengikuti proses pembelajaran memperoleh skor 3,8. 

Setelah jam olahraga selesai, seluruh siswa masuk kelas kemudian duduk di 

tempat duduknya masing-masing. Pada awal pembelajaran situasi kelas tenang,  

menyiapkan alat tulis, RFK, WHY tidak terlihat menyiapkan buku pelajaran di 

atas meja tetapi terlihat siswa antusias dan semangat mengikuti pembelajaran 

materi tanah. 

Aktivitas siswa menanggapi apersepsi memperoleh skor 3,3. Semua siswa 

memperhatikan guru ketika melakukan apersepsi berupa pertanyaan “siapa yang 

pernah menanam tanaman? Apa saja yang kalian temukan saat menggali tanah 

untuk menanam tanamanmu? terbuat dari bahan apakah pot bungamu?”. Siswa 

antusias mengangkat tangan atau langsung menjawab, merespon apersepsi, namun 

hanya 3 siswa DVA, CTK, KRS yang mengutarakan pendapat. 

Kegiatan menyimak informasi tujuan pembelajaran memperoleh skor 3,6. 

Ketika guru menyampaikan tujuan pembelajaran, siswa memperhatikan, tidak 

berbicara sendiri, antusias terhadap kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. 

Semua tujuan pembelajaran disampaikan guru sesuai indikator, sehingga siswa 

mengerti kemampuan yang perlu dicapai pada pokok bahasan tanah.  

Indikator membangun pengetahuan baru melalui media pembelajaran 

memperoleh skor 3,3. Guru menunjukkan media pembelajaran berupa gambar 

lapisan tanah lalu meminta siswa mengamati dan diajak mengidentifikasi nama 
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lapisan tanah sesuai gambar. Media gambar berukuran cukup besar, dapat dilihat 

siswa paling belakang, cukup menarik perhatian, RMD, DVA, KRS mengajukan 

pertanyaan  pada guru. 

Menanggapi pertanyaan memperoleh skor 3,4. Ketika guru mengajukan 

bertanya “menurut kalian, pada lapisan manakah tanah yang biasanya digunakan 

untuk menanam tanaman? mengapa demikian?”, siswa duduk tenang, menyimak 

pertanyaan, memberikan respon, menjawab pertanyaan menggunakan kalimat 

jelas sehingga dapat didengarkan siswa lainnya, 5 siswa yaitu DVA, RMD, VTN, 

CTK, KRS mengajukan pertanyaan. 

Menyimak penjelasan guru memperoleh skor 3,7. Ketika guru menjelaskan 

materi pelajaran tentang lapisan tanah serta jenis-jenis tanah, siswa duduk tenang, 

tidak gaduh, tidak berbicara sendiri, memperhatikan penjelasan, namun RFK, 

WHY, IMM, VLN tidak mencatat pokok materi yang disampaikan.  

Kegiatan pengamatan siswa memperoleh skor 3,8. Guru membagikan dua 

LKS, alat dan bahan pengamatan meliputi:  gelas palastik, tanah pasir, tanah 

humus, tanah liat, tanah sekitar, air, pengaduk pada tiap kelompok dengan tujuan 

mengidentifikasi bahan penyusun tanah serta daya resap tanah humus, liat, pasir 

terhadap air. Semua siswa melakukan pengamatan secara cermat, sesuai petunjuk 

kerja, tetapi RFK dan VLN kurang tertib ketika melakukan pengamatan. 

Melaksanakan diskusi kelompok memperoleh skor 3,7. Setiap kelompok 

mendiskusikan hasil pengamatan tentang bahan penyusun tanah serta daya resap 

tanah terhadap air, berpartisipasi menyusun data, hasil diskusi ditulis pada lembar 

kerja untuk dipresentasikan di depan kelas.   
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Mempresentasikan hasil diskusi kelompok memperoleh skor 3,2. 

Perwakilan tiap kelompok maju menyampaikan hasil diskusi di depan kelas, siswa 

lain diminta memperhatikan berlangsungnya presentasi. Kegiatan penyampaian 

hasil diskusi cukup kondusif tetapi terkadang gaduh sehingga guru perlu menegur 

siswa untuk menjaga ketenangan kelas. 

Menyimpulkan hasil pembelajaran memperoleh skor 3,2. Setelah kegiatan 

presentasi selesai, guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Siswa 

tidak gaduh, menyimak konfirmasi, 5 siswa LTT, RFK, VTN, WHY tidak 

berpartisipasi memberikan simpulan, RMD, WHY, IMM, RZK, VLN tidak 

memberikan tanggapan terhadap penyimpulan hasil kerja. 

Menyimak refleksi pembelajaran memperoleh skor 3,6. Ketika guru 

melakukan refleksi pembelajaran, semua siswa memperhatikan, tidak gaduh, tidak 

berbicara sendiri, mencatat rangkuman materi yang ditulis di papan tulis, DVA, 

LTT, RMD, CTK, IMM, RZK, KRS menanyakan kesulitan atau materi yang 

kurang dimengerti.  

Mengerjakan evaluasi memperoleh skor 3,8. Di akhir pembelajaran guru 

memberikan evaluasi berupa tes tertulis untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

pembelajaran. Semua siswa mengerjakan evaluasi sesuai petunjuk pengerjaan, 

tidak mencontek, mengumpulkan tugas tepat waktu, 10 siswa yaitu ADD, DVA, 

LTT, RMD, RFK, VTN, CTK, IMM, RZK, dan KRS mengerjakan tugas dengan 

benar. 
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C.   Paparan Hasil Belajar Siswa 

Berdasarkan tes evaluasi hasil belajar siswa siklus III pada pembelajaran 

IPA melalui pendekatan CTL diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 4. 9 
 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus III 

Nilai Frekuensi 

(f) 

Titik 

Tengah (x) 

f.x Frekuensi 

Relatif 

Kategori 

26 - 34 0 30 0 0 % Tidak Tuntas 

35 - 43  0 39 0 0 % Tidak Tuntas 

44 - 52  2 48 96 6 % Tidak Tuntas 

53 – 61 5 57 285 14 % Tidak Tuntas 

62 - 70  5 66 330 14 % Tuntas 

71 - 79  10 75 750 28 % Tuntas 

 80 – 88 6 84 504 17 % Tuntas 

89 – 97 8 93 744 22 % Tuntas 

Jumlah 36 492 2709 100 % 

Mean 75,25 

Median 75,9 

Modus 75,5 

 

 

 
Gambar 4.11 Diagram Hasil Belajar Siswa Siklus III 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26-34 35-43 44–52 53–61 62–70 71–79 80–88 89–97

F
r
e
k

u
e
n

si

Rentang Nilai



110 
 

 
 

 

Gambar 4.12 Diagram Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Klasikal Siklus III 

Berdasarkan tabel dan diagram, hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA 

melalui pendekatan CTL siklus III diperoleh hasil 81 % atau sebanyak 29 dari 36 

siswa mengalami ketuntasan belajar sedangkan 19 % atau 7 siswa lainnya belum 

tuntas. Data juga menunjukkan Rata-rata nilai 75,5, nilai terendah 44, nilai 

tertinggi 97, median 75,9, dan modus 75,5. Pencapaian hasil belajar siswa dalam 

mata pelajaran IPA sudah mencapai indikator keberhasilan dengan persentase 

81% siswa mengalami ketuntasan belajar. 

4.1.3.4   Refleksi 

Refleksi dilaksanakan peneliti bersama tim kolaborator untuk menganalisis 

hasil observasi keterampilan guru, aktivitas siswa, serta hasil belajar selama 

proses pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL.  

Adapun hasil refleksi sebagai berikut: 

A.    Keterampilan Guru 

Keterampilan guru dalam pembelajaran IPA tentang tanah melalui 

pendekatan CTL siklus III dikategorikan sangat baik, walaupun masih ada 
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beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki lagi. Secara keseluruhan indikator 

keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL sudah 

tercapai secara optimal. Adapun kekurangan yang masih perlu diperbaiki: 

1) Pengondisian kelas sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan 

lagi untuk pembelajaran selanjutnya 

B.    Aktivitas Siswa 

Secara keseluruhan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran siklus III 

dikategorikan sangat baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan yang 

perlu diperbaiki, yaitu: 

1) Siswa kurang antusias dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran  

2) Siswa kurang tertib saat kegiatan penyampaian hasil diskusi sehingga 

beberapa kali mendapat teguran dari guru  

C.   Hasil Belajar Siswa  

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA menunjukkan 81 % atau 29 dari 

36 siswa mengalami ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata 75,5. Hasil ini 

menunjukkan pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang ditentukan 70 % siswa mengalami ketuntasan belajar 

individual ≥62. Berdasarkan hasil ini, maka pelaksanaan tindakan untuk siklus 

berikutnya dihentikan, hasil pembelajaran ini tetap dipertahankan jika perlu 

ditingkatkan lagi untuk memperbaiki mutu pembelajaran secara berkelanjutan. 
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4.1.3.5   Revisi 

A.   Keterampilan guru: 

1) Guru perlu meningkatkan lagi keterampilan mengondisian kelas secara 

optimal dengan berkeliling tempat duduk, memperhatikan variasi suara, 

mendekati, serta lebih melibatkan peran serta siswa selama pembelajaran. 

B.   Aktivitas siswa: 

1) Guru perlu lebih memfokuskan perhatian pada siswa kurang aktif dengan cara 

mendekati, memotivasi serta memberikan penguatan selama pembelajaran 

2) Guru perlu lebih mendisiplinkan siswa dengan menegur secara langsung 

kemudian meminta mengulang jawaban hasil diskusi kelompok di depan 

sehingga diharapkan siswa kembali fokus mengikuti kegiatan presentasi. 

4.1.4   Rekapitulasi Data Hasil Observasi Siklus I, II, dan III 

Berdasarkan data hasil observasi, diketahui keterampilan guru, aktivitas 

siswa, dan hasil belajar dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL 

mengalami peningkatan di tiap siklusnya. Berikut disajikan tabel serta diagram 

batang untuk menggambarkan adanya peningkatan keterampilan guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar dari siklus I, II, dan III. 

Tabel 4.10 

Ringkasan Persentase Keterampialn Guru, Aktivitas Siswa, dan Hasil Belajar 

No Sub Variabel Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Keterampilan Guru 62% 79% 90% 

2 Aktivitas Siswa 61% 79% 88% 

3 Hasil Belajar 61% 69% 81% 
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Gambar 4.13 Diagram Ringkasan Persentase  

Keterampilan Guru, Aktivitas Siswa, dan Hasil Belajar Siklus I, II, III 
 

Berdasarkan tabel dan diagram, keterampilan guru, aktivitas siswa, hasil 

belajar dalam pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL mengalami peningkatan 

di tiap siklusnya. Persentase peningkatan keterampilan guru siklus I 62%, siklus II 

79%,siklus III 90%. Sedangkan persentase peningkatan aktivitas siswa siklus I 

61%, siklus II 79%, siklus III 88%. Peningkatan keterampilan guru serta aktivitas 

siswa juga berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar. Persentase ketuntasan 

hasil belajar siklus I 61%, siklus II 69%, dan siklus III 81%. 

 

4.2   Pembahasan 

4.2.1  Pemaknaan Temuan Penelitian 

Pemaknaan temuan didasarkan hasil observasi, catatan lapangan, tes 

evaluasi, dan refleksi di akhir pelaksanaan tindakan siklus I, II, III mencakup 

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

melalui pendekatan CTL siswa kelas VC SDN Purwoyoso 03 Semarang. Secara 
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terperinci pembahasan keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar akan 

dijabarkan sebagai berikut: 

A.  Keterampilan Guru 

Tabel 4.11  
Data Keterampilan Guru Siklus I, II, dan III 

No. Indikator Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Mengondisikan kelas agar siswa siap mengikuti pembelajaran 3 4 4 

2. Melakukan apersepsi 4 4 4 

3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 1 2 3 

4. Membangun pengetahuan siswa melalui media pembelajaran  3 4 4 

5. Mengajukan pertanyaan 4 4 4 

6. Menjelaskan materi pelajaran 2 3 3 

7. Membimbing siswa melakukan kegiatan pengamatan 3 4 4 

8. Membimbing siswa belajar dalam diskusi kelompok 3 3 4 

9. 
Membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok 
1 2 3 

10. Memberikan penguatan 3 3 4 

11. Menyimpulkan hasil pembelajaran 2 3 4 

12. Melakukan refleksi 2 3 3 

13. Memberikan evaluasi 1 2 3 

Jumlah 32 41 47 

Rata-rata 2,5 3,2 3,6 

Persentase 62% 79% 90% 

Kategori Cukup Baik Sangat Baik 

 

 
Gambar 4.14 Diagram Peningkatan Keterampilan Guru Siklus I, II, III 

Berdasarkan tabel dan diagram, keterampilan guru menerapkan 

pendekatan CTL dalam pembelajaran IPA mengalami peningkatan pada tiap 
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siklus. Guru memperoleh skor 32 dengan persentase 62% kategori cukup di siklus 

I, skor 41 dengan persentase 79% kategori baik di siklus II, skor 47 persentase 

90% kategori sangat baik di siklus III. Peningkatan ini terjadi karena adanya 

perbaikan pelaksanaan tindakan berdasarkan analisis permasalahan pembelajaran 

pada siklus sebelumnya.  

Mengondisikan kelas pada siklus I  memperoleh skor 3. Guru mengawali 

kegiatan pembelajaran dengan mengondisikan kelas tenang, mengucapkan salam, 

menanyakan kabar, mempresensi kehadiran siswa, tetapi kurang memberikan 

motivasi agar semangat belajar. Sedangkan siklus II dan III, guru sudah 

memberikan motivasi siswa untuk semangat mengikuti pembelajaran. Pemberian 

motivasi penting dilakukan karena mempengaruhi keefektifan belajar siswa. 

Pengondisian kelas yang baik akan membawa dampak positif terhadap 

keberlangsungan pembelajaran yang akan dilakukan karena baik secara fisik 

maupun mental siswa sudah siap mengikuti segala kegiatan pembelajaran. Sesuai 

pendapat Djamarah (2010: 139), pengondisian siswa di awal pembelajaran 

sebagai bagian dari keterampilan membuka pelajaran sangat penting dilakukan 

sebagai usaha guru menciptakan prakondisi siswa agar mental maupun 

perhatiannya terpusat pada materi yang akan dipelajari sehingga memberikan efek 

positif terhadap kegiatan belajar  

 Melakukan apersepsi siklus I, II, dan III memperoleh skor 4. Apersepsi 

dilakukan sesuai indikator pembelajaran, dihubungkan lingkungan sekitar dengan 

mengajukan pertanyaan “bagaimana bentuk dan warnan batu yang kalian 

temukan?” siklus I, “dimanakah tempat lumut tumbuh? mengapa lumut menempel 
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batu?” siklus II, “apa saja yang kalian temukan saat menggali tanah untuk 

menanam tanaman? terbuat dari bahan apakah pot bungamu?” di siklus III. Siswa 

antusias menjawab pertanyaan guru. Pertanyaan selalu dikaitkan dengan kegiatan 

keseharian siswa di kehidupan nyata. Pengaitan materi pelajaran dengan 

pengetahuan awal atau pengalaman yang sudah dimiliki dapat membantu siswa 

mengkonstruksi pengetahuan baru sehingga akan memudahkan menyerap 

seperangkat materi yang akan dipelajari. Sesuai pendapat Mandingers (dalam 

Sugandi, dkk, 2007: 13), apersepsi hendaknya dilakukan dengan mengaitkan 

materi yang akan dipelajari dengan apa yang sudah diketahui, sehingga bahan 

pelajaran akan mudah diserap siswa. Didukung pendapat Hamdani (2011: 23), 

pada dasarnya semua siswa memiliki pengetahuan awal untuk dikonstruksi sendiri 

sehingga dapat menghasilkan makna tahan lama pada ingatannya. 

Menyampaikan tujuan pembelajaran memperoleh skor 1 pada siklus I. Guru 

sudah menyampaikan tujuan pembelajaran menggunakan kalimat jelas namun 

belum sesuai indikator. Pada siklus II memperoleh skor 2,  tujuan disampaikan 

sesuai indikator namun ada satu tujuan terlewatkan sehingga siswa kurang 

mengerti apa yang perlu dicapai setelah mengikuti pembelajaran. Sedangkan 

siklus III memperoleh skor 3, semua tujuan sudah disampaikan menggunakan 

kalimat jelas sehingga siswa mengerti apa yang perlu dicapai namun kurang dapat 

membangkitkan antusias mengikuti pembelajaran. Tujuan pembelajaran sangat 

penting disampaikan karena merupakan jembatan awal siswa untuk memperoleh 

informasi mengenai pengatahuan atau kemampuan apa saja yang perlu dicapainya 

selama mengikuti pembelajaran sehingga serangkaian pengalaman belajar dapat 
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lebih terarahkan dengan baik. Sesuai pendapat Djamarah dan Zain (2010:42), 

tujuan pembelajaran merupakan komponen pertama yang perlu ditetapkan karena 

berfungsi sebagai indikator keberhasilan pembelajaran sehingga sangat penting 

disampaikan agar siswa memahami apa yang perlu dicapainya di akhir 

pembelajaran. 

Membangun pengetahuan siswa melalui media pembelajaran siklus I 

memperoleh skor 3. Pemilihan media disesuaikan materi jenis batuan berupa 

gambar gunung berapi meletus serta lantai kelas cukup menarik perhatian, dapat 

dilihat siswa paling belakang, namun kurang mengembangkan pemikiran secara 

optimal. Sedangkan siklus II dan III memperoleh skor 4. Guru menunjukkan 

media batu bata berlumut, gambar batu melapuk secara fisika, patung melapuk 

akibat hujan asam di siklus II, gambar lapisan tanah di siklus III. Media gambar 

menarik perhatian, berukuran cukup besar sehingga siswa paling belakang bisa 

melihat. Guru mempersiapkan media relevan dan menarik sesuai materi pelajaran 

karena pada dasarnya penggunaan media bertujuan agar tidak terjadi verbalistis 

dalam proses pembelajaran, sedangkan ketepatan pemilihan media bertujuan agar 

siswa tertarik terhadap bahan pelajaran yang dipelajari sehingga hasil belajar akan 

lebih meningkat. Menurut Mandingers (dalam Sugandi, dkk, 2007: 13), guru perlu 

menggunakan alat peraga atau media agar tidak terjadi verbalistis dalam proses 

pembelajaran. Didukung pendapat Siddiq (2008: 39), alat peraga adalah alat yang 

dipergunakan untuk meragakan benda yang diterangkan, baik dalam bentuk benda 

nyata, tiruan, gambar visual atau audio visualnya 
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Mengajukan pertanyaan memperoleh skor 4 pada siklus I, II, III. Guru 

mengajukan pertanyaan siklus I “disebut apakah cairan yang keluar dari gunung 

berapi? bagaimanakah proses terbentuknya batu kapur? terbuat dari bahan apakah 

lapisan lantai sehingga licin seperti ini?”, siklus II “apa yang terjadi pada batu jika 

ditumbuhi lumut sangat lama? bagaimanakah kondisi batu yang sering terkena air 

dan sinar matahari secara terus menerus? mengapa patung bisa rusak seperti ini?”, 

siklus III “pada lapisan manakah tanah yang biasanya digunakan untuk menanam 

tanaman? mengapa demikian?”. Pertanyaan diajukan menggunakan bahasa jelas, 

mudah dimengerti, sesuai materi pelajaran sehingga siswa antusias ingin 

menjawab. Kegiatan bertanya sangat efektif dilakukan agar sifat ingin tahu siswa 

dapat berkembang secara optimal. Melalui bertanya guru dapat menggali 

pengetahuan, mengetahui antusias, respon terhadap materi yang sedang dipelajari 

sehingga akan lebih meningkatkan partisipasi siswa selama mengikuti 

pembelajaran. Sesuai pendapat Djamarah (2010:99), bertanya akan membantu 

siswa lebih sempurna menerima informasi atau dapat mengembangkan 

keterampilan kognitif tingkat tinggi. Sedangkan menurut Trianto (2007: 110), 

bertanya berguna menggali informasi, membangkitkan respon, mengetahui  hal-

hal yang sudah diketahui, memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang 

dikehendaki guru, membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dan menyegarkan 

kembali pengetahuan siswa. 

Menjelaskan materi pelajaran memperoleh skor 2 pada siklus I. Guru 

memberikan penjelasan  pokok bahasan jenis-jenis batuan dengan suara keras, 

jelas, kalimat mudah dimengerti, terdengar hingga siswa paling belakang, namun 
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belum runtut karena ada materi belum tersampaikan. Sedangkan siklus II pokok 

bahasan pelapukan batuan dan siklus III pokok bahasan tanah memperoleh skor 3 

karena materi sudah dijelaskan secara runtut tetapi belum memberikan umpan 

balik terhadap siswa di akhir penjelasan. Kegiatan memberikan penjelasan 

bertujuan membimbing siswa menyerap materi yang diajarkan, melibatkan 

pemikiran siswa, mendapatkan balikan, serta membimbing siswa menghayati dan 

mendapat proses penalaran sehingga perlu disampaikan dengan kalimat jelas dan 

mudah dimengerti. Sesuai pendapat Djamarah (2010: 131), keterampilan 

menjelaskan adalah keterampilan menyajikan informasi secara lisan, penyajiannya 

perlu memperhatikan beberapa hal meliputi: kejelasan, penggunaan contoh, 

penekanan, dan pemberian umpan balik.  

Pada siklus I, indikator membimbing siswa melakukan pengamatan 

memperoleh skor 3. Tiap kelompok ditugasi melakukan pengamatan bertujuan 

mengidentifikasi ciri-ciri contoh batuan beku, metamorf, sedimen. Guru 

membimbing seluruh kelompok, membantu siswa yang kesulitan namun belum 

menjelaskan cara kerja pengamatan. Sedangkan siklus II melakukan percobaan 

bertujuan membuktikan peristiwa pelapukan batuan secara fisika, biologi, kimia, 

dan siklus III melakukan pengamatan bertujuan mengidentifikasi bahan penyusun 

tanah dan mengetahui daya serap tanah humus, liat, berpasir terhadap air 

memperoleh skor 4. Guru menjelaskan cara kerja, membimbing tiap kelompok 

melakukan pengamatan, serta membantu siswa yang kesulitan. Kegiatan 

pengamatan berlangsung tertib tetapi terkadang gaduh karena siswa mengerjakan 

tugas kurang sesuai petunjuk kerja. Kegiatan pengamatan atau percobaan melalui 
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interaksi langsung dengan media atau sumber belajar dapat membantu siswa 

menemukan pengetahuan secara mandiri tidak hanya sekadar mendengarkan apa 

yang dijelaskan guru sehingga pengetahuan baru yang diperoleh akan lebih 

tersimpan lama dalam memori. Sesuai pendapat Ditjen Dikdasmen (dalam 

Komalasari, 2011: 12), pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa 

selama proses pembelajaran diharapkan bukan dari hasil mengingat seperangkat 

fakta-fakta melainkan menemukan sendiri sehingga memberikan pengalaman 

lebih bermakna serta ingatan lebih lama. 

Keterampilan membimbing siswa belajar dalam diskusi kelompok 

memperoleh skor 3 pada siklus I dan II. Siswa dibagi menjadi enam kelompok, 

masing-masing terdiri atas siswa putra dan putri dengan tingkat intelegensi 

beragam. Guru membimbing tiap kelompok mendiskusikan hasil pengamatan atau 

percobaan yang dilakukan, membantu siswa yang kesulitan, namun belum 

membimbing menyimpulkan hasil diskusi kelompok. Sedangkan siklus III, guru 

memperoleh skor 4. Kekurangan di siklus sebelumnya diperbaiki dengan 

membimbing tiap kelompok menyimpulkan hasil diskusi, ditulis pada LKS untuk 

dipresentasikan. Pembentukan kelompok-kelompok belajar bertujuan agar siswa 

memperoleh pengatahuan, bertukar pendapat, menyelesaikan permasalahan secara 

bersama sehingga dapat saling membantu apabila terdapat siswa yang mengalami 

kesulitan. Selain itu, dengan bekerja kelompok dapat menumbuhkan rasa 

toleransi, kerjasama, saling membantu, menumbuhkan keakraban. Menurut Ditjen 

Dikdasmen (dalam Komalasari, 2011: 12), guru disarankan melaksanakan 

pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar karena dengan berkelompok 
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siswa dapat mencari, memperoleh pengetahuan, saling bertukar pikiran yang 

dimilikinya.  

Keterampilan membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok 

siklus I memperoleh skor 1. Setelah diskusi berakhir, perwakilan tiap kelompok 

maju mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Guru membimbing siswa 

menyampaikan hasil diskusi, namun belum dapat mengondisikan kelas sehingga 

suasana menjadi gaduh. Pada siklus II, guru memperoleh skor 2. Guru sudah 

memancing keterlibatan siswa dengan menunjuk satu siswa dari tiap kelompok 

menjawab pertanyaan pada LKS kemudian dibandingkan dengan hasil diskusi 

kelompok yang sedang maju, tetapi pengondisian siswa agar memperhatikan 

berlangsungnya presentasi belum terlaksana secara baik. Guru memperoleh skor 3 

di siklus III. Selain membimbing penyampaian hasil diskusi kelompok, 

memancing keterlibatan siswa, guru juga memberikan tanggapan terhadap hasil 

kerja kelompok, namun belum berhasil mengondisikan siswa memperhatikan 

presentasi. Pada awalnya kegiatan presentasi berlangsung tertib, tetapi semakin 

lama menjadi gaduh karena kelompok yang sudah maju tidak memperhatikan 

presentasi kelompok lain sehingga guru beberapa kali menegur siswa agar 

kembali memperhatikan jalannya presentasi. Djamarah (2010: 144-145) 

bependapat pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru menciptakan, 

memelihara kondisi belajar optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan 

dalam proses pembelajaran. Suatu kondisi belajar optimal dapat tercapai jika guru 

mampu mengatur siswa, sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam 

suasana menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. Kegiatan presentasi 
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bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta percaya diri siswa karena 

berani mewakili kelompok maju mempresentasikan hasil diskusi.  

Memberikan penguatan memperoleh skor 3 pada siklus I dan II. Guru 

memberikan penguatan verbal berupa ucapan “bagus” maupun non verbal berupa 

tepuk tangan, senyuman, atau acungan jempol terhadap siswa aktif, berani 

bertanya, menjawab pertanyaan, maju menyampaikan hasil diskusi kelompok, 

namun belum memberikan penguatan pada kelompok.  Guru memperoleh skor 4 

pada siklus III, kekurangan siklus sebelumnya diperbaiki dengan memberikan 

penguatan verbal maupun non verbal pada siswa atau kelompok aktif selama 

pembelajaran. Penguatan perlu diberikan guru agar siswa lebih termotivasi lagi 

mengikuti kegiatan pembelajaran serta mendorong siswa yang belum 

berpartisipasi untuk lebih aktif selama pembelajaran sehingga hasil belajar dapat 

meningkat optimal. Selain itu, penguatan bermanfaat meningkatkan perhatian 

belajar, memelihara perilaku, menumbuhkan rasa percaya diri, serta membiasakan 

kelas kondusif. Menurut Djamarah (2010: 118), keterampilan memberi penguatan 

merupakan kemampuan guru memberikan respons terhadap suatu perilaku, 

bertujuan mengubah tingkah laku dan meningkatkan hasil belajar siswa.  

Menyimpulkan hasil pembelajaran siklus I memperoleh skor 2. Setelah 

semua kelompok menyampaikan hasil diskusi, guru memberikan konfirmasi 

terhadap hasil kerja siswa. Satu siswa dari tiap kelompok ditunjuk menjawab 

pertanyaan di LKS, bertujuan agar siswa kembali memperhatikan dan mengetahui 

apabila terdapat perbedaan jawaban antar kelompok sehingga guru dapat 

memberikan konfirmasi jawaban yang benar. Namun guru belum memberikan 
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kesempatan siswa bertanya. Pada siklus II, guru memperoleh skor 3. Guru sudah 

memberikan kesempatan siswa bertanya tentang apa yang belum dimengerti. 

Sedangkan siklus III, guru memperoleh skor 4 karena selain memberikan 

kesempatan bertanya, guru juga menanggapi pertanyaan yang muncul dari siswa. 

Dengan menyimpulkan hasil pembelajaran bersama guru, diharapkan seluruh 

pengetahuan yang diperoleh siswa selama mengikuti rangkaian kegiatan 

pembelajaran dapat diserap secara optimal sehingga hasil belajar dapat meningkat. 

Menyimpulkan hasil pembelajaran merupakan bagian dari kegiatan menutup 

pelajaran. Djamarah (2010: 140) berpendapat keterampilan menutup pelajaran 

adalah kegiatan guru mengakhiri pembelajaran, bertujuan memberi gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari, mengetahui tingkat pencapaian 

siswa dan keberhasilan guru dalam proses interaksi edukatif.  

Melakukan refleksi memperoleh skor 3 pada siklus I, II, dan III. Guru 

bersama siswa mengingat kembali pengetahuan yang diperoleh dari keseluruhan 

pembelajaran, membuat rangkuman materi yang sudah dipelajari dengan bahasa 

runtut, dan mudah dimengerti, tetapi kurang memberikan umpan balik siswa. 

Kegiatan ini bertujuan agar siswa lebih mudah mengingat dan membuat konsep 

materi dalam ingatannya karena siswa diajak merangkum pengatahuan yang 

diperoleh selama mengikuti pembelajaran serta mencatat rangkuman materi di 

papan tulis. Menurut Ditjen Dikdasmen (dalam Komalasari, 2011:12), refleksi 

merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan baru yang 

diterima. Pelaksanaan refleksi sebagai bagian dari keterampilan menutup 
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pelajaran meliputi meninjau kembali penguasaan inti pelajaran dengan 

merangkum serta membuat ringkasan (Djamarah, 2010: 140). 

Memberikan evaluasi siklus I memperoleh skor 1. Di akhir pembelajaran 

guru hanya membagikan soal evaluasi tiap siswa tanpa menjelaskan petunjuk dan 

batas waktu pengerjaan. Siklus II, guru memperoleh skor 2 karena membagikan 

soal serta memberikan petunjuk pengerjaan namun belum memberikan batasan 

waktu pengerjaan. Sedangkan siklus III, guru memperoleh skor 3. Selain 

membagikan soal, memberikan petunjuk pengerjaan, guru juga memberikan 

batasan waktu pengerjaan tapi kurang memberikan motivasi siswa agar semangat 

mengerjakan. Evaluasi bertujuan mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan 

pembelajaran yang dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi berupa tes tertulis, guru 

dapat menilai serta mengidentifikasi tingkat kemampuan siswa dalam menyerap 

materi pelajaran sehingga dapat bermanfaat menentukan pembagian kelompok 

saat berdiskusi. Sesuai pendapat Djamarah dan Zain (2010: 52), evaluasi 

berfungsi memberikan umpan balik guru sebagai dasar memperbaiki proses 

pembelajaran, memberikan nilai terhadap kemajuan hasil belajar siswa, mengenal 

latar belakang siswa berkesulitan belajar.  

Sesuai data yang dipaparkan menunjukkan keterampilan guru dalam 

pembelajaran IPA melalui penerapan pendekatan CTL mengalami peningkatan. 

Persentase perolehan skor keterampilan guru di siklus akhir penelitian sebesar 

90% kategori sangat baik dengan skor rata-rata tiap indikator 3,6. Keberhasilan 

pencapaian skor tersebut menandakan guru sudah efektif dalam pembelajaran. 

Sesuai pendapat Hamalik (2009: 50-58), guru efektif memiliki tugas dan tanggung 
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jawab antara lain: (1) memahami segala sesuatu tentang siswa yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, (2) menguasai bahan ajar sesuai tingkat kelasnya, (3) 

memilih dan menggunakan media sesuai tujuan yang akan dicapai, (4) mengamati 

setiap siswa di kelasnya, (5) membantu siswa memecahkan masalah, (6) mengatur 

dan menilai kemajuan siswa, (7) memelihara hubungan seerat mungkin dengan 

siswa. 

B.   Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil observasi, peningkatan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui penerapan pendekatan CTL dari siklus I, II dan III 

dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut: 

Tabel  4.12 
Data Aktivitas Siswa Siklus I, II, dan III 

No. Indikator 
Skor Rata-rata 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Kesiapan siswa mengikuti pembelajaran 3,3 3,6 3,8 

2. Menanggapi apersepsi  2,3 3,1 3,3 

3. Menyimak informasi tujuan pembelajaran 2,3 3,4 3,6 

4. 
Membangun pengetahuan baru melalui media 

pembelajaran 
2,6 2,9 3,3 

5. Menanggapi pertanyaan 2,4 2,9 3,4 

6. Menyimak penjelasan guru 2,8 3,6 3,7 

7. Melakukan kegiatan pengamatan 2,5 3,4 3,8 

8. Melaksanakan diskusi secara kelompok 2,6 3,2 3,7 

9. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok  1,8 2,7 3,2 

10. Menyimpulkan hasil pembelajaran 1,9 2,8 3,2 

11. Menyimak refleksi pembelajaran 2,7 3,3 3,6 

12. Mengerjakan evaluasi 2,2 3,1 3,8 

Jumlah 29,3 37,9 42,1 

Persentase 61% 79% 88% 

Kategori Cukup Baik Sangat Baik 
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Gambar 4.15 Diagram Peningkatan Aktivitas Siswa Siklus I, II, dan III 

Berdasarkan tabel dan diagram, aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA 

melalui pendekatan CTL mengalami peningkatan pada tiap siklus. Jumlah skor 

rata-rata aktivitas siswa siklus I 29,2 dengan persentase 61% kategori cukup baik, 

skor 37,7 dengan persentase 79% kategori baik di siklus II, skor 42,3 persentase 

88% kategori sangat baik di siklus III. Peningkatan ini terjadi karena adanya 

perbaikan pelaksanaan tindakan berdasarkan analisis permasalahan pembelajaran 

pada siklus sebelumnya.  

Peningkatan kesiapan siswa mengikuti pembelajaran ditunjukkan dengan 

kenaikan skor rata-rata 3,3 siklus I, 3,6 siklus II, 3,8 siklus III. Siswa masuk kelas, 

situasi kelas tenang, menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran di meja, duduk di 

tempat duduknya masing-masing. Kesiapan siswa secara fisik dan mental akan 

memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan pembelajaran yang akan 

dilakukan sehingga tujuan pembelajaran pun dapat tercapai optimal. Sesuai 

pendapat Djamarah (2010: 139), pengondisian siswa agar siap mengikuti 

pembelajaran sangat penting dilakukan agar mental maupun perhatiannya terpusat 
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pada materi yang akan dipelajari sehingga memberikan efek positif terhadap 

kegiatan belajar 

Menanggapi apersepsi memperoleh skor rata-rata 2,3 siklus I, 3,1 siklus II, 

3,3 siklus III. Ketika guru melakukan apersepsi berupa pertanyaan “bagaimana 

bentuk dan warnan batu yang kalian temukan?” siklus I, “dimanakah tempat 

lumut tumbuh? mengapa lumut menempel batu?” siklus II, “apa saja yang kalian 

temukan saat menggali tanah untuk menanam tanaman? terbuat dari bahan apakah 

pot bungamu?” di siklus III, siswa memperhatikan, antusias angkat tangan untuk 

menjawab, memberikan respon, serta 3 siswa berani mengutarakan pendapat. 

Peningkatan aktivitas siswa menanggapi apersepsi dikarenakan pertanyaan selalu 

dihubungkan dengan pengalaman atau kegiatan yang biasa dilakukan sehingga 

siswa dapat mengonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama yang 

sudah dimiliki. Sesuai pendapat Hamdani (2011: 23), pada dasarnya semua siswa 

memiliki pengetahuan awal untuk dikonstruksi sendiri sehingga dapat 

menghasilkan makna tahan lama pada ingatannya. Oleh karena itu guru perlu 

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dihubungkan kegiatan sehari-hari sehingga 

memudahkan siswa mengaitkan materi dengan pengetahuan lama yang sudah 

dimilikinya.  

Menyimak informasi tujuan pembelajaran memperoleh skor rata-rata 2,3 

siklus I, 3,4 siklus II, 3,6 siklus III. Ketika guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, siswa tidak berbicara sendiri, memperhatikan informasi, mengerti 

tujuan yang disampaikan, serta antusias terhadap kegiatan pembelajaran. Aktivitas 

menyimak informasi tujuan pembelajaran sangat penting dilakukan karena 
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sebagai jembatan awal siswa untuk mengetahui kemampuan atau pengetahuan apa 

saja yang perlu dicapai selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Sesuai pendapat 

Djamarah dan Zain (2010: 42), tujuan pembelajaran berfungsi sebagai indikator 

keberhasilan pembelajaran sehingga siswa perlu menyimaknya. 

Membangun pengetahuan baru melalui media pembelajaran memperoleh 

skor rata-rata 2,6 siklus I, 2,9 siklus II, 3,3 siklus III. Ketika ditunjukkan media 

berupa lantai kelas dan gambar gunung berapi meletus siklus I, gambar peristiwa 

pelapukan batuan siklus II, gambar lapisan tanah siklus III, siswa tidak gaduh, 

mengamati media, tertarik terhadap media karena gambar berukuran cukup besar 

sehingga dapat dilihat siswa paling belakang. Melalui media yang ditunjukkan, 

siswa dapat menghubungkan antara tujuan pembelajaran dengan media yang 

diamatinya sehingga sudah dapat memperkirakan materi ajar yang akan dipelajari. 

Sesuai pendapat Dierech (dalam Sardiman, 2012:101), pada indikator ini siswa 

telah melakukan beberapa aktivitas, yaitu mengamati media pembelajaran 

(visual), menjawab pertanyaan guru (lisan), menghubung-hubungkan media 

dengan tujuan pembelajaran (mental). 

Menanggapi pertanyaan memperoleh skor rata-rata 2,4 siklus I, 2,9 siklus II, 

3,4 siklus III. Siswa menyimak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, merespon 

dengan angkat tangan, menjawab dengan kalimat jelas, serta berani mengajukan 

pertanyaan kepada guru. Dengan menanggapi pertanyaan guru, partisipasi aktif 

siswa semakin meningkat, perolehan informasi semakin banyak karena tujuan 

bertanya pada dasarnya untuk mengembangkan sifat ingin tahu siswa terhadap 

segala sesuatu yang berhubungan dengan materi pelajaran. Sesuai pendapat 



129 
 

 
 

Djamarah (2010:99), bertanya akan membantu siswa lebih sempurna menerima 

informasi atau dapat mengembangkan keterampilan kognitif tingkat tinggi 

sehingga dengan menanggapi pertanyaan keterampilan kognitif siswa dapat 

berkembang secara optimal. 

Menyimak penjelasan memperoleh skor 2,8 siklus I, 3,6 siklus II, 3,7 siklus 

III. Siswa duduk tenang memperhatikan penjelasan guru, tidak gaduh, tidak 

berbicara sendiri, mencatat pokok materi yang disampaikan. Menyimak 

penjelasan guru dapat memberikan siswa gambaran materi pelajaran selama 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Sesuai pendapat Dierech (dalam Sardiman, 

2012:101), dengan menyimak penjelasan guru berarti siswa telah melakukan 

aktivitas mendengarkan penjelasan, menulis pokok materi, bersikap tenang dan 

tidak gaduh (emosional)  

Melakukan kegiatan pengamatan memperoleh skor 2,5 siklus I, 3,4 siklus II, 

3,8 siklus III. Di siklus I, kegiatan pengamatan dilakukan kurang tertib sehingga 

menimbulkan kegaduhan kelas. Setelah dilakukan perbaikan, sebagian besar siswa 

melakukan pengamatan dengan tertib, cermat, sesuai petunjuk kerja, serta 

berpartisipasi dalam kerja kelompok. Kegiatan pengamatan dilakukan agar siswa 

memperoleh pengetahuan dengan menemukan sendiri bukan sekadar menghapal 

dari buku sehingga akan memberikan pengalaman lebih bermakna serta ingatan 

lebih lama. Sesuai pendapat Sesuai pendapat Ditjen Dikdasmen (dalam 

Komalasari, 2011: 12), pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa 

selama proses pembelajaran diharapkan bukan dari hasil mengingat seperangkat 
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fakta-fakta melainkan menemukan sendiri sehingga memberikan pengalaman 

lebih bermakna serta ingatan lebih lama. 

Melaksanakan diskusi kelompok memperoleh skor rata-rata 2,6 siklus I, 3,2 

siklus II, 3,7 siklus III. Pada siklus I, siswa belum tertib ketika berkelompok, 

tetapi siklus II, III sudah lebih tertib karena siswa sudah mengetahui masing-

masing anggota kelompoknya. Setelah melakukan kegiatan pengamatan atau 

percobaan, setiap kelompok berdiskusi, menyusun data hasil pengamatan 

kemudian menuliskannya pada lembar kerja. Berdiskusi secara kelompok 

bertujuan agar siswa memperoleh pengatahuan, saling bertukar pendapat, 

menyelesaikan permasalahan secara bersama sehingga dapat saling membantu 

apabila terdapat siswa yang mengalami kesulitan. Selain itu, dengan bekerja 

kelompok dapat menumbuhkan rasa toleransi, kerjasama, saling membantu, 

menumbuhkan keakraban antar siswa. Sesuai pendapat Ditjen Dikdasmen (dalam 

Komalasari, 2011: 12), diskusi kelompok dapat memberi kesempatan siswa 

mencari, memperoleh pengetahuan, saling bertukar pikiran yang dimiliki dengan 

teman lainnya. Merujuk pendapat Dierech (dalam Sardiman, 2012:101), dengan 

berdiskusi siswa melakukan beberapa aktivitas yaitu mengemukakan pendapat 

(lisan), mendengarkan pendapat teman, menulis hasil diskusi, berpartisipasi, 

semangat, tertib (emosional). 

Mempresentasikan hasil diskusi kelompok memperoleh skor rata-rata 1,8 

siklus I, 2,7 siklus II, 3,2 siklus III. Perwakilan tiap kelompok maju 

mempresentasikan hasil diskusi. Pada siklus I, kegiatan presentasi berlangsung 

gaduh, karena guru belum berhasil mengelola kelas dengan baik. Setelah 
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dilakukan perbaikan, presentasi berlangsung cukup tertib namun terkadang masih 

gaduh sehingga guru perlu mengingatkan atau menegur siswa. Pemodelan siswa 

ketika menyampaikan hasil diskusi di depan kelas dapat menumbuhkan rasa 

percaya diri, keberanian, motivasi lebih tinggi mengikuti pembelajaran. Menurut 

Dierech (dalam Sardiman, 2012:101), pada indikator ini beberapa aktivitas 

dilakukan siswa antara lain mendengarkan penyampaian hasil diskusi, 

memberikan tanggapan (lisan), tidak gaduh, tertib (emosional). 

Menyimpulkan hasil pembelajaran memperoleh skor rata-rata 1,9 siklus I, 

2,8 siklus II, 3,2 siklus III. Peningkatan aktivitas ditunjukkan dengan siswa 

mendengarkan konfirmasi guru, tidak gaduh, berpartisipasi menyimpulkan hasil 

pembelajaran, beberapa siswa menanggapi pertanyaan. Dengan berpasrtisipasi 

menyimpulkan hasil pembelajaran, siswa dapat lebih menyerap materi pelajaran 

karena materi yang belum sepenuhnya dimengerti dapat diperoleh melalui 

konfirmasi dari guru. Sesuai pendapat Dierech (dalam Sardiman, 2012:101), pada 

indikator ini siswa telah melakukan aktivitas emosional dengan tidak gaduh, 

duduk tenang, mengutarakan pendapat (lisan), mendengarkan konfirmasi.  

Menyimak refleksi pembelajaran memperoleh skor rata-rata 2,7 siklus I, 3,3 

siklus II, 3,6 siklus III. Siswa memperhatikan refleksi guru, tidak berbicara 

sendiri, mencatat rangkuman pembelajaran, menanyakan kesulitan pada guru. 

Refleksi bertujuan agar siswa lebih mudah mengingat dan membuat konsep materi 

dalam ingatannya karena siswa diajak merangkum pengatahuan yang diperoleh 

selama mengikuti pembelajaran serta mencatat rangkuman materi pelajaran. 

Menurut Ditjen Dikdasmen (dalam Komalasari, 2011:12), refleksi merupakan 
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respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan baru yang diterima sehingga 

apabila siswa menyimak refleksi dengan baik maka akan berdampak pada hasil 

belajarnya. 

Mengerjakan evaluasi memperoleh skor rata-rata 2,2 siklus I, 3,1 siklus II, 

3,8 siklus III. Guru membagikan evaluasi berupa tes tertulis pada tiap siswa untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran. Sebagian besar siswa mengerjakan 

evaluasi dengan benar sesuai petunjuk pengerjaan, tidak mencontek, 

mengumpulkan tugas tepat waktu. Hasil evaluasi dapat dijadikan gambaran 

kemampuan siswa dalam menyerap materi pelajaran sehingga apabila 

mendapatkan nilai rendah perlu diadakan remidial agar hasil belajarnya 

meningkat. Selain itu, guru perlu menganalisis rendahnya nilai evaluasi agar dapat 

melakukan perbaikan proses pembelajaran. Sesuai pendapat Djamarah dan Zain 

(2010: 52), evaluasi berfungsi memberikan umpan balik guru sebagai dasar 

memperbaiki proses pembelajaran, memberikan nilai terhadap kemajuan hasil 

belajar siswa, mengenal latar belakang siswa berkesulitan belajar. 

Rata-rata tiap indikator aktivitas siswa mengalami peningkatan di setiap 

siklusnya sehingga pembelajaran dikatakan sudah efektif. Sesuai pendapat 

Hamalik (2008:171), pembelajaran efektif adalah pembelajaran memberikan, 

menyediakan kesempatan belajar bagi siswanya melakukan aktivitas sendiri,  

sehingga siswa diharapkan aktif dalam pembelajaran agar memperoleh 

pengetahuan, pemahaman, aspek-aspek tingkah laku lainnya, serta dapat 

mengembangkan keterampilan sebagai bekal hidup dalam masyarakat. 
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C.   Hasil Belajar Siswa 

Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan 

pendekatan CTL dari siklus I sampai siklus III dapat dilihat pada tabel dan 

diagram berikut: 

Tabel 4.13  
Data Hasil Belajar Siklus I, II, dan III 

Data hasil belajar Siklus I Siklus II Siklus III 

Nilai Rata-rata 65 67,5 75,25 

Nilai Terendah 26 44 44 

Nilai Tertinggi 97 97 97 

Siswa Tuntas Belajar 22 25 29 

Siswa Tidak Tuntas Belajar 14 11 7 

Persentase Ketuntasan 61% 69% 81% 

 

 
Gambar 4.16 Diagram Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siklus I, II, dan III 

Berdasarkan tabel dan diagram, terjadi peningkatan hasil belajar dari siklus I 

sampai siklus III. Pada siklus I memperoleh nilai terendah 26, rata-rata kelas 65, 

nilai tertinggi 97, 22 siswa tuntas belajar dengan persentase ketuntasan 61%. 

Perolehan hasil belajar ini disebabkan ketersediaan media bebatuan sebagai bahan 
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pengamatan tidak mencukupi jumlah kelompok, guru belum dapat mengelola 

kelas dengan baik, kurang mendisiplinkan waktu ketika kerja kelompok sehingga 

waktu pengerjaan soal evaluasi berkurang. Selain itu beberapa siswa tidak 

mengerjakan soal secara penuh, ada beberapa soal tidak diisi. Hasil belajar ini 

belum mencapai indikator keberhasilan pembelajaran sekurang-kurangnya 70% 

siswa mengalami ketuntasan belajar individual ≥62 sehingga perlu dilanjutkan ke 

siklus berikutnya.  

Siklus II memperoleh nilai terendah 44, rata-rata kelas 67,5, nilai tertinggi 

97, 25 siswa tuntas belajar dengan persentase ketuntasan 69%. Peningkatan hasil 

belajar dikarenakan alat dan bahan pengamatan sudah mencukupi jumlah 

kelompok sehingga kegiatan pengamatan berlangsung lebih efektif, guru 

menjelaskan petunjuk kerja, memberikan perhatian menyeluruh kepada seluruh 

kelompok, serta membantu siswa mengalami kesulitan. Pada siklus II, ketuntasan 

hasil belajar belum mencapai 70% siswa sehingga masih perlu dilanjutkan ke 

siklus III. 

Sedangkan siklus III memperoleh nilai terendah 44, rata-rata kelas 75,25, 

nilai tertinggi 97, 29 siswa tuntas belajar dengan persentase ketuntasan 81%. Hal 

ini menunjukkan penerapan pendekatan CTL dalam pembelajaran IPA dapat 

meningkatkan hasil belajar hingga mencapai ketuntasan klasikal 81% di akhir 

siklus sebagai indikator keberhasilan pembelajaran. Peningkatan hasil belajar 

dikarenakan siswa lebih siap mengikuti pembelajaran karena sebelumnya sudah 

mempelajari materi tanah di rumah, guru menyampaikan semua tujuan 

pembelajaran secara runtut sehingga siswa mengetahui apa yang perlu dicapai 
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pada akhir pembelajaran, alat dan bahan pengamatan mencukupi jumlah 

kelompok, membimbing siswa secara menyeluruh baik kelompok maupun 

individu sesuai kebutuhan, melakukan pengecekan pemahaman siswa atas materi 

yang disampaikan melalui tanya jawab. Hasil belajar siklus III telah mencapai 

indikator pembelajaran dengan ketuntasan klasikal 81%, sehingga penelitian 

berhenti di siklus III.  

Menurut Rusman (2012: 123-125), hasil belajar adalah sejumlah 

pengalaman diperoleh siswa mencakup ranah kognitif, afektif, psikomotorik. 

Sesuai pendapat Bloom, tujuan pembelajaran diklasifikasikan ke dalam tiga ranah, 

meliputi: (1) kognitif: berkenaan kemampuan, kecakapan intelektual berpikir; (2) 

afektif: berkenaan sikap, kemampuan, penguasaan segi emosional seperti 

perasaan, sikap, dan nilai; (3) psikomotor: berkenaan keterampilan atau gerakan 

fisik. Peningkatan hasil belajar siswa ranah kognitif dalam pembelajaran IPA 

melalui pendekatan CTL dipengaruhi oleh ranah afektif dan psikomotorik. Pada 

awal pelaksanaan tindakan siklus I, suasana kelas belum terkondisikan baik 

karena siswa belum terbiasa mengikuti pembelajaran menggunakan pendekatan 

CTL sehingga masih gaduh, kurang termotivasi, kurang semangat. Kegiatan 

pengamatan serta diskusi dilakukan kurang tertib karena siswa kurang terampil 

dan bekerja sama menyelesaikan tugas sehingga berpengaruh pada nilai tes 

evaluasinya. Namun setelah dilakukan perbaikan berdasarkan permasalahan di 

siklus I, hasil belajar siswa ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik 

mengalami peningkatan di siklus berikutnya.  
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4.2.2  Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi penelitian dengan menerapkan pendekatan CTL dapat 

meningkatkan profesionalisme guru menciptakan pembelajaran inovatif, kreatif, 

menyenangkan sehingga kualitasnya dapat meningkat. Guru dilatih bersikap 

kreatif, berpikir kritis menyediakan media ataupun alat peraga menarik sesuai 

materi untuk membangun pengetahuan serta pertanyaan bersifat kritis untuk 

mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Melalui kegiatan inkuiri, masyarakat 

belajar, pemodelan, guru bertindak sebagai fasilitator serta motivator yang 

membimbing siswa belajar secara mandiri untuk mencari, menemukan 

pengetahuan baru berdasarkan pengamatan atau percobaan, menanamkan rasa 

kerjasama, tanggung jawab, saling membantu, menghargai pendapat antar siswa, 

menumbuhkan rasa percaya diri, serta semangat belajar. Selain itu, guru dapat 

melakukan penilaian terhadap proses dan hasil sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai secara optimal. 

Penerapan pendekatan CTL dalam pembelajaran IPA juga dapat 

memberikan kesempatan siswa belajar lebih mandiri, aktif, dan menyenangkan.  

Melalui kegiatan konstruktivis, siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan 

pengetahuan lama yang dimiliki melalui interaksi sumber belajarnya. Siswa 

dilatih terampil untuk mengemukakan pendapat dengan bertanya maupun 

menjawab pertanyaan baik dari guru maupun siswa lain. Kegiatan inkuiri 

memberikan kesempatan siswa mencari, menemukan sendiri pengetahuan 

berdasarkan pengamatan atau percobaan yang dilakukan sehingga pembelajaran 

lebih bermakna karena pengalaman belajar di sekolah dihubungkan dengan situasi 
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nyata. Belajar dengan berkelompok akan menumbuhkan rasa saling menghargai 

pendapat, bertanggung jawab, saling membantu, kerjasama di antara siswa 

sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Selain itu, melalui pemodelan 

dapat menumbuhkan rasa percaya diri, berani, bertanggung jawab dalam diri 

siswa.  

Bagi sekolah, penelitian melalui penerapan pendekatan CTL dapat dijadikan 

sebagai upaya menumbuhkan kerjasama antar guru, memberikan kontribusi lebih 

baik dalam perbaikan pembelajaran sehingga berdampak positif terhadap kualitas 

pembelajaran di sekolah khususnya IPA dan mutu pendidikan  pada umunya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1    Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran IPA melalui penerapan 

Pendekatan CTL yang telah dilaksanakan di kelas VC SDN Purwoyoso 03 

Semarang, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Penerapan pendekatan CTL pada pembelajaran IPA dapat meningkatkan 

keterampilan guru. Berdasarkan hasil siklus I diperoleh skor total 32, rata-

rata 2,5, persentase 62% dengan kategori cukup, siklus II skor total 41, rata-

rata 3,2, persentase 79% dengan kategori baik, siklus III skor total 47, rata-

rata 3,6, persentase 90% dengan kategori sangat baik. 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan pendekatan CTL 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Berdasarkan hasil siklus I 

diperoleh skor 29,2, persentase 61,% dengan kriteria cukup, siklus II jumlah 

skor 37,7, persentase 79% termasuk kriteria baik, siklus III skor 42,3, 

persentase 88% dengan kriteria sangat baik.  

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui penerapan pendekatan 

CTL mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil siklus I diperoleh nilai rata-

rata 65, siklus II 67,5, siklus III meningkat menjadi 75,25. Persentase 

ketuntasan belajar siklus I sebesar 61% atau 22 dari 36 siswa, 69% atau 25 
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siswa, meningkat menjadi 81% atau sebanyak 29 siswa pada siklus III 

sehingga penelitian ini dinyatakan berhasil. 

 

5.2    Saran 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan CTL dalam pembelajaran IPA, maka 

peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru 

Pendekatan CTL hendaknya diterapkan dalam pembelajaran IPA karena 

dapat membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi 

nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimiliki dengan kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi siswa 

Pendekatan CTL sangat baik diterapkan dalam pembelajaran IPA karena 

dapat menumbuhkan keterampilan interpersonal meliputi: berani bertanya, 

kerjasama, partisipasi aktif, menghargai pendapat teman, berbagi tugas 

mengambil giliran, tidak meninggalkan tempat duduk sebelum tugas selesai, 

bertanggung jawab, serta memberikan pengalaman belajar lebih bermakna 

bagi siswa karena berinteraksi langsung dengan sumber atau bahan ajar yang 

dipelajari.  

3. Bagi sekolah 

Dibutuhkan waktu lebih lama untuk dapat menerapkan pendekatan inovatif 

dengan benar dalam pembelajaran CTL, karena baik guru maupun siswa 

perlu waktu berlatih membiasakan diri belajar sesuai sintaks pada mata 
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pelajaran sama maupun di kelas berbeda. Selain itu, melalui penelitian 

dengan pendekatan inovatif dapat meningkatkan mutu pendidikan 

khususnya mata pelajaran IPA. 
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PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR  

Judul:  Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL  

pada Siswa Kelas VC SDN Purwoyoso 03 Semarang 

1. Keterampilan Guru 

Keterampilan guru 
Langkah pembelajaran 

melalui pendekatan CTL 

Indikator keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran melalui 

pendekatan CTL 

1. Keterampilan 

membuka dan 

menutup pelajaran 

2. Keterampilan bertanya 

3. Keterampilan memberi 

penguatan 

4. Keterampilan 

mengadakan variasi 

5. Keterampilan 

menjelaskan 

6. Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil 

7. Keterampilan 

mengelola kelas 

8. Keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan 

1. Menyiapkan media 

terkait untuk 

mengembangkan 

pemikiran siswa agar 

dapat membangun 

pengetahuan sendiri 

(konstruktivis) 

2. Membimbing siswa 

melakukan kegiatan 

pengamatan (inkuiri) 

3. Melakukan kegiatan 

tanya jawab untuk 

mengembangkan sifat 

ingin tahu siswa 

(bertanya) 

4. Mengelompokkan siswa 

secara heterogen dan 

membimbing siswa 

dalam diskusi 

(masyarakat belajar) 

5. Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya 

(pemodelan) 

6. Melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran 

yang telah dipelajari 

(refleksi) 

7. Memberikan penilaian 

terhadap proses dan 

hasil pembelajaran 

(penilaian autentik) 

1. Mengondisikan kelas 

agar siswa siap 

mengikuti 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka) 

2. Melakukan apersepsi 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

(keterampilan 

membuka pelajaran) 

4. Membangun 

pengetahuan siswa 

melalui media 

pembelajaran 

(keterampilan 

mengadakan variasi; 

CTL: konstruktivis) 

5. Mengajukan 

pertanyaan untuk 

mengembangkan sifat 

ingin tahu siswa 

(keterampilan 

bertanya; CTL: 

bertanya)  

6. Menjelaskan materi 

pelajaran 

(keterampilan 

menjelaskan) 

7. Membimbing siswa 

melakukan kegiatan 

pengamatan 

(keterampilan 

mengelola kelas; CTL: 

inkuiri) 

8. Membimbing siswa 

belajar dalam diskusi 
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kelompok 

(Keterampilan 

membimbing diskusi 

kelompok kecil; CTL: 

masyarakat belajar) 

9. Membimbing siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok 

(Keterampilan 

mengajar kelompok 

kecil dan perorangan; 

CTL: pemodelan) 

10. Memberikan 

penguatan 

(keterampilan memberi 

penguatan) 

11. Menyimpulkan hasil 

pembelajaran bersama 

siswa (keterampilan 

menutup pelajaran) 

12. Melakukan refleksi 

(keterampilan menutup 

pelajaran; CTL: 

refleksi) 

13. Memberikan evaluasi 

(keterampilan menutup 

pelajaran; CTL: 

penilaian autentik) 
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2. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa  

Langkah 

pembelajaran melalui 

pendekatan CTL 

Indikator aktivitas dalam 

pembelajaran melalui 

pendekatan CTL 

1. Kegiatan visual 

(visual 

activities) 

2. Kegiatan lisan 

(oral activities) 

3. Kegiatan 

mendengarkan 

(listening 

activities) 

4. Kegiatan 

menulis 

(writing 

activities) 

5. Kegiatan 

motorik (motor 

activities) 

6. Kegiatan 

mental (mental 

activities) 

7. Kegiatan 

emosional 

(emotional 

activities) 

1. Menyiapkan media 

terkait untuk 

mengembangkan 

pemikiran siswa agar 

dapat membangun 

pengetahuan sendiri 

(konstruktivis) 

2. Membimbing siswa 

melakukan kegiatan 

pengamatan (inkuiri) 

3. Melakukan kegiatan 

tanya jawab untuk 

mengembangkan 

sifat ingin tahu siswa 

(bertanya) 

4. Mengelompokkan 

siswa secara 

heterogen dan 

membimbing siswa 

dalam diskusi 

(masyarakat belajar) 

5. Membimbing siswa 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

kelompoknya 

(pemodelan) 

6. Melakukan refleksi 

terhadap 

pembelajaran yang 

telah dipelajari 

(refleksi) 

7. Memberikan 

penilaian terhadap 

proses dan hasil 

pembelajaran 

(penilaian autentik) 

1. Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran (emotional 

activities) 

2. Menanggapi apersepsi (oral 

activities, mental activities) 

3. Menyimak informasi tujuan 

pembelajaran (listening 

activities) 

4. Membangun pengetahuan baru 

melalui media pembelajaran 

(visual activities, mental 

activities; CTL: konstruktivis) 

5. Menanggapi pertanyaan (oral 

activities; CTL: bertanya) 

6. Menyimak penjelasan guru 

(listening activities) 

7. Melakukan kegiatan 

pengamatan (visual activities, 

motor activities; CTL: inkuiri)  

8. Melaksanakan diskusi secara 

kelompok (oral activities, 

writing activitie, listening 

activities; CTL: masyarakat 

belajar) 

9. Mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok (oral activities, 

mental activities, listening 

activities; CTL: pemodelan) 

10. Menyimpulkan hasil 

pembelajaran bersama guru 

(listening activities, oral 

activities) 

11. Menyimak refleksi 

pembelajaran (visual activities, 

listening activities; CTL: 

refleksi) 

12. Mengerjakan evaluasi (writing 

activities, emotional activities) 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul:  Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPA melalui pendekatan CTL pada Siswa Kelas VC SDN Purwoyoso 03 Semarang 

Permasalahan Tujuan Variabel 
Definisi Indikator 

Indikator Instrumen 
Sumber 

data Konseptual Operasional 

Umum: 

Bagaimanakah cara 

meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

IPA pada siswa kelas 

VC SDN Purwoyoso 

03 Semarang? 

Umum: 

Untuk 

meningkatkan 

kualitas 

pembelajaran 

IPA melalui 

penerapan 

pendekatan 

CTL pada 

siswa kelas VC 

SDN 

Purwoyoso 03 

Semarang 

Kualitas 

pembelaja-

ran IPA 

meliputi 

keterampi-

lan guru, 

aktivitas 

siswa, dan 

hasil belajar 

Keadaan tentang 

bagaimana 

kualitas 

pembelajaran 

IPA dengan 

penerapan 

pendekatan CTL 

1. Keterampilan guru dalam 

mengelola pembelajaran 

IPA melalui penerapan 

pendekatan CTL 

2. Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA melalui 

penerapan pendekatan 

CTL 

3. Hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPA 

Komponen-

komponen 

pembelajaran 

IPA melalui 

penerapan 

pendekatan 

CTL 

Lembar 

pengamatan 

ketrampilan 

guru dan 

aktivitas 

siswa 

 

1. Guru 

2. Siswa 

Khusus : 

1. Apakah penerapan 

pendekatan CTL 

dapat meningkat-

kan keterampilan 

guru dalam pembe-

lajaran IPA kelas 

VC SDN 

Purwoyoso 03 

Semarang? 

Khusus : 

Memperoleh 

gambaran 

keterampilan 

guru dalam 

pembelajaran 

IPA melalui 

penerapan 

pendekatan 

CTL 

Sub-

variabel 

keteranpilan 

guru dalam 

pembelajara

n IPA 

melalui 

penerapan 

pendekatan 

CTL 

Keterampilan guru dalam 

mengelola pembelajaran IPA 

sesuai dengan langkah-

langkah pembelajaran CTL  

meliputi : 

1. Mengondisikan kelas agar 

siswa siap mengikuti 

pembelajaran 

2. Melakukan apersepsi  

3. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran  

Komponen 

ketrampilan 

guru dalam 

mengelola 

kelas 

Lembar 

pengamatan 

ketrampilan 

guru dalam 

megelola 

kelas  

Guru 
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4. Membangun pengetahuan 

siswa melalui media 

pembelajaran  

5. Mengajukan pertanyaan 

6. Menjelaskan materi 

pelajaran 

7. Membimbing siswa 

melakukan kegiatan 

pengamatan 

8. Membimbing siswa belajar 

dalam diskusi kelompok 

9. Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok  

10. Memberikan penguatan 

11. Menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

12. Melakukan refleksi 

13. Memberikan evaluasi 

 

2. Apakah penerapan 

pendekatan CTL 

dapat meningkat-

kan aktivitas siswa 

dalam pembelaja-

ran IPA kelas VC 

SDN Purwoyoso 

03 Semarang? 

Memperoleh 

gambaran 

aktivitas siswa 

dalam 

pembelajaran 

IPA 

Aktivitas 

IPA dengan 

penerapan 

pendekatan 

CTL 

Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran IPA melaui 

penerapan pendekatan CTL: 

1. Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran 

2. Menanggapi apersepsi  

3. Menyimak informasi 

tujuan pembelajaran 

4. Membangun pengetahuan 

 komponen 

aktivitas 

siswa 

Lembar 

pengamatan 

aktivitas 

siswa  

Siswa 
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baru melalui media 

pembelajaran  

5. Menanggapi pertanyaan 

6. Menyimak penjelasan guru 

7. Melakukan kegiatan 

pengamatan  

8. Melaksanakan diskusi 

secara kelompok 

9. Mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok  

10. Menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

11. Menyimak refleksi 

pembelajaran 

12. Mengerjakan evaluasi 

3. Apakah penerapan 

pendekatan CTL 

dapat meningkat-

kan hasil belajar 

siswa dalam 

pembelajaran IPA 

kelas VC SDN 

Purwoyoso 03 

Semarang? 

Mengetahui 

hasil belajar 

siswa 

Hasil 

belajar IPA 

Hasil belajar tingkat 

penguasaan materi siswa 

dalam pembelajaran IPA 

yang dinyatakan dalam 

bentuk skor diperoleh dari 

hasil tes yang disusun dan 

dikembangkan peneliti 

berdasarkan KTSP IPA 

Hasil belajar 

siswa 

Soal tes Siswa 
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LAMPIRAN 2 

INSTRUMEN PENELITIAN 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENDEKATAN CTL 

siklus ke . . . 

Satuan pendidikan : SDN Purwoyoso 03 Semarang 

Kelas/Semester  : VC/ 2 

Materi   : 

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk   : 

a. Bacalah dengan cermat indikator keterampilan guru! 

b. Lakukan penilaian dengan mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan! 

c. Berilah tanda check (√) pada kolom nampak sesuai deskriptor yang muncul! 

d. Skor penilaian : 

4 : apabila ada 4 deskriptor yang nampak 

3 : apabila ada 3 deskriptor yang nampak 

2 : apabila ada 2 deskriptor yang nampak 

1 : apabila ada 1 deskriptor yang nampak 

 

No Indikator Deskriptor Nampak Skor 

1 Mengondisikan kelas agar 
siswa siap mengikuti 

pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) 

1. salam 
2. memberikan motivasi 

3. mempresensi siswa 

4. situasi kelas tenang 

  

2 Melakukan apersepsi 
(keterampilan membuka 

pelajaran) 

1. memberikan pertanyaan 
2. sesuai indikator 

pembelajaran 

3. dapat membangkitkan 

antusias siswa 
4. menghubungkan lingkungan 

nyata 

  

3 Menyampaikan tujuan 
pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) 

1. menggunakan kalimat jelas 
2. sesuai indikator 

3. menyampaikan semua tujuan 

4. membangkitkan antusias 

siswa 

  

4 Membangun pengetahuan 

siswa melalui media 

pembelajaran (keterampilan 
mengadakan variasi; CTL: 

konstruktivis) 

1. menarik siswa 

2. dapat dilihat siswa paling 

belakang 
3. sesuai materi pelajaran 

4. dapat mengembangkan 

pemikiran siswa 

  

5 Mengajukan pertanyaan 
(keterampilan bertanya; 

1. menggunakan bahasa yang 
jelas 
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CTL: bertanya) 2. mudah dimengerti 

3. sesuai materi 

4. bisa dijawab lebih dari satu 

siswa 
 

6 Menjelaskan materi 

pelajaran (keterampilan 
menjelaskan) 

 

1. suara keras dan jelas 

2. dapat didengar siswa paling 
belakang 

3. disampaikan secara runtut 

4. memberikan umpan balik 

 

  

7 Membimbing siswa 

melakukan kegiatan 

pengamatan (keterampilan 
mengelola kelas; CTL: 

inkuiri) 

1. menjelaskan cara kerja 

pengamatan 

2. membimbing pelaksanaan 
pengamatan 

3. membimbing seluruh 

kelompok 

4. membantu siswa ketika 
kesulitan 

 

  

8 Membimbing siswa belajar 
dalam diskusi kelompok 

(Keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil; 

CTL: masyarakat belajar) 

1. dikelompokkan secara 
heterogen 

2. membimbing diskusi seluruh 

kelompok 

3. membantu kesulitan siswa 
4. membimbing siswa 

menyimpulkan hasil diskusi 

 

  

9 Membimbing siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok 

(Keterampilan mengajar 
kelompok kecil dan 

perorangan; CTL: 

pemodelan) 

1. membimbing penyampaian 

hasil diskusi  

2. mengondisikan siswa 

memperhatikan presentasi  
3. memancing keterlibatan 

siswa  

4. menanggapi hasil kerja 
kelompok 

 

  

10 Memberikan penguatan 

(keterampilan memberi 
penguatan) 

1. penguatan bentuk verbal 

2. penguatan bentuk non verbal 
3. penguatan pada siswa 

4. penguatan pada kelompok 

  

11 Menyimpulkan hasil 

pembelajaran (keterampilan 
menutup pelajaran) 

1. memberikan konfirmasi  

2. melibatkan siswa 
3. memberi kesempatan 

bertanya 

4. menanggapi pertanyaan 
siswa 

  

12 Melakukan refleksi 

(keterampilan menutup 

pelajaran; CTL: refleksi) 

1. sesuai materi 

2. membuat rangkuman 

3. kalimat runtut dan jelas 
4. memberikan umpan balik 

  

13 Memberikan evaluasi 

(keterampilan menutup 

1. membagikan soal evaluasi 

2. memberikan petunjuk 
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pelajaran; CTL: penilaian 

autentik) 

pengerjaan 

3. memberikan ketentuan batas 

waktu pengerjaan 

4. memberikan motivasi 

 

Semarang,                     2013 

Observer 

     

      

(………………………) 

 

Kriteria Penilaian: 

Skor tertinggi (T) : 52 

Skor terendah (R) : 13 

n = (T - R) + 1 

   = (52 – 13) + 1 

   = 40 

Nilai Ki = letak Ki + (R-1) 

Letak K1 = 
1

4
 (n + 1) 

                = 
1

4
 (40 + 1) 

                = 10, 25  

Nilai K1  = 10, 25 + 12 = 22, 25  

Letak K2 = 
2

4
 (n + 1) 

                = 
2

4
 (40 + 1) 

                 = 20, 5 

Nilai K2   = 20, 5 + 12 = 32, 5 

Letak K3 = 
3

4
 (n + 1) 

                 = 
3

4
 (40 + 1)  

                 = 30, 75 

Nilai K3   =30, 75 + 12 = 42, 75 

Nilai K4 = T = 52 
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Kriteria Keterampilan Guru Kategori Nilai 

42, 75 ≤ skor ≤ 52 Sangat baik A 

32, 5 ≤ skor < 42, 75 Baik B 

22, 25 ≤ skor < 32, 5 Cukup C 

13 ≤ skor < 22, 25 Kurang D 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENDEKATAN CTL 

siklus ke . . . 

 

Nama Siswa  : 

Satuan pendidikan : SDN Purwoyoso 03 Semarang 

Kelas/Semester  : VC/ 2 

Materi   : 

Hari/Tanggal  : 

Petunjuk   : 

a. Bacalah dengan cermat indikator aktivitas siswa dalam pembelajaran! 

b. Lakukan penilaian dengan mengacu pada deskriptor yang sudah ditetapkan! 

c. Berilah tanda check (√) pada kolom nampak sesuai deskriptor yang muncul! 

d. Skor penilaian : 

4 : apabila ada 4 deskriptor yang nampak 

3 : apabila ada 3 deskriptor yang nampak 

2 : apabila ada 2 deskriptor yang nampak 

1 : apabila ada 1 deskriptor yang nampak 

 

No Indikator Deskriptor Nampak Skor 

1 

Kesiapan siswa 

mengikuti pembelajaran 

(emotional activities) 

1. situasi kelas tenang 

2. menyiapkan alat tulis 

3. menyiapkan buku pelajaran 
4. duduk di tempat duduknya 

 

 

2 

Menanggapi apersepsi 

(oral activities, mental 

activities) 

1. memperhatikan guru 

2. antusias terhadap apersepsi  

3. merespon pertanyaan guru 
4. berani mengutarakan pendapat 

  

3 

Menyimak informasi 

tujuan pembelajaran 
(listening activities) 

1. tidak berbicara sendiri 

2. memperhatikan informasi guru 
3. mengerti tujuan pembelajaran  

4. antusias terhadap kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan 

  

4 

Membangun 
pengetahuan baru 

melalui media 

pembelajaran (visual 
activities, mental 

activities; CTL: 

konstruktivis) 

1. tidak gaduh 
2. mengamati media yang 

ditunjukkan 

3. tertarik terhadap media 
pembelajaran 

4. mengajukan pertanyaan 
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5 

Menanggapi pertanyaan 

(oral activities; CTL: 

bertanya) 

1. duduk tenang 

2. menyimak pertanyaan 

3. merespon pertanyaan 

4. menjawab pertanyaan dengan 
kalimat jelas 

  

6 

Menyimak penjelasan 

guru (listening activities) 

1. duduk tenang 

2. tidak berbicara sendiri 
3. memperhatikan penjelasan guru 

4. mencatat pokok materi yang 

disampaikan 

  

7 

Melakukan kegiatan 
pengamatan (visual 

activities, motor 

activities; CTL: inkuiri) 

1. berpartisipasi dalam pengamatan 
2. sesuai petunjuk kerja 

3. mengamati secara cermat 

4. dilakukan secara tertib 

  

8 

Melaksanakan diskusi 
secara kelompok (oral 

activities, writing 

activitie, listening 
activities; CTL: 

masyarakat belajar) 

1. berkelompok dengan tertib 
2. mendiskusikan hasil pengamatan 

dengan kelompoknya 

3. menyusun data hasil pengamatan 
4. menuliskan hasil pengamatan pada 

lembar kerja 

  

9 

Mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok (oral 
activities, mental 

activities, listening 

activities; CTL: 
pemodelan) 

1. maju mempresentasikan hasil 

diskusi 
2. memperhatikan presentasi 

kelompok 

3. tidak gaduh 
4. mendiskusikan hasil presentasi 

kelompok lain 

  

10 

Menyimpulkan hasil 

pembelajaran (listening 
activities, oral activities) 

1. duduk tenang 

2. menyimak konfirmasi guru 
3. berpartisipasi menyimpulkan hasil 

pembelajaran 

4. menanggapi pertanyaan 

  

11 

Menyimak refleksi 

pembelajaran (oral 

activities, mental 

activities) 

1. tidak gaduh 

2. memperhatikan refleksi guru 

3. mencatat rangkuman pembelajaran 

4. menanyakan kesulitan pada guru 

  

12 

Mengerjakan evaluasi 

(writing activities, 

emotional activities) 

1. sesuai petunjuk pengerjaan 

2. tidak mencontek 

3. mengumpulkan tugas tepat waktu 
4. mengerjakan tugas dengan benar 

  

 

Semarang,                      2013 

Observer  

    

      

(………………………) 
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Kriteria Penilaian: 

Skor tertinggi (T) : 48 

Skor terendah (R) : 12 

n = (T-R) + 1 

   = (48 – 12) + 1 

   = 37 

Nilai Ki = letak Ki + (R-1) 

Letak K1 = 
1

4
 (n + 1) 

                = 
1

4
 (37 + 1) 

                = 9, 5  

Nilai K1  = 9, 5 + 11 = 20, 5  

Letak K2 = 
2

4
 (n + 1) 

                = 
2

4
 (37 + 1) 

                 = 19 

Nilai K2   = 19 + 11 = 30 

Letak K3 = 
3

4
 (37 + 1) 

                 = 
3

4
 (40 + 1)  

                 = 28, 5 

Nilai K3   = 28, 5 + 11 = 39, 5 

Nilai K4 = T = 48 

Kriteria Aktivitas Siswa Kategori Nilai 

39, 5 ≤ skor ≤ 48 Sangat baik A 

30 ≤ skor < 39, 5 Baik B 

20, 5 ≤ skor < 30 Cukup C 

12 ≤ skor < 20, 5 Kurang D 
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CATATAN LAPANGAN 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENDEKATAN CTL 

Siklus . . . 

Satuan pendidikan : SDN Purwoyoso 03 Semarang 

Kelas/Semester  : VC/ 2 

Materi   : 

Hari, tanggal  : 

 

Petunjuk: Catatlah kejadian-kejadian yang terjadi selama proses pembelajaran 

berlangsung sesuai keadaan yang terjadi di kelas! 

………………………….…………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………….………………………….…………………………..………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…………

……………….…………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………

………..………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………………

………..………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….………………………….……………

……………..…………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………..…………………

……… 

 

Semarang,                  2013 

Observer  

    

      

 

(………………………) 
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LAMPIRAN 3 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 

(RPP) 
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PENGGALAN SILABUS 

Siklus I 

Nama Sekolah  : SDN Purwoyoso 03 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ semester : VC/ 2 

Standar Kompetensi : 7.   Memahami perubahan  yang terjadi di  alam  dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam   

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Karakter 

yang 

diharapkan 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Media dan 

Metode 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.1  Mendes-

kripsikan 

proses 

pemben-

tukan 

tanah 

karena 

pelapukan 

 

7.1.1 Menyebutkan 3 

jenis batuan 

pembentuk 

tanah  

7.1.2 Menjelaskan  

jenis-jenis 

batuan 

pembentuk 

tanah 

7.1.3 Mengklasi-

fikasikan 

contoh-contoh 

batu sesuai jenis 

batuan 

 

Jenis-

jenis 

Batuan 

1. Mengamati 

gambar 

gunung 

berapi, batu 

kapur, dan 

lantai kelas 

untuk 

membangun 

pengetahuan 

tentang 

proses 

terbentuknya 

batuan 

2. Melakukan 

pengamatan 

1. Tekun 

(Dili-

gence) 

2. Toleransi 

(Tole-

rance) 

3. Percaya 

diri 

(Confi-

dence) 

4. Kebera-

nian 

(Bravery) 

5. Kecerma-

tan 

Tes 

tertulis 

Tes lisan 

 

3 JP 

(3x35 

menit) 

1. Silabus 

Kelas V 

SD 

2. Buku 

Pembela-

jaran 

Konteks-

tual karya 

Nurhadi 

dan 

Senduk 

3. http:// 

www.psb

-psma. 

org/sites/

Media: 

Gambar 

gunung 

berapi, 

Batuan 

beku, batuan 

sedimen, 

batuan 

metamorf, 

lingkungan 

sekitar 

 

Metode: 

Tanya 

jawab, 
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7.1.4  Menetapkan 

ciri-ciri batuan 

pembentuk 

tanah 

contoh-

contoh batuan 

beku, 

sedimen, dan 

metamorf 

untuk 

menentukan 

ciri-ciri 

batuan 

tersebut 

3. Mendiskusi-

kan dengan 

teman 

sekelompok 

4. Mempresen-

tasikan hasil 

diskusi  

(Careful-

ness) 

6. Disiplin 

(Disci-

pline) 

7. Bertang-

gung 

jawab 

(respon-

sibility) 

8. Kerjasa-

ma 

(Coope-

ration) 

default/fil

es/Geogra

fi_X_3.3.

1_Jenis%

20Batuan

_Ardians

yah.rar 

4. http://file.

upi.edu/D

irektori/fp

ips/jur._p

end._geo

grafI/195

90101198

9011-

yakub_m

alik/hand

out_batua

n.pdf 

5. Buku 

BSE 

kelas V 

SD 

6. Buku 

Yudhis-

tira kelas 

V SD 

informatif, 

diskusi, 

penugasan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus I 

Nama Sekolah : SDN Purwoyoso 03 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester  : VC/ 2 

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

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan  yang terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

II. Kompetensi Dasar 

7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan 

III. Indikator 

7.1.1 Menyebutkan 3 jenis batuan pembentuk tanah  

7.1.2 Menjelaskan  jenis-jenis batuan pembentuk tanah 

7.1.3 Mengklasifikasikan contoh-contoh batu sesuai jenis batuan 

7.1.4 Menetapkan ciri-ciri batuan pembentuk tanah 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Diberikan pertanyaan tentang gambar gunung berapi, batu kapur, dan lantai 

keramik, siswa dapat menyebutkan 3 jenis batuan pembentuk tanah dengan 

tepat 

2. Diberikan pertanyaan tentang gunung berapi, batu kapur, dan lantai keramik, 

siswa dapat menjelaskan  jenis-jenis batuan pembentuk tanah dengan benar 

3. Diberikan beberapa contoh batuan, siswa dapat mengklasifikasikan contoh-

contoh batuan sesuai jenis batuan dengan tepat 

4. Dengan mengamati beberapa batuan, siswa dapat menetapkan ciri-ciri batuan 

pembentuk tanah dengan tepat 

Karakter yang diharapkan: 

1. Tekun (Diligence) 

2. Toleransi (Tolerance) 

3. Percaya diri (Confidence) 

4. Keberanian (Bravery) 

5. Kecermatan (Carefulness) 
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6. Disiplin (Discipline) 

7. Bertanggung jawab (responsibility) 

8. Kerjasama (Cooperation) 

V. Materi Ajar 

Jenis-jenis Batuan 

VI. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

a. Metode  : informatif, diskusi, tanya jawab, penugasan 

b. Pendekatan : CTL 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (±10 menit) 

1) Guru mengucapkan salam 

2) Melakukan presensi 

3) Apersepsi: “siapa yang pernah menemukan batu di sekitar rumah? 

bagaimana bentuk dan warnanya?” (bertanya) 

4) Guru menginformasikan topik dan tujuan pembelajaran sesuai materi 

yang  akan dipelajari 

5) Memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat belajar 

6) Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan 

2. Kegiatan Inti (±75 menit) 

Eksplorasi 

1) Guru menunjukkan media terkait berupa gambar gunung berapi dan 

lantai keramik (konstruktivis) 

2) Guru memberikan pertanyaan pada siswa “apakah cairan yang keluar dari 

gunung berapi? bagaimanakah sifat dan proses terbentuknya batu ini? 

Mengapa lapisan lantai bisa licin? terbuat dari bahan apakah lapisan 

lantai ini?” (bertanya) 

3) Siswa menjawab pertanyaan dari guru 

4) Guru memberikan umpan balik terhadap jawaban siswa 

Elaborasi 

1) Guru membagi 6 kelompok siswa, setiap kelompok terdiri dari 6 siswa  

2) Guru membagikan beberapa contoh batuan dan lembar kerja sebagai 

bahan diskusi pada tiap kelompok  
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3) Setiap kelompok ditugaskan untuk melakukan pengamatan batuan yang 

diberikan sesuai petunjuk sesuai lembar kerja (inkuiri) 

4) Guru membimbing tiap kelompok melakukan pengamatan  

5) Siswa bersama kelompoknya mendiskusikan hasil pengamatan kemudian 

menuliskan di lembar kerja (masyarakat belajar) 

6) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi (pemodelan) 

7) Kelompok lain menanggapi 

Konfirmasi 

1) Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil kerja siswa (refleksi) 

2) Guru memberikan penguatan baik verbal maupun nonverbal kepada siswa 

yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. 

3) Guru memberikan motivasi kepada siswa yang belum optimal dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran 

3. Kegiatan Akhir (±20 menit) 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah dibahas (refleksi) 

2) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

3) Guru membagikan soal evaluasi 

4) Siswa mengerjakan soal evaluasi (penilaian autentik) 

5) Hasil pengerjaan diberikan kepada guru 

6) Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa 

7) Salam 

VIII. Sumber dan Media Belajar  

Sumber: 

Azmiyawati, Choiril. 2010. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas V. 

Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional 

Http://file.upi.edu/direktori/fpips/jur._pend._geografi/195901011989011-yakub 

malik/handout_batuan.pdf 

Http://www.psbpsma.org/sites/default/files/Geografi_X_3.3.1_Jenis%20batuan

Ardiansyah.rar 

Nurhadi dan Agus G. Senduk. 2003. Pembelajaran Kontekstual (Contextual 

Teaching and Learning) dan Penerapannya dalam KBK. Malang: 

UMPress. 

Silabus IPA kelas V SD 

http://file.upi.edu/direktori/fpips/jur._pend._geografi/195901011989011-yakub%20malik/handout_batuan.pdf
http://file.upi.edu/direktori/fpips/jur._pend._geografi/195901011989011-yakub%20malik/handout_batuan.pdf
http://www.psbpsma.org/sites/default/files/Geografi_X_3.3.1_Jenis
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Tim Bina IPA. 2010. Ilmu Pengetahuan Alam SD Kelas V. Jakarta: Yudhistira. 

Media: 

1.  gambar gunung berapi 

2. batuan beku 

3. batuan sedimen 

4. batuan metamorf 

IX. Penilaian Hasil Belajar 

1. Prosedur penilaian : proses dan akhir 

2. Jenis tes   : tertulis dan lisan 

3. Bentuk tes  : pilihan ganda, essay 

4. Alat tes  : lembar kerja siswa, lembar observasi, lembar soal 

evaluasi (terlampir) 

 

 

Semarang, 26 Maret 2013 

Guru kelas VC, Peneliti, 

 

 

 

Malikha, S.Pd.SD     Anisa Huril Ain 
NIP 19610727 198012 2 007    NIM 1401409071 

 

Mengetahui, 
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MATERI AJAR 

 

Standar Kompetensi: Memahami perubahan  yang terjadi di  alam  dan hubungannya 

dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar:  7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena 

pelapukan 

 

Sebenarnya, tanah berasal dari batuan. Batuan akan mengalami pelapukan 

menjadi butiran-butiran yang sangat halus. Lama-kelamaan butiran-butiran halus ini 

bertambah banyak dan terbentuklah tanah. Setiap batuan memiliki sifat dan ciri 

khusus sesuai dengan jenisnya. Berdasarkan proses terbentuknya, terdapat tiga jenis 

batuan yang menyusun lapisan kerak bumi yaitu batuan beku, batuan endapan 

(batuan sedimen), dan batuan malihan (batuan metamorf). 

1. Batuan Beku 

Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku. 

Magma merupakan benda cair yang sangat panas dan terdapat di perut bumi. 

Magma yang mencapai permukaan bumi disebut lava. Berbagai macam contoh 

batuan beku disajikan dalam tabel bawah ini. 

No Jenis Batuan Ciri-ciri Cara Terbentuknya 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batu Apung 

Warna keabu-abuan, berpori-

pori, bergelembung, ringan, 

terapung dalam air. Digunakan 

sebagai bahan penggosok alat-

alat rumah tangga dan bahan 

campuran semen. 

Dari pendinginan magma 

yang bergelembung-

gelembung gas 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batu obsidian 

Hitam, seperti kaca, tidak ada 

kristal-kristal. Digunakan 

sebagai ujung tombak atau alat 

pemotong pada zaman dahulu. 

Terbentuk dari lava 

permukaan yang 

mendingin dengan cepat 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batu granit 

Terdiri atas kristal-kristal batu 

granit kasar, warna putih 

sampai abu-abu, kadang-

kadang jingga. Dimanfaatkan 

untuk bahan bangunan. 

Dari pendinginan magma 

yang terjadi dengan 

lambat di bawah 

permukan bumi 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batu basal 

Terdiri atas kristal-kristal 

berwarna hijau keabu-abuan 

dan berlubang-lubang. 

Dimanfaatkan untuk bahan 

bangunan. 

Dari pendinginan lava 

yang mengandung  

gelembung gas, tetapi 

gasnya telah menguap 
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5  

 

 

 

Batu Andesit 

Berwarna putih keabu-abuan 

dan butirannya kecil seperti 

pada batu basal. Dimanfaatkan 

untuk membuat arca dan 

bangunan candi. 

Berasal dari magma yang 

membeku sangat cepat di 

bawah kerak bumi. 

 

 

2. Batuan Sedimen atau Batuan Endapan 

Batuan endapan atau batuan sedimen merupakan batuan yang terjadi karena 

pelapukan dari batuan yang sudah ada. Berbagai macam contoh batuan endapan 

disajikan dalam tabel bawah ini. 

 

No Jenis Batuan Ciri-ciri Cara Terbentuknya 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batu konglomerat 

Terdiri atas kerikil-kerikil yang 

permukaannya tumpul. Batuan 

ini banyak digunakan sebagai 

bahan bangunan 

Berasal dari endapan 

hasil pelapukan 

batuan beku 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batu pasir 

tersusun atas butir-butir pasir, 

warna abu-abu, kuning, merah. 

Batuan ini banyak dimanfaatkan 

sebagai bahan bangunan. 

Berasal dari endapan 

hasil pelapukan 

batuan beku yang 

butirannya kecil-kecil 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batu serpih 

Lunak, baunya seperti tanah liat, 

butir-butir batuan halus, warna 

hijau, hitam, kuning, merah, 

abu-abu. Batuan ini banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan 

bangunan. 

 

Berasal dari endapan 

hasil pelapukan 

batuan  tanah liat 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batu gamping  

Agak lunak, warna putih keabu-

abuan, membentuk gas karbon 

dioksida kalau ditetesi asam, 

sebagai bahan campuran pembuat 

semen. 

Beraral dari endapan 

hasil pelapukan 

tulang dan cangkang 

hewan-hewan laut 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batu breksi 

Terdiri atas kerikil-kerikil yang 

permukaannya tajam. Batuan ini 

banyak dimanfaatkan sebagai 

bahan bangunan. 

Berasal dari endapan 

hasil pelapukan 

batuan beku 

 

3. Batuan Metamorf atau Batuan Malihan 

Batuan malihan (metamorf) berasal dari batuan sedimen yang mengalami 

perubahan (metamorfosis). Perubahan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, 



169 

 

 
 

antara lain karena suhu dan tekanan yang sangat tinggi, pengaruh air, dan 

perubahan kimia yang terjadi di dalam kerak bumi. Batuan sedimen ini 

mengalami perubahan karena mendapat panas dan tekanan dari dalam Bumi. Jika 

mendapat panas terus menerus, batuan ini akan berubah menjadi batuan malihan.  

Contoh batuan malihan  dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

No Jenis Batuan Ciri-ciri Cara Terbentuknya 

1 

 

 

 

 

 

 
 

Batu pualam  

Berwarna  putih  dan ada yang 

hitam, keras, dan permukaannya 

halus, kristal-kristalnya sedang 

sampai kasar. Marmer biasa 

digunakan untuk membuat meja, 

papan nama, batu nisan, dan 

pelapis dinding bangunan atau 

lantai. 

Terbentuk jika batu 

kapur mengalami 

perubahan suhu dan 

tekanan tinggi 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batu sabak 

 

Abu-abu kehijau-hijauan dan 

hitam, dapat dibelah-belah 

menjadi lempeng-lempeng tipis. 

Sebelum ada kertas, batu sabak 

dimanfaatkan sebagai papan untuk 

menulis. 

 

Terbentuk jika batu 

serpih mengalami 

perubahan suhu dan 

tekanan tinggi 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batu Kuarsa 

Sangat keras dan berbentuk 

seperti kaca, berwarna merah 

keabu-abuan, dijadikan batu 

perhiasan. 

Terbentuk dari batu 

pasir yang 

memperoleh tekanan 

dan suhu tinggi 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batu Genes 

Berwarna putih keabu-abuan dan 

keras. Batu genes  dimanfaatkan 

untuk membuat barang kerajinan 

seperti asbak, jambangan  bunga,  

dan patung 

Berasal dari batuan 

Pluto granit yang 

mengalami 

metamorfosis karena 

panas dan tekanan 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Gunung Berapi meletus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batuan Beku 

Batuan Metamorf Batuan sedimen 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYO CARI TAHU!! 

 Tujuan 

Siswa dapat mengetahui ciri-ciri batuan pembentuk tanah 

 Alat dan Bahan 

1. Batuan beku 

2. Batuan sedimen 

3. Batuan metamorf 

 Cara Kerja 

1. Amati batuan yang kalian dapatkan! 

2. Cocokkan dengan gambar yang telah disediakan, lalu tentukan nama batuannya! 

3. Amati ciri-ciri batuan tersebut berdasarkan kriteria pada tabel di bawah ini! 

4. Diskusikan hasil pengamatanmu dengan teman sekelompokmu! 

No Nama Batuan Warna 
Permukaan 

Ciri lain 
halus kasar 

1 

 
batu apung 

    

2 

 
batu kapur 

    

3 

 
batu obsidian 

    

4 

 
batu sabak 

    

5 

 
batu marmer 

    

6 

 
batu granit 

    

7 

 
batu pasir 
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KISI-KISI SOAL 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Nomor 

soal/ 

Tingkat 

Kognitif 

7.1 Mendes-

kripsikan 

proses 

pemben-

tukan 

tanah 

karena 

pelapuka

n 

 

 

 

Jenis-jenis 

batuan 

 

7.1.1 Menyebutkan 

3 jenis 

batuan 

pembentuk 

tanah  

7.1.2 Menjelaskan  

jenis-jenis 

batuan 

pembentuk 

tanah 

7.1.3 Mengklasi-

fikasikan 

contoh-

contoh batu 

sesuai jenis 

batuan 

7.1.4 Menetapkan 

ciri-ciri 

batuan 

pembentuk 

tanah 

Tes 

tertulis 

1.  pilihan 

ganda 

 

2.  Essay 

 

2, 5 (C2) 

1, 3, 4 (C1) 

 

1 (C3) 

2 (C5) 

3 (C6) 

4, 5 (C4) 
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SOAL EVALUASI 

 

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Batu pualam merupakan batuan yang terbentuk akibat batu kapur mengalami 

perubahan suhu dan tekanan tinggi. Oleh karena itu, batu pualam termasuk 

jenis batuan . . . . 

a. beku 

b. sedimen 

c. endapan 

d. metamorf 

2. Cermati ciri-ciri batuan berikut! 

1) berongga-rongga terapung dalam air 

2) berwarna hitam, permukaan licin seperti kaca 

3) tersusun atas butir-butir pasir, berwarna abu-abu, kuning, merah 

4) berwarna putih, keras, permukaan halus, berkristal 

Ciri-ciri yang dimiliki batu pasir dan batu obsidian berturut-turut adalah . . . . 

a. 1) dan 3) 

b. 2) dan 4) 

c. 3) dan 2) 

d. 4) dan 1) 

3. Jenis batuan yang berasal dari proses pengendapan yang berlangsung relatif 

lama disebut . . . . 

a. beku 

b. sedimen 

c. malihan 

d. metamorf 

4. Berikut yang termasuk jenis batuan malihan adalah batu . . . . 

a. apung dan pualam 

b. pasir dan kapur 

c. sabak dan pualam  

d. breksi dan konglomerat 

 

 



174 

 

 
 

5. Perhatikan tabel berikut! 

Jenis Batuan Pemanfaatan 

P. marmer 1. bahan penggosok alat rumah tangga 

Q. pasir 2. bahan bangunan 

S.gamping 3. bahan pelapis lantai 

T.apung 4. campuran pembuat semen 

 

Pemanfaatan jenis batuan yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari adalah . . . . 

a. T-1 dan P-3 

b. Q-4 dan S-2 

c. S-2 dan P-1 

d. Q-4 dan P-3 

 

II. Jawablah pertanyaan berikut dengan uraian yang singkat dan jelas! 

1. Saat pelajaran IPA, siswa kelas V diajak gurunya belajar di ruang 

laboratorium IPA. Salah seorang siswa yang bernama Lisa berkeliling di 

ruangan tersebut. Dia menemukan bermacam-macam batuan ada di dalam 

suatu kardus. Pada kardus bebatuan tersebut, tertulis nama-nama batuan 

sebagai berikut: batu obsidian, batu sabak, batu granit, batu marmer, batu 

gamping, batu pasir, batu apung, batu serpih, batu konglomerat, dan batu 

kuarsa. Klasifikasikanlah macam-macam batuan yang ditemukan Lisa sesuai 

dengan 3 jenis batuan berdasarkan proses terbentuknya yang telah kita 

pelajari! 

2. Batu gamping merupakan salah satu contoh batuan sedimen yang tingkat 

kekerasannya paling lunak di antara batuan yang lain. Benarkah pernyataan 

tersebut? Bagaimanakah cara kamu membuktikannya? 

3. Berdasarkan proses terbentuknya, batuan dibedakan menjadi 3. Buatlah tabel 

perbandingan jenis batuan yang masing-masing disertai 2 contoh dan ciri-ciri 

atau sifat yang dimiliki batuan tersebut! 
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Cermatilah ciri-ciri atau sifat-sifat bebatuan berikut untuk menjawab 

soal nomor 4 dan 5! 

a) Berwarna hitam dan permukaan mengilap 

b) Berwarna cokelat, berongga-rongga, dapat mengapung di air 

c) Berasal dari perubahan batuan kapur akibat panas dan tekanan tinggi 

d) Sebagai bahan penggosok 

e) Terbentuk dari endapan hasil pelapukan tulang dan cangkang hewan laut 

f) Berwarna putih dan terdiri dari butiran-butiran kapur halus  

g) Berwarna putih dan biasa digunakan untuk membuat batu nisan dan 

pelapis lantai 

4. Berdasarkan ciri-ciri di atas, adakah yang termasuk ciri-ciri dari contoh 

batuan beku? Jika ada, apa nama batuan tersebut? Tunjukkan ciri-ciri yang 

dimiliki batu tersebut! 

5. Dari ciri-ciri di atas, terdapat ciri-ciri dari salah satu contoh batuan sedimen 

dan metamorf. Berdasarkan analisis yang kamu lakukan, apakah nama batuan 

tersebut? Tunjukkan ciri-ciri batu yang dimaksud! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

 
 

KUNCI JAWABAN 

 

I. Pilihan Ganda 

1. D 

2. C 

3. B 

4. C 

5. A 

II. Essay 

1. Batuan beku: batu apung, batu obsidian, batu granit; Batuan sedimen: batu 

konglomerat, batu pasir, batu serpih, batu gamping; Batuan metamorf: batu 

marmer, batu sabak, batu kuarsa. 

2. Batu kapur memang merupakan batuan yang paling lunak. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan melakukan percobaan menggoreskan paku pada 

permukaan batu atau dengan cara merendamkan batu tersebut ke dalam air 

selama beberapa menit yang menjadikan batu tersebut mudah hancur karena 

sifatnya yang lunak. 

3.  

No Jenis Batuan 
Contoh 

Batuan 
Ciri-ciri/ sifat-sifat 

1. Batuan Beku Apung Berongga-rongga, ringan, terapung dalam air  

Obsidian berwarna hitam mengilap seperti kaca 

2. Batuan 

Sedimen 

Batu kapur Lunak, warna putih keabu-abuan, 

Pasir Tersusun atas butiran pasir, warna abu-abu, 

kuning, merah 

3. Batuan 

Metamorf 

Pualam Berwarna putih, permukaan halus, berkristal 

Sabak Berwarna hitam atau abu-abu kehijauan 

 

4. Berdasarkan ciri-ciri di atas, contoh batuan beku yang dimaksud adalah batu 

apung dan batu obsidian. Batu apung ditunjukkan dengan ciri-ciri pada poin 

b) dan d). Sedangkan batu obsidian ditunjukkan dengan ciri-ciri pada poin 

a). 

5. Jenis batuan sedimen yang dimaksud adalah batu kapur yang ditunjukkan 

dengan ciri-ciri pada poin e) dan f). Sedangkan batuan metamorf yang 

dimaksud adalah batu marmer dengan ciri-ciri pada poin c) dan g). 
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SKOR PENILAIAN 

 

No Bentuk soal Jumlah soal Nomor Butir Soal Bobot Jumlah 

1 PG 5 1-5 1 5 

2 Essay 5 1 

2 

3 

4 

5 

3 

5 

6 

4 

4 

3 

5 

6 

4 

4 

Skor maksimal 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Skor perolehan 

    Skor maksimal 

X 100 N= 
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PENGGALAN SILABUS 

Siklus II 

Nama Sekolah  : SDN Purwoyoso 03 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ semester : VC/ 2 

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan  yang terjadi di  alam  dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Karakter 

yang 

diharapkan 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Media dan 

Metode 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.1  Mendes-

kripsikan 

proses 

pembentu

kan tanah 

karena 

pelapukan 

7.1.5  Menyebutkan 

3 jenis 

pelapukan 

7.1.6  Menjelaskan 

jenis-jenis 

pelapukan 

7.1.7  Menentukan 

jenis 

pelapukan 

berdasarkan 

contoh 

7.1.8  Membukti-

kan proses 

terjadinya 

tanah akibat 

Pelapukan 1. Mengamati 

gambar 

contoh 

peristiwa 

pelapukan 

fisika dan 

kimia, dan 

batuan yang 

ditumbuhi 

lumut 

2. Melakukan 

percobaan 

membakar 

batuan, 

merendam 

1. Tekun 

(Dili-

gence) 

2. Toleransi 

(Tole-

rance) 

3. Percaya 

diri 

(Confi-

dence) 

4. Kebera-

nian 

(Bravery) 

5. Kecerma-

tan 

Tes 

tertulis 

 

Tes lisan 

 

3 JP 

(3x35 

menit) 

1. Silabus 

Kelas V 

SD 

7. Buku 

Pembela

-jaran 

Konteks-

tual 

karya 

Nurhadi

dan 

Senduk 

2. http://w

ww.fauzi

online.co

Media: 

batuan 

berlumut, 

gambar 

patung dan 

batuan yang 

mengalami 

pelapukan, 

batuan 

sekitar, batu 

kapur  

 

Metode: 

Tanya 

jawab, 

http://www.fauzionline.com/2012/09/faktor-pelapukan-kimiawi-biologis-dan.html
http://www.fauzionline.com/2012/09/faktor-pelapukan-kimiawi-biologis-dan.html
http://www.fauzionline.com/2012/09/faktor-pelapukan-kimiawi-biologis-dan.html
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pelapukan 

batuan 

batu kapur ke 

dalam air, 

serta 

pengamatan 

terhadap 

batuan yang 

ditumbuh 

lumut untuk 

membuktikan 

proses 

pelapukan 

batuan 

3. Berdiskusi 

dengan teman 

sekelompok 

tentang hasil 

pengamatan 

atau 

percobaan 

4. Mempresen-

tasikan hasil 

diskusi  

(Careful-

ness) 

6. Disiplin 

(Disci-

pline) 

7. Bertang-

gung 

jawab 

(respon-

sibility) 

8. Kerjasa-

ma 

(Coope-

ration) 

m/2012/

09/faktor

-

pelapuka

n-

kimiawi-

biologis-

dan.html 

3. http://bu

disma.w

eb.id/mat

eri/sma/g

eografi/

macam-

pelapuka

n-

pembent

uk-raut-

muka-

bumi/ 

4. Buku 

BSE 

kelas V 

SD 

5. Buku 

Yudhis-

tira kelas 

V SD 

informatif, 

diskusi, 

penugasan 

 

http://budisma.web.id/materi/sma/geografi/macam-pelapukan-pembentuk-raut-muka-bumi/
http://budisma.web.id/materi/sma/geografi/macam-pelapukan-pembentuk-raut-muka-bumi/
http://budisma.web.id/materi/sma/geografi/macam-pelapukan-pembentuk-raut-muka-bumi/
http://budisma.web.id/materi/sma/geografi/macam-pelapukan-pembentuk-raut-muka-bumi/
http://budisma.web.id/materi/sma/geografi/macam-pelapukan-pembentuk-raut-muka-bumi/
http://budisma.web.id/materi/sma/geografi/macam-pelapukan-pembentuk-raut-muka-bumi/
http://budisma.web.id/materi/sma/geografi/macam-pelapukan-pembentuk-raut-muka-bumi/
http://budisma.web.id/materi/sma/geografi/macam-pelapukan-pembentuk-raut-muka-bumi/
http://budisma.web.id/materi/sma/geografi/macam-pelapukan-pembentuk-raut-muka-bumi/
http://budisma.web.id/materi/sma/geografi/macam-pelapukan-pembentuk-raut-muka-bumi/
http://budisma.web.id/materi/sma/geografi/macam-pelapukan-pembentuk-raut-muka-bumi/
http://budisma.web.id/materi/sma/geografi/macam-pelapukan-pembentuk-raut-muka-bumi/
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus II 

Nama Sekolah : SDN Purwoyoso 03 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester  : VC/ 2 

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

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan  yang terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

II. Kompetensi Dasar 

7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan 

III. Indikator 

7.1.5  Menyebutkan 3 jenis pelapukan 

7.1.6  Menjelaskan jenis-jenis pelapukan 

7.1.7  Menentukan jenis pelapukan berdasarkan contoh 

7.1.8  Membuktikan proses terjadinya tanah akibat pelapukan batuan 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Diberikan pertanyaan peristiwa pelapukan, siswa dapat menyebutkan 3 jenis 

pelapukan dengan tepat 

2. Diberikan pertanyaan peristiwa pelapukan, siswa dapat menjelaskan jenis-

jenis pelapukan dengan benar 

3. Diberikan beberapa contoh peristiwa, siswa dapat menentukan jenis 

pelapukan berdasarkan contoh dengan benar 

4. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat membuktikan proses terjadinya 

tanah akibat pelapukan fisika dan kimia dengan benar 

5. Dengan melakukan pengamatan, siswa dapat membuktikan proses terjadinya 

tanah akibat pelapukan biologi dengan benar 

Karakter yang diharapkan: 

1. Tekun (Diligence) 

2. Toleransi (Tolerance) 

3. Percaya diri (Confidence) 

4. Keberanian (Bravery) 
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5. Kecermatan (Carefulness) 

6. Disiplin (Discipline) 

7. Bertanggung jawab (responsibility) 

8. Kerjasama (Cooperation) 

V. Materi Ajar 

Pelapukan batuan 

VI. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

a. Metode  : informatif, diskusi, tanya jawab, penugasan. 

b. Pendekatan : CTL 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (±10 menit) 

1) Guru mengucapkan salam 

2) Melakukan presensi 

3) Apersepsi: guru bertanya kepada siswa “pernahkah kalian melihat lumut? 

dimanakah lumut tumbuh? mengapa lumut menempel pada batu?” 

(bertanya) 

4) Guru menginformasikan topik dan tujuan pembelajaran sesuai materi 

yang  akan dipelajari 

5) Memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat belajar 

6) Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan 

2. Kegiatan Inti (±75 menit) 

Eksplorasi 

1) Guru menunjukkan batu berlumut, gambar patung yang rusak, serta 

gambar batu yang mengalami pelapukan (konstruktivis) 

2) Siswa diminta mengamati media tersebut 

3) Guru bertanya “peristiwa apa sajakah yang ada pada gambar-gambar ini? 

apa yang terjadi pada batu ini jika ditumbuhi lumut dalam waktu yang 

sangat lama? bagaimanakah kondisi batu yang sering terkena air dan 

sinar matahari secara terus menerus? mengapa patung ini bisa rusak 

seperti ini?” (bertanya) 

4) Siswa menjawab pertanyaan dari guru 

5) Guru memberikan umpan balik terhadap jawaban siswa 
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Elaborasi 

1) Guru membagi 6 kelompok siswa, setiap kelompok terdiri dari 6 siswa  

2) Guru membagikan alat, bahan percobaan dan pengamatan, lembar kerja 

pada tiap kelompok  

3) Setiap kelompok ditugaskan melakukan percobaan dan pengamatan 

sesuai petunjuk lembar kerja (inkuiri) 

4) Guru membimbing tiap kelompok dalam kegiatan percobaan dan 

pengamatan yang dilakukan  

5) Siswa bersama kelompoknya mendiskusikan hasil percobaan dan 

pengamatan kemudian menuliskan di lembar kerja (masyarakat belajar) 

6) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi (pemodelan) 

7) Kelompok yang lain menanggapi 

Konfirmasi 

1) Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil kerja siswa (refleksi) 

2) Guru memberikan penguatan baik verbal maupun non verbal kepada 

siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar 

3) Guru memberikan motivasi kepada siswa yang belum optimal dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran 

3. Kegiatan Akhir (±20 menit) 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah dibahas (refleksi) 

2) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

3) Guru membagikan soal evaluasi 

4) Siswa mengerjakan soal evaluasi (penilaian autentik) 

5) Hasil pengerjaan diberikan kepada guru 

6) Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa 

7) Salam 

VIII. Sumber dan Media Belajar  

Sumber: 

Http://www.fauzionline.com/2012/09/faktor-pelapukan-kimiawi-biologis-

dan.html 

Http://budisma.web.id/materi/sma/geografi/macam-pelapukan-pembentuk-raut-

muka-bumi/ 

http://www.fauzionline.com/2012/09/faktor-pelapukan-kimiawi-biologis-dan.html
http://www.fauzionline.com/2012/09/faktor-pelapukan-kimiawi-biologis-dan.html
http://budisma.web.id/materi/sma/geografi/macam-pelapukan-pembentuk-raut-muka-bumi/
http://budisma.web.id/materi/sma/geografi/macam-pelapukan-pembentuk-raut-muka-bumi/
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Nurhadi dan Agus G. Senduk. 2003. Pembelajaran Kontekstual (Contextual 

Teaching and Learning) dan Penerapannya dalam KBK. Malang: 

UMPress. 

Silabus IPA kelas V SD 

Susilowati Eko, dkk. 2010. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas V. 

Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

Tim Bina IPA. 2010. Ilmu Pengetahuan Alam SD Kelas V. Jakarta: Yudhistira. 

Media: 

1. batu berlumut 

2. gambar batuan yang mengalami pelapukan 

3. gambar patung rusak akibat hujan asam 

4. batu kapur 

5. batuan sekitar 

IX. Penilaian Hasil Belajar 

1. Prosedur penilaian : proses dan akhir 

2. Jenis tes   : tertulis dan lisan 

3. Bentuk tes  : pilihan ganda, essay 

4. Alat tes  : lembar kerja siswa, lembar observasi, lembar soal  

evaluasi (terlampir) 

 

Semarang, 16 April 2013 

 

Guru kelas VC, Peneliti, 

 

 

 

Malikha, S.Pd.SD     Anisa Huril Ain 
NIP 19610727 198012 2 007    NIM 1401409071 

Mengetahui, 
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MATERI AJAR 

 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan  yang terjadi di  alam  dan 

hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar : 7.1 Mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena 

pelapukan 

 

Tanah sangat penting, karena tanah memberikan kehidupan pada manusia, 

hewan, dan tumbuhan. Tanah juga merupakan tempat kita berpijak, maka kamu 

wajib memelihara kesuburan dan kelestariannya. Pernahkah terpikir olehmu dari 

apakah tanah terbentuk? Tanah terbentuk dari batuan yang telah lapuk dan hancur. 

Pelapukan batuan disebabkan oleh perubahan suhu dan kegiatan alam lain. Macam-

macam pelapukan ada tiga, yaitu: pelapukan fisika, pelapukan kimiawi, dan 

pelapukan biologi. 

1. Pelapukan Fisika 

Pelapukan fisika disebabkan oleh berbagai faktor alam. Faktor alam itu 

antara lain: angin, air, perubahan suhu, dan gelombang laut. Angin yang 

senantiasa bertiup kencang dapat mengikis batuan sedikit demi sedikit. Kondisi 

ini dapat mengakibatkan batuan mengalami erosi. Erosi batuan menyebabkan 

terjadinya padang pasir. Selain itu, angin yang bertiup sangat kencang juga dapat 

menggeser batuan. Saat bergeser inilah batuan bergesekan dengan batuan lain 

sehingga mengalami penggerusan. Batuan akan pecah menjadi bagian yang lebih 

kecil, misalnya pasir dan kerikil.  

Perubahan suhu secara drastis juga dapat mengakibatkan pelapukan batuan. 

Saat suhu tinggi atau panas, batu akan mengembang. Sementara itu, saat suhu 

rendah atau dingin, batu akan menyusut kembali. Perubahan ini terjadi silih 

berganti antara siang dan malam. Adanya perubahan suhu yang silih berganti ini, 

lama-kelamaan dapat mengakibatkan batuan tersebut pecah.  

Batu juga dapat mengalami pelapukan karena air. Air hujan dan air terjun 

yang mengenai batuan secara terus-menerus dapat mengakibatkan batuan retak 

dan pecah. Batu karang yang berdiri kukuh di tepi laut juga dapat mengalami 

pelapukan. Gelombang laut yang menghantam batu karang secara terus-menerus 

mengakibatkan batuan tersebut terkikis sedikit demi sedikit. Satu hal yang perlu 
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diingat, proses pelapukan setiap batuan berbeda-beda. Ada batuan yang cepat 

lapuk, tetapi ada juga yang lambat. Cepat lambatnya pelapukan tergantung pada 

penyusun dan tingkat kekerasan batuan tersebut.  

Pelapukan fisika juga terjadi pada pakaian yang kita kenakan. Pakaian 

menjadi lapuk dan koyak karena sering dicuci dan dijemur. 

2. Pelapukan Kimia 

Pelapukan kimia adalah pelapukan yang terjadi karena batuan bereaksi 

dengan zat lain secara kimia. Bagaimana pelapukan kimia yang terjadi pada 

batuan? Batuan hasil pelapukan kimia mengalami perubahan kimia secara tetap 

maupun sementara. Pelapukan ini dapat kamu amati pada perkaratan besi. Besi 

berubah warna menjadi cokelat kemerahan dan bersifat rapuh. Proses perkaratan 

terjadi karena oksigen bersenyawa dengan uap air. Jadi besi akan mudah berkarat 

jika diletakkan di tempat yang lembab. 

Hujan asam mempercepat proses pelapukan secara kimia. Tahukah kamu 

apa yang dimaksud dengan hujan asam? Kegiatan industri menghasilkan gas 

sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang mencemari udara. Gas-gas buangan 

tersebut di udara bereaksi dengan oksigen dan uap air membentuk asam sulfur dan 

asam nitrat. Kemudian terjadilah hujan asam. Hujan asam menyebabkan 

kerusakan pada batuan dan logam. 

3. Pelapukan Biologi 

Pelapukan biologi adalah pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup. 

Contoh pelapukan biologi adalah pecahnya pot karena ditembus oleh akar 

tumbuhan dan lunaknya batu karena ditumbuhi oleh lumut. Lama-kelamaan 

batuan tersebut mengalami pelapukan akibat ditumbuhi lumut serta perubahan 

suhu yang berlangsung relatif lama. Lumut merupakan tumbuhan kecil yang 

sering hidup pada batuan. Tumbuhan inilah yang memulai peristiwa pelapukan 

batuan menjadi tanah. Tentu saja perubahan tersebut terjadi selama beribu-ribu 

atau bahkan berjuta-juta tahun. Adanya peristiwa di atas membuat lumut sering 

disebut sebagai tumbuhan perintis. Pelapukan biologi juga dilakukan oleh bakteri 

dan organisme kecil yang ada di dalam tanah. 
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MEDIA PEMBELEJARAN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar batu hancur akibat perubahan suhu dan air hujan (pelapukan fisika) 

Gambar permukaan patung rusak akibat hujan asam (pelapukan kimia) 

Gambar batu bata ditumbuhi lumut (pelapukan biologi) 



187 

 

 
 

AYO CARI TAHU!! 

 Tujuan 

Membuktikan proses pelapukan batuan secara biologi, fisika, dan kimia 

 Alat dan Bahan 

1. Lilin   5. batu berlumut 

2. korek api  6. batu gamping 

3. batu sekitar  7. wadah plastik 

4. gelas plastik  8. air  

 Cara Kerja 

1. Ambilah batuan yang ditumbuhi lumut! 

 

 

 

 

2. Telitilah apa yang ada di bawah lumut sehingga dapat tumbuh pada batu! 

3. Ambil batu gamping dan letakkan pada wadah yang sudah disediakan. Siramlah 

batu tersebut dengan air. Amatilah apa yang akan terjadi! 
 

 

4. Bakarlah batuan sekitar hingga panas sekali 
 

 

5. Masukan batu yang panas tadi ke dalam air dingin. Amatilah apa yang terjadi! 

 Pertanyaan 

1. Mengapa lumut dapat tumbuh pada batuan? Apa yang terjadi? 

Jawab: ...................................................................................................... 

2. Apakah yang terjadi pada batu gamping setelah disiram air? 

Jawab: ...................................................................................................... 

3. Apa yang terjadi jika peristiwa tersebut terjadi berulang kali? 

Jawab: ...................................................................................................... 

4. Apakah yang terjadi saat batu panas dimasukkan dalam air dingin? mengembang 

atau menyusutkah batu tersebut?  

Jawab: ...................................................................................................... 

5. Apa yang terjadi jika peristiwa tersebut terjadi berulang kali? 

Jawab: ...................................................................................................... 

 
 

 

 

 

LEMBAR KERJA SISWA 
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KISI-KISI SOAL 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Nomor 

soal/ 

Tingkat 

Kognitif 

7.1  Mendes-

kripsikan 

proses 

pembentu

kan tanah 

karena 

pelapukan 

 

 

 

Pelapukan 

batuan 

7.1.5  Menyebutkan 

3 jenis 

pelapukan 

7.1.6  Menjelaskan 

jenis-jenis 

pelapukan 

7.1.7  Menentukan 

jenis 

pelapukan 

berdasarkan 

contoh 

7.1.8  Membuktikan 

proses 

terjadinya 

tanah akibat 

pelapukan 

batuan 

Tes 

tertulis 

 

1. pilihan 

ganda 

 

2. Essay 

1, 3 (C2) 

2, 4, 5 (C1) 

 

1 (C3) 

2 (C4) 

3 (C6) 

4 (C5) 

5 (C4) 
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SOAL EVALUASI 

 

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1.  Berikut disajikan contoh-contoh pelapukan fisika pada tabel di bawah ini! 

Faktor pengaruh pelapukan Peristiwa 

P. Suhu 

Q. Air 

R. Angin 

S. gelombang laut 

1. Terkikisnya batu karang di tepi laut 

2. Retaknya batuan di bawah air terjun 

3. Lapuknya batuan di daerah gurun pasir 

4. Terkikisnya batu akibat gesekan dengan batu 

lain 

Contoh peristiwa pelapukan yang sesuai dengan faktor yang 

mempengaruhinya adalah . . . . 

a. P-1 dan Q-3 

b. R-2 dan S-3 

c. Q-2 dan R-4 

d. S-1 dan P-4 

2. Hamid menemukan batu yang ditumbuhi lumut di sebelah rumahnya. Hal 

yang ditemukan Hamid termasuk peristiwa . . . . 

a. pelapukan fisika 

b. pelapukan biologi 

c. pelapukan oksigen 

d. pelapukan kimiawi 

3. Cermatilah peristiwa pelapukan di bawah ini! 

1) Pecahnya pot akibat ditembus akar tumbuhan  

2) Berkaratnya ketika diletakkan di tempat lembab 

3) Rusaknya patung akibat hujan asam 

4) Mengembangnya batuan ketika musim panas 

5) Hancurnya batu bata yang berserakan di belakang rumah 

6) Permukaan batuan yang ditumbuhi lumut 

Contoh pelapukan kimia dan biologi berturut-turut ditunjukkan pada 

peristiwa ke  . . . . 

a. 3) dan 1) 

b. 5) dan 6) 
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c. 2) dan 4) 

d. 1) dan 5) 

4. Pelapukan batuan di gurun pasir terjadi karena . . . . 

a. perubahan suhu yang drastis 

b. getaran permukaan bumi 

c. terjangan ombak yang terus menerus 

d. masuknya akar ke sela-sela batuan dalam waktu yang lama 

5. Hujan asam berasal dari gas-gas tercemar hasil kegiatan pabrik yang beraksi 

dengan oksigen dan uap air udara. Oleh karena itu, patung atau bebatuan yang 

sering terkena hujan asam akan menjadi lapuk. Kerusakan pada batuan dan 

logam yang diakibatkan oleh hujan asam termasuk pelapukan . . . . 

a. kimia 

b. biologi 

c. fisika 

d. Geologi 

 

II. Jawablah pertanyaan berikut dengan uraian yang singkat dan jelas! 

1. Farid berjalan-jalan di taman sekitar rumahnya. Ketika berada di dekat pohon 

mangga, dia melihat batu-batu yang sudah ditumbuhi lumut dan kemudian 

mengambilnya. Dia berjalan lagi, dan melihat sebuah patung yang sudah 

mulai lapuk akibat hujan asam.  

Berdasarkan ilustrasi di atas, tentukan jenis pelapukan yang terdapat pada 

taman yang dikunjungi Farid? Mengapa bisa terjadi pelapukan pada batu dan 

patung yang berada di taman tersebut? 

2. Disajikan contoh-contoh peristiwa berikut: 

7) Pakaian yang sering dicuci dan dijemur semakin lama semakin lapuk 

8) Masuknya akar ke sela-sela batuan dalam waktu lama 

9) Batuan-batuan di gurun pasir yang melapuk akibat perubahan suhu 

10) Besi yang berkarat ketika diletakkan di tempat yang lembab 

11) Arca (patung) di beberapa candi yang rusak karena terkena hujan asam 

12) Melapuknya batu karang akibat terjangan gelombang laut yang terus 

menerus terjadi  

13) Lapuknya batu bata yang berserakan di belakang rumah 
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14) Mengikisnya batuan yang berada di bawah air terjun 

15) Lumut yang tumbuh pada permukaan batuan 

Berdasarkan analisis pemahamanmu, kelompokkanlah peristiwa-peristiwa di 

atas sesuai jenis pelapukan yang terjadi! 

3. Berdasarkan sifatnya, pelapukan batuan dibedakan menjadi 3. Buatlah tabel 

perbandingan ketiga jenis pelapukan meliputi pengertian dan 2 contoh 

peristiwanya! 

4. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan yang berlangsung relatif lama. 

Percobaan seperti apakah yang dapat membuktikan teori tersebut? 

5. Ahmad menata batu bata yang berserakan di belakang rumahnya. Saat ia 

mengangkatnya, tiba-tiba batu bata tersebut pecah dan hancur. Analisislah 

peristiwa yang ditemukan Ahmad! Mengapa bisa terjadi hal demikian? 
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KUNCI JAWABAN 

 

I. Pilihan Ganda 

1. C 

2. B 

3. A 

4. A 

5. A 

II. Essay 

1. Jenis pelapukan yang terjadi adalah pelapukan kimia dan pelapukan biologi. 

Pelapukan kimia ditunjukkan oleh patung yang rusak akibat hujan asam 

yang terjadi terus-menerus dan relatif lama sehingga mengakibatkan patung 

tersebut mengalami pelapukan. Sedangkan pelapukan biologi ditunjukkan 

oleh tumbuhnya lumut pada permukaan batuan yang mengakibatkan batu 

tersebut menjadi lapuk. 

2. Pelapukan fisika ditunjukkan peristiwa (1), (3), (6), (7), (8) 

Pelapukan biologi ditunjukkan peristiwa (2) dan (9) 

Pelapukan kimia ditunjukkan peristiwa (4) dan (5) 

3. Tabel perbandingan jenis pelapukan. 

No 
Jenis 

Pelapukan 

Pengertian 
Contoh Peristiwa 

1 Fisika Pelapukan yang disebabkan 
oleh berbagai faktor alam, 

meliputi: angin, air, perubahan 

suhu, dan gelombang laut 

1.  melapuknya batu-batuan di gurun 
pasir  

2.  Melapuknya karang akibat 

terjangan gelombang laut 

2 Biologi pelapukan yang disebabkan 

oleh makhluk hidup 

1.  Lumut yang tumbuh pada 

permukaan batuan 

2.  Masuknya akar ke sela-sela 

batuan dalam waktu lama 

3 Kimia pelapukan yang terjadi karena 

batuan bereaksi dengan zat 

lain secara kimia 

1.  Besi yang berkarat ketika 

diletakkan di tempat yang lembab 

2.  patung yang rusak karena terkena 
hujan asam 

4. Tanah bersal dari pelapukan batuan. Hal ini dapat dibuktikan melalui 

kegiatan percobaan memanaskan batu menggunakan api kemudian 

meletakkannya pada baskom yang berisi air dingin (pelapukan fisika). 

5. Batu bata yang dibawa Ahmad mengalami pelapukan akibat sering terkana 

air hujan dan panas matahari dkarena diletakkan di belakang rumah. 
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SKOR PENILAIAN 

 

No Bentuk soal Jumlah soal 
Nomor Butir 

Soal 
Bobot Jumlah 

1 PG 5 1-5 1 5 

2 Essay 5 1 

2 

3 

4 

5 

3 

4 

6 

5 

4 

3 

4 

6 

5 

4 

Skor maksimal 27 

 

                  

 

 

 

     Skor perolehan 

     Skor maksimal 

X 100 N= 
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PENGGALAN SILABUS 

Siklus III 

Nama Sekolah  : SDN Purwoyoso 03 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas/ semester : VC/ 2 

Standar Kompetensi : 7. Memahami perubahan  yang terjadi di  alam  dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator 

Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Karakter 

yang 

diharapkan 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Media 

dan 

Metode 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.2  Mengi-

dentifikasi 

jenis-jenis 

tanah  

 

7.2.1 Mengidenti-

fikasi bahan-

bahan 

penyusun 

tanah 

7.2.2 Menjelaskan 

susunan 

lapisan tanah 

7.2.3 Menyebutkan 

3 jenis tanah 

7.2.4 Menentukan 

sifat-sifat 

tanah humus, 

tanah liat, dan 

tanah pasir 

Tanah 1. Mengamati 

gambar 

lapisan tanah 

2. Mengamati 

tanah yang 

dicampur air 

kemudian 

diaduk untuk 

mengidentifi-

kasi bahan-

bahan 

penyusun 

tanah 

3. Melakukan 

pengamatan 

1. Tekun 

(Dili-

gence) 

2. Toleransi 

(Tole-

rance) 

3. Percaya 

diri 

(Confi-

dence) 

4. Kebera-

nian 

(Bravery) 

5. Kecerma-

tan 

Tes 

tertulis 

 

Tes lisan 

 

3 JP 

(3x35 

menit) 

1. Silabus 

Kelas V 

SD 

2. http:// 

pengertian-

definisi.blo

gspot.com/

2011/11/pr

oses-

pembentuk

an-

tanah.html 

3. http:// 

www.fp.un

ud.ac.id/in

Media: 

Gambar 

lapisan 

tanah, 

tanah 

sekitar, 

tanah 

humus, 

tanah 

pasir, 

tanah liat 

 

Metode: 

Tanya 

jawab, 
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7.2.5 Menghubung-

kan sifat-sifat 

tanah dengan 

peristiwa 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

terhadap 

tanah humus, 

tanah pasir, 

dan tanah liat 

untuk 

mengetahui 

tingkat daya 

serap air 

(ciri-ciri 

tanah)  

4. Berdiskusi 

dengan teman 

sekelompok 

tentang hasil 

pengamatan 

atau 

percobaan 

5. Mempresen-

tasikan hasil 

diskusi 

(Careful-

ness) 

6. Disiplin 

(Disci-

pline) 

7. Bertang-

gung 

jawab 

(respon-

sibility) 

8. Kerjasa-

ma 

(Coope-

ration) 

 

d/wp-

content/upl

oads/2012/

04/Buku-

Ajar-

Klasifikasi-

Tanah-dan-

Kesesuaian

-Lahan.pdf 

4. http:// 

www.silvik

ultur.com/

Tekstur_da

n_Struktur

_Tanah.ht

ml 

5. Buku 

Pembelaja-

ran 

Kontekstu-

al karya 

Nurhadi 

dan Senduk 

6. Buku BSE 

kelas V SD 

7. Buku 

Yudhistira 

kelas V SD 

informatif, 

diskusi, 

penugasan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Siklus III 

Nama Sekolah : SDN Purwoyoso 03 

Mata Pelajaran : IPA 

Kelas / Semester  : VC/ 2 

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

 

I. Standar Kompetensi 

7. Memahami perubahan  yang terjadi di  alam  dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam 

II. Kompetensi Dasar 

7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah  

III. Indikator 

7.2.1  Mengidentifikasi bahan-bahan penyusun tanah 

7.2.2  Menjelaskan susunan lapisan tanah 

7.2.3  Menyebutkan 3 jenis tanah 

7.2.4  Menentukan sifat-sifat tanah humus, tanah liat, dan tanah pasir 

7.2.5 Menghubungkan sifat-sifat tanah dengan peristiwa dalam kehidupan 

sehari-hari 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melakukan pengamatan terhadap tanah yang dilarutkan air, siswa 

dapat mengidentifikasi bahan-bahan penyusun tanah dengan benar 

2. Diberikan pertanyaan lapisan tanah, siswa dapat menjelaskan susunan lapisan 

tanah dengan tepat 

3. Diberikan pertanyaan guru, siswa dapat menyebutkan 3 jenis tanah dengan 

benar 

4. Melalui pengamatan secara kelompok, siswa dapat menentukan sifat-sifat 

tanah humus dengan tepat 

5. Melalui pengamatan secara kelompok, siswa dapat menentukan sifat-sifat 

tanah liat dengan tepat 

6. Melalui pengamatan secara kelompok, siswa dapat menentukan sifat-sifat 

tanah pasir dengan tepat 
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7. Dengan bekerja kelompok, siswa dapat menghubungkan sifat-sifat tanah 

dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari 

Karakter yang diharapkan: 

1. Tekun (Diligence) 

2. Toleransi (Tolerance) 

3. Percaya diri (Confidence) 

4. Keberanian (Bravery) 

5. Kecermatan (Carefulness) 

6. Disiplin (Discipline) 

7. Bertanggung jawab (responsibility) 

8. Kerjasama (Cooperation) 

V. Materi Ajar 

Tanah 

VI. Metode dan Pendekatan Pembelajaran 

1. Metode  : informatif, diskusi, tanya jawab, penugasan 

2. Pendekatan : CTL 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (±10 menit) 

1) Guru mengucapkan salam 

2) Melakukan presensi 

3) Apersepsi: guru bertanya “siapa yang pernah menanam tanaman? Apa 

saja yang kalian temukan saat menggali tanah untuk menanam 

tanamanmu? terbuat dari bahan apakah pot bungamu?” (bertanya) 

4) Guru menginformasikan topik dan tujuan pembelajaran sesuai materi 

yang  akan dipelajari 

5) Memberikan motivasi kepada siswa agar bersemangat belajar 

6) Menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan 

2. Kegiatan Inti (±75 menit) 

Eksplorasi 

1) Guru menunjukkan gambar lapisan tanah di depan kelas (konstruktivis) 

2) Siswa diminta mengamati media yang ditunjukkan guru 
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3) Guru bertanya “menurut kalian, pada lapisan manakah tanah yang 

biasanya digunakan untuk menanam tanaman? mengapa demikian?” 

(bertanya) 

4) Siswa menjawab pertanyaan guru 

5) Guru memberikan umpan balik terhadap jawaban siswa 

Elaborasi 

1) Guru membagi 6 kelompok siswa, setiap kelompok terdiri dari 6 siswa  

2) Guru membagikan alat dan bahan untuk pengamatan serta lembar kerja 

pada tiap kelompok 

3) Setiap kelompok ditugaskan melakukan pengamatan sesuai petunjuk 

lembar kerja yang diberikan (inkuiri) 

4) Guru membimbing tiap kelompok dalam melakukan kegiatan 

pengamatan  

5) Siswa bersama kelompoknya mendiskusikan hasil pengamatan kemudian 

menuliskan di lembar kerja (masyarakat belajar) 

6) Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi (pemodelan) 

7) Kelompok yang lain menanggapi 

Konfirmasi 

1) Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil kerja siswa (refleksi) 

2) Guru memberikan penguatan baik verbal maupun non verbal kepada 

siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. 

3) Guru memberikan motivasi kepada siswa yang belum optimal dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran 

3. Kegiatan Akhir (±20 menit) 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah dibahas (refleksi) 

2) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

3) Guru membagikan soal evaluasi 

4) Siswa mengerjakan soal evaluasi (penilaian autentik) 

5) Hasil pengerjaan diberikan kepada guru 

6) Guru memberikan tindak lanjut kepada siswa 

7) Salam 
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VIII. Sumber dan Media Belajar  

Sumber: 

Http://www.fp.unud.ac.id/ind/wp-content/uploads/2012/04/buku-ajar-

klasifikasi-tanah-dan-kesesuaian-lahan.pdf 

Http://pengertian-definisi.blogspot.com/2011/11/proses-pembentukan-tanah. 

html 

Http:// www.silvikultur.com/Tekstur_dan_Struktur_Tanah.html 

Nurhadi dan Agus G. Senduk. 2003. Pembelajaran Kontekstual (Contextual 

Teaching and Learning) dan Penerapannya dalam KBK. Malang: 

UMPress. 

Rositawaty. 2010. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas V. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

Silabus IPA kelas V SD 

Tim Bina IPA. 2010. Ilmu Pengetahuan Alam SD Kelas V. Jakarta: Yudhistira. 

Media:  

1. Gambar lapisan tanah 

2. tanah sekitar, tanah liat, tanah pasir, tanah humus 

IX. Penilaian Hasil Belajar 

1. Prosedur penilaian : proses dan akhir 

2. Jenis tes   : tertulis dan lisan 

3. Bentuk tes  : pilihan ganda, essay 

4. Alat tes  : lembar kerja siswa, lembar observasi, lembar soal 

evaluasi (terlampir) 

Semarang, 18 April 2013 

Guru kelas VC, Peneliti, 

 

 

Malikha, S.Pd.SD      Anisa Huril Ain 
NIP 19610727 198012 2 007     NIM 1401409071 

Mengetahui, 

 

 

 

 

http://www.fp.unud.ac.id/ind/wp-content/uploads/2012/04/buku-ajar-klasifikasi-tanah-dan-kesesuaian-lahan.pdf
http://www.fp.unud.ac.id/ind/wp-content/uploads/2012/04/buku-ajar-klasifikasi-tanah-dan-kesesuaian-lahan.pdf
http://pengertian-definisi.blogspot.com/2011/11/proses-pembentukan-tanah.%20html
http://pengertian-definisi.blogspot.com/2011/11/proses-pembentukan-tanah.%20html
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MATERI AJAR 

 

Standar Kompetensi: 7. Memahami perubahan  yang terjadi di  alam  dan 

hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam 

Kompetensi Dasar    :  7.2 Mengidentifikasi jenis-jenis tanah  

 

Menurut susunannya, lapisan tanah terdiri atas lapisan atas, lapisan tengah, 

lapisan bawah, dan batuan induk tanah. Lapisan atas merupakan lapisan yang 

terbentuk dari hasil pelapukan batuan dan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. 

Tanah lapisan paling atas umumnya sangat subur. Hal ini karena lapisan tanah atas 

bercampur dengan humus. Sedangkan Lapisan tengah adalah lapisan yang terbentuk 

dari campuran antara hasil pelapukan batuan dan air. Lapisan tersebut terbentuk 

karena sebagian bahan lapisan atas terbawa oleh air dan mengendap. Lapisan ini 

biasa disebut tanah liat. 

Sementara itu, lapisan bawah merupakan lapisan yang terdiri atas bongkahan-

bongkahan batu. Di sela-sela bongkahan terdapat hasil pelapukan batuan. Jadi, masih 

ada batu yang belum melapuk secara sempurna. Tanah lapisan bawah bersifat kurang 

subur dan mempunyai warna lebih terang. Tanah lapisan bawah mengandung sedikit 

humus. Humus berasal dari pembusukan hewan atau tumbuhan yang telah mati. 

Proses pembusukan ini dibantu oleh hewan-hewan yang hidup di tanah, misalnya 

cacing tanah. Lapisan tanah yang paling bawah yaitu batuan induk tanah. Batuan 

induk tanah merupakan lapisan tanah berupa bebatuan yang padat. Biasanya lapisan 

tanah ini warnanya sama dengan warna batuan asalnya.  

Menurut butiran-butiran penyusunnya, tanah terdiri atas humus, batu, kerikil, 

pasir, lumpur, tanah liat, serta debu. Batu kerikil merupakan penyusun tanah yang 

terbesar ukurannya. Butiran pasir berukuran lebih kecil daripada kerikil. Butiran 

lumpur lebih kecil daripada pasir dan bercampur dengan air. Butiran tanah liat lebih 

kecil daripada butiran lumpur. Butiran tanah yang paling kecil adalah debu. Butiran 

debu ini sangat halus dan ringan sehingga mudah diterbangkan angin. Penyusun 

tanah sangat erat kaitannya dengan daya peresapan air. Tanah yang mengandung 

banyak debu atau butiran-butiran tanah liat sukar dilalui air. Sebaliknya, tanah yang 

mengandung banyak pasir mudah dilalui air.  
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Setiap tanah memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan air yang 

berbeda-beda. Oleh karena itu, tumbuhan yang ditanam di  tanah yang mampu 

menyerap dan menyimpan air akan tumbuh dengan baik. Penyerapan air ke dalam 

tanah bergantung pada jenis tanah.  

Berikut, akan dijelaskan jenis-jenis tanah yang dapat kamu temukan di 

sekitarmu. 

1. Tanah Humus 

Tanah humus merupakan tanah yang berasal dari pelapukan sisa hewan dan 

tumbuhan yang membusuk, berwarna kehitaman, sangat baik untuk lahan 

pertanian, kemampuan menyerap airnya sangat tinggi, serta dapat 

menggemburkan tanah.  

2. Tanah Liat  

Tanah liat merupakan tanah yang butiran-butiran tanahnya halus, setiap 

butiran saling melekat satu sama lain sehingga jika basah akan lengket, sukar 

menyerap air sehingga pada saat kering tanah akan retak-retak tetapi saat hujan 

tanah akan menggenang. Jenis tanah ini sering dimanfaatkan untuk membuat 

keramik dan kerajinan, seperti pot bunga, topeng, dan mangkuk. Dalam 

penggunanya, tanah liat yang telah dibentuk dipanaskan supaya kering dan kuat, 

tumbuhan sulit tumbuh di tanah liat.  

3. Tanah Berpasir 

Tanah berpasir biasanya digunakan untuk bahan membangun rumah. Tanah 

ini dicampur dengan semen untuk memasang batu bata. Tanah berpasir 

merupakan tanah yang butiran pasirnya sangat banyak, mudah menyerap air dan 

udara, pori-pori lebih besar, ringan sehingga mudah diolah, kandungan unsur hara 

sedikit, dan tidak subur. 

4. Tanah Vulkanik 

Tanah vulkanik biasanya terdapat di sekitar gunung berapi, seperti Gunung 

Merapi di Jawa Tengah dan Gunung Galunggung di Jawa Barat. Tanah vulkanik 

merupakan tanah yang banyak mengandung unsur hara, warnanya lebih gelap, 

berasal dari gunung berapi yang meletus, sangat mudah menyerap air, dan sangat 

subur untuk lahan pertanian. 
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5. Tanah Berkapur 

 Tanah ini mengandung bebatuan. Tanah jenis ini sangat mudah dilalui air dan 

mengandung sedikit sekali humus. Oleh karena itu, tanah berkapur tidak begitu subur 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Lapisan tanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapisan Atas 

Lapisan Batuan induk 

Lapisan Bawah 

Lapisan Tengah 
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AYO CARI TAHU!! 

 Tujuan 

1.  Mengidentifikasi bahan-bahan penyusun tanah 

2.  Menentukan ciri-ciri tanah liat, tanah humus, dan tanah pasir 

 Alat dan Bahan 

1. Gelas plastik   3.  Tanah sekitar, tanah humus, tanah pasir, tanah liat 

2. Air secukupnya  4.  Pengaduk 

 Cara Kerja I 

1. Ambillah satu gelas yang tidak berlubang 

2. Masukkan air ke dalam gelas sampai setengahnya! 
3. Masukkan tanah ke dalam gelas tersebut! 

4. Aduk campuran tanah dan air tersebut selama beberapa saat! 

5. Diamkan selama 5 menit, kemudian amatilah! 
6. Diskusikan hasil pengamatanmu dengan teman sekelompokmu! 

 
Jawablah pertanyaan berikut! 

1. Apakah terbentuk endapan di dasar gelas? bahan apa sajakah yang mengendap? 
Jawab: ....................................................................................................................... 

2. Apakah terdapat bahan yang terapung di permukaan air? bahan apakah itu? 

Jawab: ...................................................................................................................... 

3. Jadi, berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, bahan apa sajakah yang terdapat di 
dalam tanah tersebut? 

Jawab: ...................................................................................................................... 

 

 Cara Kerja II 

1. Letakkan masing-masing gelas yang berlubang di atas gelas yang tidak berlubang! 

2. Isikan masing-masing gelas dengan jenis tanah yang berbeda! 

 

 

 

 

 
3. Tuang air secukupnya pada masing-masing gelas plastik tersebut secara perlahan-

lahan hingga hampir penuh! 

4. Amati tetesan air yang keluar dari masing-masing gelas plastik yang berlubang! 
5. Setelah 5 menit, perhatikan air yang tertampung dan bandingkan! 

6. Diskusikan hasil pengamatanmu dengan teman sekelompokmu! 

7. Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini! 
 

No Jenis Tanah Warna 
Daya Resap Air 

Mudah (cepat) Sukar (lambat) 

1 Tanah liat    

2 Tanah pasir    

3 Tanah humus    

 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. Tanah liat Gb. Tanah pasir Gb. Tanah humus 
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KISI-KISI SOAL 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok 

Indikator 

Pencapaian 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Instrumen 

Nomor soal/ 

Tingkat 

Kognitif 

7.2   Mengi-

dentifikasi 

jenis-jenis 

tanah  

 

 

 

Tanah 

 

7.2.1 Mengiden-

tifikasi bahan-

bahan 

penyusun 

tanah 

7.2.2 Menjelaskan 

susunan 

lapisan tanah 

7.2.3 Menyebutkan 

3 jenis tanah 

7.2.4 Menentukan 

sifat-sifat 

tanah humus, 

tanah liat, dan 

tanah pasir 

7.2.5 Menghu-

bungkan sifat-

sifat tanah 

dengan 

peristiwa 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Tes 

tertulis 

 

1.  Pilihan 

ganda 

 

2.  Essay 

 

1, 2, 3 (C2) 

4, 5 (C1) 

 

1 (C3) 

2 (C5) 

3 (C6) 

4 (C4) 

5 (C4) 
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SOAL EVALUASI 

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 

1. Perhatikan ciri-ciri tanah di bawah ini!  

1)  Berasal dari pelapukan sisa hewan dan tumbuhan yang membusuk 

2)  Ketika basah akan lengket  

3)  Daya serap air rendah  

4)  Menyuburkan tanaman 

5)  Dimanfaatkan untuk membuat berbagai kerajinan  

6) Mengandung butiran pasir 

7) Terdapat di sekitar gunung berapi 

Ciri-ciri yang dimiliki tanah liat ditunjukkan dengan nomor . . . . 

a.  1), 3), dan 4) 

b.  2), 4), dan 7) 

c.  3), 5), dan 6) 

d.  2), 3), dan 5) 

2. Perhatikan gambar lapisan tanah berikut! 

Lapisan tanah yang banyak mengandung humus 

ditunjukkan dengan nomor . . . . 

a. 1  

c. 2 

b. 3  

d. 4 

3. Berdasarkan gambar lapisan tanah pada soal nomor 2, yang ditunjukkan oleh 

nomor 2 dan 4 berturut-turut adalah. . . . 

a. lapisan atas dan lapisan tengah 

b. lapisan humus dan lapisan bawah 

c. lapisan batuan induk dan lapisan bawah 

d. lapisan tengah dan lapisan batuan induk 

4. Tanah berkapur adalah jenis tanah yang . . . . 

a.  sangat subur 

b.  digunakan sebagai bahan kerajinan 

c.  mengandung bebatuan 

d.  digunakan sebagai bahan bangunan 

1 

2 

3 

4 
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5. Kerikil merupakan bahan padat tanah yang butirannya paling besar. Ketika 

berada di dalam air, bahan penyusun ini akan. . . . 

a.  mengapung 

b.  mengendap di dasar air 

c.  melayang 

d.  larut dalam air 

 

II. Jawablah pertanyaan berikut dengan uraian yang singkat dan jelas! 

1. Ketika tanah dicampur dengan air kemudian diaduk. diketahui bahan-bahan 

penyusun tanah terdiri atas: batu, kerikil, pasir, humus, tanah halus. 

Kelompokkanlah bahan-bahan penyusun tersebut sesuai lapisan yang 

terbentuk! 

2. Di Indonesia ini, terdapat bebarapa jenis tanah di antaranya tanah liat, tanah 

humus, tanah, dan tanah pasir. Buatlah tabel hubungan antara sifat-sifat atau 

ciri-ciri khusus sesuai jenis tanah dengan pemanfaatannya dalam kehidupan 

sehari-hari! 

3. Berdasarkan kandungannya, tiap jenis tanah memiliki kemampuan berbeda 

dalam menyerap air. Untuk membuktikan hal tersebut, bagaminakah cara 

kamu mencari tahu? 

 

Cermati sifat-sifat atau ciri-ciri tanah berikut ini untuk menjawab soal 

nomor 4 dan 5! 

(1)  Berasal dari pelapukan sisa hewan dan tumbuhan yang membusuk 

(2)  Tidak subur  

(3)  Ketika basah akan lengket  

(4)  Biasanya digunakan untuk bahan membangun rumah  

(5)  Sukar menyerap air  

(6)  Mengandung bebatuan 

(7)  Baik untuk lahan pertanian 

(8)  Saat kering akan retak-retak, saat hujan akan menggenang 

(9)  Dimanfaatkan untuk membuat berbagai kerajinan  

(10) Mudah menyerap air 

(11) Butiran pasirnya sangat banyak 
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(12) Butiran-butiran tanahnya halus 

(13) Terdapat di sekitar gunung berapi 

(14) Berwarna kehitaman 

4. Berdasarkan data di atas, tentukan sifat-sifat yang dimiliki oleh tanah humus, 

vulkanik, dan kapur! 

5. Berdasarkan sifat atau ciri tanah yang diuraikan di atas, tentukan sifat-sifat 

atau ciri-ciri yang dimiliki tanah liat dan tanah pasir! 
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KUNCI JAWABAN 

 

I. Pilihan Ganda 

1. D 

2. A 

3. D 

4. C 

5. B 

II. Essay 

1. mengapung: humus; melayang: tanah halus; mengendap: batu, kerikil, pasir. 

2.  

No Jenis 

tanah 

Ciri atau sifat khusus Pemanfaatan 

1 Liat Sukar menyerap air dan 

lengket ketika basah 

Digunakan untuk 

membuat kerajinan atau 

gerabah 

2 Pasir Mengandung banyak butiran 

pasir, tidak subur, mudah 

menyerap air 

Digunakan sebagai bahan 

bangunan  

3 Humus Sangat subur, mengandung 

banyak humus, mudah 

menyerap air 

Digunakan sebagai lahan 

pertanian 

 

3. Dengan melakukan kegiatan pengamatan pada beberapa jenis tanah yang 

diletakkan pada wadah yang sudah dilubangi bagian bawahnya kemudian 

memasukkan air ke wadah tersebut untuk diamati daya serap airnya. 

4. Sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki tanah humus dapat ditunjukkan pada 

sifat (1), (7), (10), dan (14). Sedangkan jenis tanah vulkanik dan kapur 

masing-masing ditunjukkan pada sifat (7), (10), (13) dan (2), (6). 

5. Sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki tanah liat dapat ditunjukkan pada sifat 

(2), (3), (5), (8), (9), dan (12). Sedangkan jenis tanah pasir ditunjukkan pada 

sifat (2), (4), (10) dan (11). 
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SKOR PENILAIAN 

 

No Bentuk soal Jumlah soal Nomor Butir Soal Bobot Jumlah 

1 PG 5 1-5 1 5 

2 Essay 5 1 

2 

3 

4 

5 

3 

5 

6 

4 

4 

3 

5 

6 

4 

4 

Skor maksimal 27 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Skor perolehan 

     Skor maksimal 

X 100 N= 
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LAMPIRAN 4 

DATA HASIL PENELITIAN 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI KETERAMPILAN GURU 

PADA PEMBELAJARAN IPA 

MELALUI PENERAPAN PENDEKATAN CTL 

No Indikator 
Siklus 

I II III 

1. 
Mengondisikan kelas agar siswa siap mengikuti 

pembelajaran (keterampilan membuka) 
3 4 4 

2. Melakukan apersepsi (keterampilan membuka pelajaran) 4 4 4 

3. 
Menyampaikan tujuan pembelajaran (keterampilan 

membuka pelajaran) 
1 2 3 

4. 

Membangun pengetahuan siswa melalui media 

pembelajaran (keterampilan mengadakan variasi; CTL: 

konstruktivis) 

3 4 4 

5. 
Mengajukan pertanyaan (keterampilan bertanya; CTL: 

bertanya) 
4 4 4 

6. 
Menjelaskan materi pelajaran (keterampilan 

menjelaskan) 
2 3 3 

7. 
Membimbing siswa melakukan kegiatan pengamatan 

(keterampilan mengelola kelas; CTL: inkuiri) 
3 4 4 

8. 

Membimbing siswa belajar dalam diskusi kelompok 

(Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil; 

CTL: masyarakat belajar) 

3 3 4 

9. 

Membimbing siswa mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok (Keterampilan mengajar kelompok kecil dan 

perorangan; CTL: pemodelan) 

1 2 3 

10. 
Memberikan penguatan (keterampilan memberi 

penguatan) 
3 3 4 

11. 
Menyimpulkan hasil pembelajaran (keterampilan 

menutup pelajaran) 
2 3 4 

12. 
Melakukan refleksi (keterampilan menutup pelajaran; 

CTL: refleksi) 
2 3 3 

13. 
Memberikan evaluasi (keterampilan menutup pelajaran; 

CTL: penilaian autentik) 
1 2 3 

Jumlah 32 41 47 

Rata-rata 2,5 3,2 3,6 

Kategori 
Cukup Baik Sangat 

Baik 

   

Kolaborator,  Peneliti  
 

 

Malikha, S.Pd.SD Anisa Huril Ain 
NIP 19610727 198012 2 007     NIM 1401409071 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS I 

No Nama 
Indikator 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ADD 4 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 33 

2 DVA 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 40 

3 LTT 4 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 30 

4 RMD 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 31 

5 RFK 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 22 

6 VTN 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 36 

7 WHY 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 14 

8 CTK 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 40 

9 IMM 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 23 

10 RZK 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 28 

11 VLN 2 1 1 2 2 1 1 2 1 0 2 1 16 

12 KRS 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 39 

Jumlah 40 28 28 31 29 33 30 31 21 23 32 26 352 

Rata-rata 3,3 2,3 2,3 2,6 2,4 2,8 2,5 2,6 1,8 1,9 2,7 2,2 29,3 

Kategori Cukup 

 

Observer 

 

 

 

Nur Lailatul Fajri 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS II 

No Nama 
Indikator 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ADD 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 37 

2 DVA 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 46 

3 LTT 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 37 

4 RMD 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 43 

5 RFK 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 30 

6 VTN 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 43 

7 WHY 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 3 2 27 

8 CTK 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 46 

9 IMM 3 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 33 

10 RZK 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 33 

11 VLN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 33 

12 KRS 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 47 

Jumlah 43 37 41 35 35 43 41 38 32 33 40 37 455 

Rata-rata 3,6 3,1 3,4 2,9 2,9 3,6 3,4 3,2 2,7 2,8 3,3 3,1 37,9 

Kategori Baik 

 

Observer 

 

 

 

Nur Lailatul Fajri 
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HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

SIKLUS III 

No Nama 
Indikator 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ADD 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 43 

2 DVA 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 47 

3 LTT 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 42 

4 RMD 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 45 

5 RFK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 37 

6 VTN 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 44 

7 WHY 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 35 

8 CTK 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 46 

9 IMM 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 39 

10 RZK 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 43 

11 VLN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

12 KRS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Jumlah 45 39 43 39 41 44 45 44 38 38 43 46 505 

Rata-rata 3,8 3,3 3,6 3,3 3,4 3,7 3,8 3,7 3,2 3,2 3,6 3,8 42,1 

Kategori Sangat 

Baik 

 

Observer 

 

 

 

Nur Lailatul Fajri 
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REKAPITULASI AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA 

MELALUI PENERAPAN PENDEKATAN CTL 

 

No Nama 
Perolehan Skor 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1 ADD 33 37 43 

2 DVA 40 46 47 

3 LTT 30 37 42 

4 RMD 31 43 45 

5 RFK 22 30 37 

6 VTN 36 43 44 

7 WHY 14 27 35 

8 CTK 40 46 46 

9 IMM 23 33 39 

10 RZK 28 33 43 

11 VLN 16 33 36 

12 KRS 39 47 48 

Jumlah 352 455 505 

Rata-rata 29,3 37,9 42,1 

Kategori Cukup Baik Sangat Baik 

 

Observer 

 

 

 

Nur Lailatul Fajri 
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REKAPITULASI HASIL BELAJAR SISWA 

MATA PELAJARAN IPA MELALUI PENERAPAN PENDEKATAN CTL 

SISWA KELAS VC SDN PURWOYOSO 03 SEMARANG 

No Nama 
Nilai Evaluasi 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1 JHN 26 TT 44 TT 44 TT 

2 EDW 37 TT 56 TT 56 TT 

3 WHY 26 TT 48 TT 48 TT 

4 ADD 59 TT 74 T 78 T 

5 ANS 37 TT 48 TT 78 T 

6 ADR 81 T 78 T 85 T 

7 AKM 81 T 78 T 81 T 

8 AGL 41 TT 56 TT 67 T 

9 BRL 81 T 81 T 89 T 

10 DVA 89 T 89 T 96 T 

11 DWD 70 T 70 T 70 T 

12 DWJ 89 T 85 T 89 T 

13 DNA 56 TT 56 TT 81 T 

14 FDL 81 T 78 T 81 T 

15 IMM 56 TT 74 T 74 T 

16 IDY 93 T 85 T 93 T 

17 ILH 48 TT 59 TT 70 T 

18 YLD 70 T 63 T 70 T 

19 LTT 67 T 70 T 78 T 

20 HNF 70 T 67 T 78 T 

21 NFL 70 T 78 T 78 T 

22 DNI 52 TT 52 TT 56 TT 

23 NEK 52 TT 52 TT 56 TT 

24 RZK 78 T 78 T 78 T 

25 RST 70 T 78 T 78 T 

26 RND 67 T 67 T 70 T 

27 RMD 70 T 70 T 74 T 
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28 RFK 59 TT 59 TT 59 TT 

29 SLV 85 T 74 T 93 T 

30 TRM 89 T 81 T 89 T 

31 VTN 74 T 67 T 74 T 

32 VLN 52 TT 52 TT 56 TT 

33 WSK 56 TT 63 T 81 T 

34 LFT 78 T 67 T 93 T 

35 BGS 70 T 67 T 85 T 

36 KRS 74 T 93 T 93 T 

Jumlah 2355 2457 2719 

Rata-rata 65,42 68,25 75,52 

Ketuntasan 

Klasikal 

61% 69% 81% 

 

Guru Kelas VC 

 

 

 

Malikha, S.Pd.SD  

NIP 19610727 198012 2 007 
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LEMBAR EVALUASI SISWA SIKLUS I 
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LEMBAR EVALUASI SISWA SIKLUS II 
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LEMBAR EVALUASI SISWA SIKLUS III 
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CATATAN LAPANGAN 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENDEKATAN CTL 

Siklus I 

 

Satuan pendidikan : SDN Purwoyoso 03 Semarang 

Kelas/Semester : VC/ 2 

Materi   : Jenis-jenis batuan 

Hari, tanggal  : Selasa, 26 Maret 2013 

Petunjuk  : Catatlah kejadian-kejadian yang terjadi selama proses 

pembelajaran berlangsung sesuai keadaan yang terjadi  

di kelas! 

 

Penelitian dilaksanakan mulai pukul 11.00 setelah jam istirahat kedua. Setelah 

bel masuk berbunyi, guru menunggu semua siswa masuk ke kelas lalu 

mengondisikan agar duduk di tempat duduknya masing-masing. Siswa terlihat sudah 

lesu, kurang semangat karena pembelajaran dilaksanakan siang hari. Guru 

mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, 

mempresensi kehadiran, melakukan apersepsi berupa pertanyaan “siapa yang pernah 

menemukan batu di sekitar rumah? bagaimana bentuk dan warnanya?”. Siswa 

antusias menanggapi apersepsi dengan mengangkat tangan untuk menjawab. Guru 

menginformasikan tujuan pembelajaran walaupun kurang sesuai indikator yang 

ditetapkan. 

Pada kegiatan inti, guru menunjukkan media gambar gunung berapi yang telah 

ditempel di papan tulis. Siswa diminta mengamati gambar serta lantai keramik kelas. 

Untuk lebih mengembangkan pemikiran siswa, guru mengajukan pertanyaan “apa 

nama cairan yang keluar dari gunung berapi? terbuat dari bahan apakah lapisan lantai 

ini hingga bisa licin?”, siswa antusias mengangkat tangan ingin menjawab. Guru 

menjelaskan secara singkat pengertian batuan beku, sedimen, dan metamorf. Setelah 

itu, siswa dibagi menjadi enam kelompok masing-masing terdiri 6 anggota bersifat 

heterogen yaitu siswa laki-laki dan perempuan dengan tingkat intelegensi beragam. 

Pengelompokkan berlangsung kurang kondusif cenderung gaduh karena guru kurang 

mengatur tempat duduk masing-masing kelompok sehingga siswa masih bingung 

mencari teman sekelompoknya. Guru membutuhkan waktu cukup lama untuk 
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mengondisikan tiap kelomok duduk di tempat duduknya masing-masing. Tiap 

kelompok diberi tugas melakukan pengamatan bertujuan mengidentifikasi ciri-ciri 

batuan beku (batu apung, obsidian), batuan sedimen (batu kapur, granit, pasir), 

batuan metamorf (batu sabak, marmer) sesuai petunjuk lembar kerja. Kegiatan 

pengamatan dilakukan kurang tertib, berlangsung kurang kondusif karena batu 

apung, obsidian, sabak, granit hanya ada dua, batu marmer ada empat, hanya batu 

pasir serta batu kapur yang mencukupi jumlah kelompok sehingga perlu bergantian 

untuk mengamati. Walaupun guru sudah menjelaskan urutan pergantian batu namun 

siswa tetap berebutan mendapatkan batu. Keadaan ini menyebabkan kelas sangat 

gaduh karena proses giliran mendapatkan bebatuan kurang terkondisi baik. Guru 

membimbing tiap kelompok melakukan pengamatan, membantu siswa yang 

kesulitan, serta memberikan batas waktu berdiskusi. Setelah waktu berdiskusi 

selesai, perwakilan tiap kelompok maju menyampaikan hasil diskusi, sementara 

kelompok lain diminta memperhatikan. Pada kegiatan presentasi juga suasana kelas 

tidak terkondiskan baik sehingga ketika ada kelompok maju mempresentasikan hasil 

diskusi, kelompok lain kurang memperhatikan. Walapun guru sudah menegur siswa 

gaduh, mendekati, namun suasana kelas tetap gaduh. Setelah semua perwakilan 

kelompok maju mempresentasikan hasil diskusi, guru memberikan penguatan bagi 

siswa aktif selama proses pembelajaran, serta memberikan konfirmasi hasil kerja, 

Di akhir pembelajaran guru bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari kemudian menuliskan di papan tulis, namun siswa belum diberi 

kesempatan menanyakan materi yang kurang dimengerti. Siswa diberikan evaluasi 

tes tertulis berupa 5 soal pilihan ganda dan 5 soal essay untuk dikerjakan. Setelah 

selesai mengerjakan, jawaban soal dikumpulkan, guru meminta siswa berkemas-

kemas, berdoa, lalu mengucapkan salam penutup. Pembelajaran berakhir pukul 12.15 

WIB karena sekolah digunakan untuk try out kelas 6 sehingga alokasi waktu 

berkurang 15 menit. 

Semarang, 26 Maret 2013 

Observer 

 

 

 

Fika Anggraini 
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CATATAN LAPANGAN 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENDEKATAN CTL 

Siklus II 

 

Satuan pendidikan : SDN Purwoyoso 03 Semarang 

Kelas/Semester : VC/ 2 

Materi   : Pelapukan Batuan 

Hari, tanggal  : Selasa, 16 April 2013 

Petunjuk  : Catatlah kejadian-kejadian yang terjadi selama proses 

 pembelajaran berlangsung sesuai keadaan yang terjadi  

 di kelas! 

 

Pelaksanaan penelitian siklus II dimulai pukul 09.00 setelah istirahat pertama. 

Setelah bel masuk berbunyi satu per satu siswa memasuki ruang kelas untuk 

mengikuti pembelajaran dan duduk di tempat duduk masing-masing. Guru 

mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, 

mempresensi kehadiran, melakukan apersepsi berupa pertanyaan “pernahkah kalian 

melihat lumut? dimanakah lumut tumbuh? mengapa lumut tersebut menempel pada 

batu?”. Siswa antusias menanggapai apersepsi dengan mengangkat tangan untuk 

menjawab. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran sesuai indikator namun ada 

satu tujuan belum tersampaikan,  serta memberikan motivasi siswa agar semangat 

mengikuti pembelajaran. 

Pada kegiatan inti, guru menunjukkan media gambar peristiwa pelapukan 

batuan secara fisika dan kimia kemudian meminta siswa mengamatinya. Untuk lebih 

mengembangkan pemikiran siswa, guru mengajukan pertanyaan “apa yang terjadi 

pada batu jika ditumbuhi lumut dalam waktu sangat lama? bagaimana kondisi batu 

jika sering terkena air dan sinar matahari secara terus menerus? mengapa patung bisa 

rusak seperti ini?”. Siswa antusias angkat tangan ingin menjawab, namun guru 

menunjuk 4 siswa untuk menjawab. Guru menjelaskan secara singkat pengertian 

pelapukan fisika, biologi, dan kimia Setelah itu, siswa dibagi menjadi enam 

kelompok sesuai kelompok pada siklus I. Pengelompokkan berlangsung lebih 

kondusif karena siswa sudah hapal anggota-anggota kelompoknya. Tiap kelompok 

diberi tugas melakukan percobaan dengan tujuan membuktikan peristiwa pelapukan 
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fisika, biologi, dan kimia. Kegiatan percobaan berlangsung cukup tertib dan kondusif 

karena alat dan bahan percobaan sudah mencukupi jumlah kelompok. Tiap anggota 

kelompok saling bekerja sama menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Guru 

berkeliling untuk membimbing tiap kelompok melakukan percobaan, membantu 

kesulitan yang dialami, serta memberikan batas waktu berdiskusi. Setelah waktu 

berdiskusi selesai, perwakilan tiap kelompok maju menyampaikan hasil diskusi, 

sementara kelompok lain diminta memperhatikan. Pada awal kegiatan presentasi 

situasi kelas cukup kondusif namun semakin lama menjadi semakin gaduh. Guru 

menghampiri kelompok gaduh, serta menegur siswa gaduh untuk tenang 

memperhatikan berlangsungnya presentasi. Guru memberikan penguatan bagi siswa 

aktif selama proses pembelajaran. Karena presentasi berlangsung kurang kondusif 

sehingga siswa kurang memperhatikan presentasi di depan maka saat konfirmasi 

hasil kerja, guru melibatkan siswa dengan menunjuk salah satu anggota tiap 

kelompok untuk menjawab pertanyaan di LKS. Kemudian jawaban dibandingkan 

dengan jawaban kelompok lain sehingga apabila terdapat perbedaan, guru dapat 

memberikan konfirmasi jawaban yang tepat.   

Di akhir pembelajaran guru bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari kemudian menuliskan di papan tulis serta memberikan kesempatan siswa 

menanyakan materi yang kurang dimengerti. Guru membagikan lembar evaluasi tes 

tertulis berupa 5 soal pilihan ganda dan 5 soal essay untuk dikerjakan dan 

menjelaskan cara pengerjaan. Guru berkeliling mengawasi proses pengerjaan soal 

agar tidak mencontek. Setelah selesai mengerjakan, jawaban soal dikumpulkan, guru 

mengucapkan salam, lalu mempersilakan siswa untuk istirahat. Pembelajaran IPA 

berakhir pukul 10.45 WIB. 

 

Semarang, 16 April 2013 

Observer 

 

 

 

Fika Anggraini 
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CATATAN LAPANGAN 

DALAM PEMBELAJARAN IPA MELALUI PENDEKATAN CTL 

Siklus III 

Satuan pendidikan : SDN Purwoyoso 03 Semarang 

Kelas/Semester : VC/ 2 

Materi   : Tanah 

Hari, tanggal  : Kamis, 18 April 2013 

Petunjuk  : Catatlah kejadian-kejadian yang terjadi selama proses 

 pembelajaran berlangsung sesuai keadaan yang terjadi  

 di kelas! 

 

Pelaksanaan penelitian dimulai pukul 09.00 setelah waktu istirahat pertama 

berakhir. Setelah bel masuk berbunyi, sebagian besar siswa putra masih memakai 

kaos olahraga karena dari pagi hingga sebelum istirahat mata pelajarannya 

penjasorkes sehingga saat istirahat siswa putra masih bermain sepak bola. Guru 

menunggu semua siswa mengganti seragam dan masuk kelas untuk mengikuti 

pembelajaran. Setelah siswa dikondisikan duduk di tempat duduk masing-masing, 

mempersiapkan alat tulis dan buku pelajaran, guru mengucapkan salam, menanyakan 

kabar, mempresensi kehadiran siswa, memberikan motivasi, melakukan apersepsi 

berupa pertanyaan “siapa yang pernah menanam tanaman? dimana kalian 

menanamnya? apa saja yang kalian temukan saat menggali tanah untuk menanam 

tanamanmu? terbuat dari bahan apakah pot bungamu?”, siswa antusias mengangkat 

tangan menanggapi apersepsi. Guru menginformasikan semua tujuan pembelajaran 

sesuai indikator RPP. 

Pada kegiatan inti, guru menunjukkan media gambar lapisan tanah kemudian 

meminta siswa mengamatinya serta melibatkan siswa mengidentifikasi nama setiap 

lapisan tanah pada gambar. Untuk lebih mengembangkan pemikiran siswa, guru 

mengajukan pertanyaan “pada lapisan manakah tanah yang biasanya digunakan 

menanam tanaman? mengapa demikian?”. Siswa antusias mengangkat tangan untuk 

menjawab. Guru menjelaskan  lapisan tanah serta jenis-jenis tanah. Setelah itu, siswa 

dibagi menjadi enam kelompok sesuai pembagian kelompok siklus I dan II. 

Pengelompokkan berlangsung cukup kondusif karena siswa sudah hapal masing-

masing anggota kelompoknya. Tiap kelompok diberi tugas melakukan dua 
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pengamatan dengan tujuan mengidentifikasi bahan penyusun tanah serta mengetahui 

daya resap tanah humus, tanah liat, dan tanah pasir terhadap air sesuai petunjuk 

lembar kerja. Kegiatan pengamatan awalnya berlangsung cukup kondusif karena alat 

dan bahan pengamatan sudah mencukupi jumlah kelompok. Guru menjelaskan cara 

kerja pengamatan sesuai petunjuk lembar kerja. Tetapi saat pelaksanaan pengamatan 

dimulai, siswa masih bingung  menentukan alat dan bahan pengamatan untuk LKS 1 

atau 2. Guru berkeliling tiap kelompok meminta salah satu anggota membacakan 

petunjuk kerja kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut. Setelah itu, guru 

membimbing, mengawasi tiap kelompok melakukan pengamatan, membantu 

kesulitan yang dialami, serta memberikan batas waktu berdiskusi. Setelah waktu 

berdiskusi selesai, perwakilan tiap kelompok maju menyampaikan hasil diskusi, 

sementara kelompok lain diminta memperhatikan. Kegiatan presentasi berlangsung 

cukup kondusif walapun terkadang masih gaduh. Ketika gaduh, guru menegur siswa 

atau kelompok yang gaduh, menghentikan sementara presentasi hingga suasana kelas 

kembali kondusif. Guru memberikan penguatan bagi siswa maupun kelompok aktif 

selama proses pembelajaran. Saat konfirmasi hasil kerja, guru melibatkan siswa 

dengan menunjuk salah satu anggota tiap kelompok untuk menjawab pertanyaan di 

LKS. Kemudian jawaban dibandingkan dengan jawaban kelompok lain sehingga 

apabila terdapat perbedaan, guru dapat memberikan konfirmasi jawaban yang tepat.   

Di akhir pembelajaran guru bersama siswa menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari kemudian menuliskan di papan tulis, memberikan kesempatan siswa 

menanyakan materi yang kurang dimengerti. Guru membagikan lembar evaluasi tes 

tertulis berupa 5 soal pilihan ganda dan 5 soal essay untuk dikerjakan dan 

menjelaskan cara pengerjaan. Guru berkeliling mengawasi proses pengerjaan soal 

agar tidak mencontek. Setelah selesai mengerjakan, jawaban soal dikumpulkan, guru 

mengucapkan salam, lalu mempersilakan siswa untuk istirahat. Pembelajaran IPA 

berakhir pukul 10.45 WIB. 

Semarang, 18 April 2013 

Observer 

 

 

 

Naily Fitriana Hidayati 
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LAMPIRAN 5 

FOTO KEGIATAN PENELITIAN 
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FOTO PENELITIAN 

SIKLUS I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstruktivis 

Bertanya 

Inkuiri 

Masyarakat Belajar 
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