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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri  Tlogo 01 Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang. Subyek yang menjadi penelitian ini adalah 

siswa kelas 4 SDN Tlogo. Jumlah siswa kelas 4 pada SDN Tlogo Kecamatan 

Tuntang Kabupaten Semarang adalah 35 siswa yang terdiri dari 15 siswa 

perempuan dan 20 siswa laki-laki. Meskipun demikian, dari 35 siswa, yang 

terlibat dalam penelitian ini adalah 32 siswa. Sedangkan 3 siswa lainnya tidak 

turut serta dalam penelitian ini. 

 

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Pra Siklus 

Pra siklus merupakan situasi pembelajaran sebelum diterapkan 

tindakan dengan menerapkan model pembelajaran CTL dalam pembelajaran 

pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum menerapkan model CTL 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, diketahui bahwa dari 32 siswa, 21 

siswa (65.6%) belum tuntas KKM, dan hanya 11  siswa (34.4%) yang 

dinyatakan tuntas KKM (70). Berikut ini disajikan perolehan nilai siswa 

berdasarkan interval nilai. Memperoleh interval nilai digunakan persamaan 

berikut: 

Interval =
nilai tertinggi − nilai terendah

1 + 3.3  (log n)
 

Interval =
85 − 60

1 + 3.3  (log 32)
 

Interval =
25

1 + 3.3 ∗ 1.5
 

Interval = 5 
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Tabel 4. 1 

Hasil Belajar Siswa  Pra Siklus 

No Interval Nilai Sebelum Tindakan 

Jumlah  (%) 

1 60 – 64  20 62.5 

2 65 – 69 1 3.1 

3 70 – 74 6 18.8 

4 75 – 79 1 3.1 

5 80 – 84 1 3.1 

6 85 – 89 3 9.4 

7 90 – 94  -  

8 95 – 100  -  

Jumlah  32 100 

Rata-rata 65.5  

Nilai tertinggi 85  

Nilai terendah 60  

 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa 20 siswa (62.5%) yang 

memperoleh nilai pada interval 60 – 64 dan pada interval nilai 50 – 59,   1 

siswa (3.1%), mendapatkan nilai pada interval nilai 65 – 69; 6 siswa (18.8%) 

mendapatkan nilai pada interval nilai 70 – 74; 1 siswa (3.1%) mendapatkan 

nilai pada interval nilai 75 – 79; 1 siswa yang mendapatikan nilai pada 

interval 80 – 84; 3 siswa (9.4%) mendapatkan nilai pada interval nilai  85 – 

89; dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai pada interval nilai 90 – 94 

dan 95 – 100. Perolehan nilai rata-rata adalah 65.5 dengan rincian sebagai 

berikut: perolehan nilai tertinggi yaitu 85 dan perolehan nilai terendah 60. 
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Pada tabel berikut ini akan disajikan total jumlah ketuntasan dan 

total presentase ketuntasan belajar siswa sebelum diberikan tindakan. 

Tabel 4. 2 

Jumlah dan Persentase Ketuntasan Belajar Pra Siklus 

No Nilai Sebelum Tindakan Keterangan  

Jumlah Siswa  (%) 

1 < 70 21 65.5 Belum tuntas 

2 ≥ 70 11 34.5 Tuntas  

Jumlah 32 100  

Rata-rata 65.5  

Nilai tertinggi 85  

Nilai terendah 60  

 

Berdasarkan tabel 4.2, diketahui bahwa jumlah siswa yang 

belum mencapai ketuntasan < 70 adalah 21 siswa (65.5%), sedangkan 

jumlah siswa yang mencapai ketuntasan ≥ 70 adalah 11 siswa (34.5%). Hasil 

ini memberikan gambaran bahwa perlu dilakukan tindakan untuk 

memperbaiki ketuntasan belajar guna mencapai kriteria yang ditetapkan 

sekolah yaitu minimal 75% dari total siswa tuntas KKM = 70. 

 

4.2.2. Siklus I`` 

1. Perencanaan 

Sebelum dilakukan tindakan, maka hal-hal yang direncanakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Memilih dan memutuskan model pembelajaran yang perlu untuk 

digunakan dalam pembelajaran. Setelah dipertimbangkan, maka dipilih 

Model pembelajaran CTL sebagai model pembelajaran. 
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b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berikut media ataupun 

alat peraga yang direncanakan, termasuk lembar observasi 

pembelajaran untuk digunakan dalam pembelajaran IPA. 

c. Melakukan konsultasi dengan guru kelas, mengenai model 

pembelajaran yang dipilih, RPP dan media maupun alat peraga yang 

akan dilaksanakan dalam pembelajaran, maupun lembar obervasi 

pembelajaran, termasuk menyepakati tindakan akan dilakukan dalam 2 

siklus, dimana masing-masing siklus akan dilakukan dalam 2 

pertemuan. 

d. Setelah mendapatkan persetujuan dengan guru kelas, dilakukan revisi 

dan mengecek kembali kelengkapan-kelengkapan baik RPP, media 

maupun alata peraga, serta lembar observasi yang akan digunakan 

dalam tindakan nanti. 

2. Pelaksanaan 

Pertemuan 1 

a. Kegiatan Awal 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan memberikan salam, 

mengabsensi dan melakukan aperspsi. Apersepsi disampaikan dalam 

bentuk pertanyaan, yaitu: menurut kalian apa kata pembuka yang 

benar untuk menyapa orang di telpon? Setelah siswa menjawab 

apersepsi dengan benar, guru menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada 

pertemuan itu. Setelah menjelaskan tujuan pembelajaran, guru 

menjelaskan tentang kalimat utama dalam bacaan suatu pengumunan 

dengan lafal yang tepat. Setelah selesai menjelaskan, guru membagi 

siswa dalam beberapa kelompok. Pertimbangan pembagian kelompok 

adalah pertimbangan heterogenitas siswa yaitu usia, prestasi akademik, 

dan jenis kelamin. 
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b. Kegiatan Inti 

Setelah siswa dibagi dalam beberapa kelompok, selanjutnya guru 

membagikan satu amplop yang berisi soal tentang menemukan kalimat 

utama dalam sebuah pengumuman. Setelah kelompok mendapatkan 

masing-masing satu soal, guru meminta siswa untuk mendiskusikan 

soal tersebut. Namun, dengan berbagai karakteristik siswa, selama 

melaksanakan diskusi, ada siswa yang hanya diam ada juga siswa yang 

aktif dalam diskusi.  Sambil menemukan kalimat utama, guru juga 

memberitahukan bahwa jawaban yang ditemukan akan dibandingkan 

dengan jawaban kelompok lainnya. Untuk mempermudah melakukan 

perbandingan jawaban, setelah siswa selesai menemukan kalimat 

utama dalam suatu pengumuman, perwakilan kelompok diminta untuk 

maju ke depan kelas membacakan hasilnya, sementara kelompok lain 

diminta untuk menjadi penanggap, apabila jawaban dari kelompok 

dengan temuan mereka berbeda. Selama kelompok melakukan 

presentasi, tampak bahwa dalam anggota kelompok hanya ada 

beberapa siswa yang aktif selama proses presentasi, dan juga 

memberikan tanggapan. Setelah semua kelompok selesai presentasi, 

guru melakukan tanya jawab dengan siswa. Selama proses tanya 

jawab, tampak bahwa sebagian besar siswa lebih banyak diam 

daripada aktif dalam tanya jawab dengan guru. Setelah waktu tanya 

jawab selesai, guru mengajak siswa untuk menarik kesimpulan dari 

materi yang baru saja dipelajari. 

c. Kegiatan Akhir 

Sebelum mengakhiri pelajaran, guru memberikan penguatan, 

meluruskan pemahaman siswa yang keliru, memberikan motivasi 

kepada siswa yang pasif untuk memiliki keberanian dalam 

menyampaikan pendapat ataupun menyanggah pendapat yang lain. 

Setelah memberikan salam penutup, guru mengakhiri pelajaran. 
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Pertemuan 2 

a. Kegiatan Awal 

Kegiatan pembelajaran diawali dengan memberikan salam, 

mengabsensi dan melakukan aperspsi. Apersepsi disampaikan dalam 

bentuk pertanyaan: siapa yang masih ingat materi yang dibahas pada 

pertemuan sebelumnya? Untuk melatih keaktifan siswa dalam 

memberikan tanggapan, guru memberikan kesempatan kepada siswa, 

tanpa menunjuk lebih dahulu siapa yang harus menjawab. Namun, 

beberapa menit setelah guru menyampaikan pertanyaan, kelas tetap 

hening. Untuk mengatasi keheningan dan menghemat waktu, guru 

menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan. Setelah siswa 

berhasil menjawab pertanyaan apersepsi dengan benar, guru membagi 

siswa dalam kelompok. Setelah siswa terbagi dalam kelompok, guru 

menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dan tujuan pembelajaran 

yang perlu dicapai pada hari itu. 

b. Kegiatan Inti 

Setelah siswa dibagi dalam beberapa kelompok, selanjutnya guru 

membagikan satu amplop yang berisi soal tentang menemukan kalimat 

utama dalam sebuah pengumuman. Setelah kelompok mendapatkan 

masing-masing satu soal, guru meminta siswa untuk mendiskusikan 

soal tersebut. Sama seperti pada pertemuan sebelumnya, selama proses 

diskusi, diskusi hanya didominasi oleh beberapa siswa, sementara 

sebagian siswa yang lain tidak terlibat sama sekali dan hanya pasif 

mendengarkan rekan-rekannya berdiskusi. Guru juga mengingatkan 

bahwa akan dilakukan perbandingan jawaban dengan kelompok lain. 

Seperti pada pertemuan sebelumnya, perbandingan jawaban dilakukan 

melalui presentasi kelompok, sementara apabila jawaban tersebut 

berbeda dengan kelompok lain, kelompok dapat memberikan 

sanggahan ataupun tanggapan atas jawabawn tersebut. Selama proses 
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presentasi dan tanya jawab, kelas belum menjadi maksimal, karena 

sebagian siswa masih tetap menjadi penonton selama proses belajar. 

c. Kegiatan Akhir 

Sebelum mengakhiri pelajaran, guru tetap memberikan motivasi untuk 

siswa yang belum berani agar memiliki keberanian dalam bertanya. 

Guru juga meluruskan pemahaman beberapa siswa yang keliru 

mengenai materi yang diajarkan. Sebelum menutup pelajaran, untuk 

menguji pemahaman siswa dalam memahami materi dengan model 

CTL, guru memberikan evaluasi dalam bentuk tes. Setelah siswa 

mengerjakan tes, guru memberikan salam penutup sekaligus menutup 

pelajaran. 

3. Observasi 

Pada siklus I pertemuan pertama dan kedua yang diamati adalah 

keseluruhan aktivitas atau proses pembelajaran yang berlangsung di dalam 

kelas. Fokus amatannya adalah bagaimana penerapan model pembelajaran 

CTL dalam pembelajaran bahasa Indonesia, serta implikasi dari model 

pembelajaran CTL pada aktivitas belajar Bahasa Indonesia dan hasil belajar 

Bahasa Indonesia. Berkenaan dengan penelitian ini, maka hal-hal yang 

menjadi pengamatan selama proses PBM berlangsung yaitu: 

a. Kinerja Guru 

Mengamati kinerja guru, maka instrumen amatan yang 

digunakan adalah lembar observasi guru dalam menerapkan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing pada pembelajaran IPA materi 

kenampakan benda langit. Hasil amatan tentang kinerja guru dipaparkan 

melalui tabel berikut ini: 
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Tabel 4. 3 

Hasil Observasi Kinerja Guru Menerapkan Model CTL 

Siklus Materi Total 

skor 

Nilai kinerja Kriteria  

I Pendidikan 46 67.6% Cukup 

baik 

 

Kinerja guru dalam menerapkan model CTL pada siklus I dihitung 

dengan cara sebagai berikut: 

Nilai =
Σ Skor yang diperoleh

Σ Skor maksimum
X100% 

 

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85% = baik 

55 – 69% = cukup baik 

<54%  = kurang 

Berdasarkan penghitungan hasil kinerja guru pada siklus I, maka 

kinerja guru dalam menerapkan model pembelajaran CTL berada pada 

kategori cukup baik, dengan perolehan skor 50 dan persentase 67.6%. 

b. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa yang diamati adalah aktivitas siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran CTL. 

Aktivitas itu adalah antara lain keberanian siswa dalam bertanya, 

memberikan tanggapan, kemampuan bekerjasama dalam kelompok, 

kemampuan menyimak materi pelajaran yang diberikan, kemampuan 

menjawab apersepsi, lengkap membawa alat pelajaran, keberanian 

dalam menjadi perwakilan dalam presentasi, dan lain-lain. Adapun hasil 

pengamatan aktivitas siswa disajikan dalam tabel berikut ini: 



53 
 

Tabel 4. 4 

Aktivitas Siswa Mengikuti Pembelajaran Model CTL 

Siklus Materi Total 

skor 

Nilai aktivitas Kriteria  

I Pendidikan 46 67.6% Cukup 

baik 

 

Data aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran model CTL pada 

siklus I dihitung dengan cara sebagai berikut: 

Nilai =
Σ Skor yang diperoleh

Σ Skor maksimum
X100% 

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85% = baik 

55 – 69% = cukup baik 

<54%  = kurang 

 

Berdasarkan penghitungan hasil aktivitas siswa pada siklus I, 

maka aktivitas dalam mengikuti pembelajaran model pembelajaran CTL 

berada pada kategori cukup baik dengan perolehan skor 46 dan 

persentase 67.6%. 

c. Hasil Belajar Siswa 

Evaluasi dilakukan setelah dilaksanakan pertemuan 2 pada siklus 

I. Evaluasi dimaksudkan untuk melihat perubahan ketuntasan belajar 

siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, setelah diberikan tindakan 

dengan menerapkan model CTL. Berikut ini disajikan dalam tabel 

perolehan hasil belajar setelah tindakan pada siklus I. Memperoleh 

interval nilai pada hasil belajar siklus I, digunakan persamaan berikut: 
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Interval =
nilai tertinggi − nilai terendah

1 + 3.3  (log n)
 

Interval =
90 − 60

1 + 3.3  (log 32)
 

Interval =
30

1 + 3.3 ∗ 1.5
 

Interval = 5 

 

Tabel 4. 5 

Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No Interval Nilai Siklus I 

Jumlah  (%) 

1 60 – 64  9 28.1 

2 65 – 69 -  

3 70 – 74 8 25 

4 75 – 79 1 3.1 

5 80 – 84 6 18.8 

6 85 – 89 2 6.2 

7 90 – 94  6 18.8 

8 95 – 100  -  

Jumlah  32 100 

Rata-rata 73.9  

Nilai tertinggi 90  

Nilai terendah 60  

 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa siswa  ada 9 siswa 

(28.1%) yang memperoleh nilai pada interval 60 – 64 tidak ada siswa 

yang mendapatkan nilai pada interval nilai 65 – 69; 8 siswa (25%) 

mendapatkan nilai pada interval nilai 70 – 74; 1 siswa (3.1%) 
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mendapatkan nilai pada interval nilai 75 – 79; 6 siswa (18.8%) yang 

mendapatikan nilai pada interval 80 – 84; 2 siswa (6.2%) yang 

mendapatkan nilai pada interval 85 – 89; 6 siswa (18.8%) yang 

mendapatkan nilai pada interval nilai 90 – 94; dan tidak ada siswa yang 

mendapatkan nilai pada interval nilai 95 – 100. Perolehan nilai rata-rata 

adalah 73.9 dengan rincian sebagai berikut: perolehan nilai tertinggi 

yaitu 85 dan perolehan nilai terendah 60. 

Pada tabel berikut ini akan disajikan total jumlah ketuntasan dan 

total presentase ketuntasan belajar siswa setelah diberikan tindakan pada 

siklus I. 

Tabel 4. 6 

Jumlah dan Persentase Ketuntasan Belajar Siklus I 

No Nilai Siklus I Keterangan  

Jumlah 

Siswa 

 (%) 

1 < 70 9 28.1 Belum tuntas 

2 ≥ 70 23 71.9 Tuntas  

Jumlah 32 100  

Rata-rata 73.9  

Nilai tertinggi 90  

Nilai terendah 60  

 

Berdasarkan tabel 4.6, diketahui bahwa jumlah siswa yang tuntas 

belajar dengan perolehan nilai ≥ 70 pada siklus I adalah 23 siswa 

(71.9%), dan siswa yang belum tuntas belajar dengan perolehan nilai < 

70 pada siklus I adalah 9 siswa (28.1%). 
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d. Perbandingan Hasil Belajar Siswa Pra Siklus dengan Siklus I 

Membandingkan ketuntasan belajar sebelum tindakan dengan 

setelah tindakan pada siklus I dimaksudkan untuk melihat apakah 

penerapan model CTL, memberikan pengaruh dalam meningkatkan 

ketuntasan belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi 

pendidikan.  

Perbandingan total jumlah siswa yang tuntas dan belum tuntas 

belajar sebelum tindakan dan setelah tindakan pada siklus I, disajikan 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4. 7 

Perbandingan Jumlah dan Persentase Ketuntasan Sebelum 

Tindakan dengan Siklus I 

No Ketuntasan Kondisi Awal Siklus I 

Jumlah 

siswa 

% Jumlah 

siswa 

% 

1 Tuntas 11 34.5 23 71.9 

2 Belum tuntas 21 65.5 9 28.1 

Total 32 100 32 100 

 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa terjadi peningkatan 

jumlah maupun persentase ketuntasan belajar siswa. Jika sebelum 

tindakan, siswa yang tuntas belajar adalah 11 siswa (34.5%) dari total 

jumlah siswa, terjadi peningkatan setelah diberikan tindakan pada siklus 

I, dimana siswa yang tuntas menjadi 23 siswa (71.9%) dari total jumlah 

siswa. Hasil ini memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan 

jumlah ketuntasan belajar siswa yaitu 12 siswa (37.4%). Jumlah siswa 

yang belum tuntas sebelum tindakan adalah 21 siswa (65.5%) dan 

berkurang setelah diberikan tindakan pada siklus I menjadi 9 siswa 
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(28.1%). Hasil ini memberikan gambaran bahwa terjadi penurunan 

jumlah siswa yang belum tuntas yaitu 12 siswa (37.4%). 

Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa dengan demikian 

model CTL berhasil meningkatkan hasil dan ketuntasan belajar siswa 

kelas 4 SDN Tlogo 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. 

Namun demikian, peningkatan jumlah ketuntasan hasil belajar belum 

memberikan hasil sesuai yang diharapkan; dimana diharapkan bahwa 

minimal 75% dari total siswa tuntas KKM ≥ 70. Dengan demikian perlu 

tindakan lanjutan yang akan dilaksanakan pada siklus II. 

4. Refleksi  

Setelah diberikan tindakan, maka pada kegiatan akhir, perlu 

dilakukan refleksi. Refleksi dimaksudkan untuk melihat kekurangan-

kekurangan yang terjadi selama proses pembelajaran. Setelah melihat data 

temuan, maupun hasil diskusi dengan guru kolaborator, maka hal-hal yang 

menjadi kekurangan selama siklus I adalah sebagai berikut: 

a. Guru belum memaksimalkan kelas, sehingga dalam diskusi masih 

didominasi oleh siswa yang aktif, sedangkan siswa lain yang pasif hanya 

menonton tanpa terlibat. 

b. Masih banyak siswa yang belum dapat memberikan jawaban ketika 

diajukan pertanyaan. 

c. Siswa masih belum memaksimalkan bertanya ketika mengalami 

kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 

d. Siswa masih belum bertanya lebih dari satu kali. 

e. Masih banyak siswa yang belum terlibat dalam tanya jawab. 
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4.2.3. Siklus 2 

1. Perencanaan  

Sebelum melaksanakan tindakan pada siklus II, maka disusun 

perencanaan yang akan dilaksanakan selama proses pelaksanaan tindakan 

pada siklus II. Hal-hal yang dipertimbangkan untuk dilakukan perbaikan 

adalah: 

a. Agar kelas dimaksimalkan, maka guru membagi peran siswa, dimana 

siswa yang pasif lebih banyak dilibatkan, sedangkan siswa yang aktif 

dilibatkan menjadi pendamping siswa pasif. 

b. Sebelum melanjutkan kepada pemaparan materi dan pembagian tugas, 

terlebih dahulu dilakukan tanya jawab untuk menguji pemahaman 

siswa. Namun agar tidak didominasi oleh siswa yang aktif, siswa yang 

aktif diminta untuk mencatat pertanyaan guru, dan membantu siswa 

yang pasif mencari jawaban. 

c. Agar siswa dapat terlibat dalam tanya jawab, siswa yang pasif 

dikoordinir untuk mengemukakan ide, sementara siswa yang aktif 

diminta menjadi penanggap. 

d. Siswa yang pasif agar terlibat, diminta untuk mencatat hasil tanya 

jawab, agar hasil tersebut dibacakan sebagai kesimpulan pada akhir 

pelajaran. 

2. Pelaksanaan 

Pertemuan 1 

a. Kegiatan Awal 

Pada pertemuan pertama, kegiatan diawali dengan memberikan salam, 

guru membuka pelajaran dan memberikan apersepsi. Sebelum siswa 

diberikan apersepsi, guru terlebih dahulu meminta siswa membentuk 

kelompok berdasarkan kelompok yang telah dibentuk sebelumnya. 

Selanjutnya, untuk mengantisipasi dominasi siswa yang aktif, guru 

membagikan tugas kepada masing-masing siswa dalam masing-masing 
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kelompok. Guru menunjuk siswa yang aktif untuk mencatat pertanyaan 

apersepsi yang akan diberikan guru, mendampingi siswa yang pasif dan 

membantu mencarikan jawaban kepada siswa yang pasif. Setelah 

membagikan peran masing-masing siswa dalam kelompok, guru 

memberikan motivasi untuk menguatkan siswa. Setelah siswa siap 

belajar, guru memberikan apersepsi dalam bentuk pertanyaan “ 

bagaimana mengetahui kalimat utama dalam sebuah paragraf?” Guru 

menginstruksikan siswa yang aktif agar mendampingi dengan cara 

memberitahukan jawaban, sekaligus membantu menemukan jawaban 

yang tersedia dalam buku paket yang tersedia. Setelah mendapatkan 

jawaban, guru mempersilakan siswa untuk memberikan jawaban. 

Jawaban apersepsi disampaikan oleh salah satu siswa. Guru selanjutnya 

melemparkan pertanyaan kepada siswa kelompok lain untuk ditanggapi. 

Setelah ada tanggapan, guru memberikan lagi motivasi agar siswa 

berani menyampaikan pendapatnya. Setelah pertanyaan apersepsi 

dijawab dengan benar, guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 

dan tujuan pembelajaran. Setelah menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran dan tujuan pembelajaran, guru meminta siswa yang 

kurang menyimak untuk menyebutkan lagi tujuan pembelajaran yang 

harus dicapai dalam pembelajaran hari itu. Hal ini dilakukan agar siswa 

yang kurang menyimak dapat fokus pada pelajaran yang akan 

disampaikan. Setelah siswa dapat mengulang tujuan pembelajaran 

dengan benar, selanjutnya, guru bertanya sudah benar-benar siap untuk 

belajar hari ini? Serentak siswa menjawab iya. 

b. Kegiatan Inti 

Sebelum menyajikan garis besar materi, guru memperhatikan siswa satu 

per satu, terlebih siswa yang kurang dalam menyimak. Kali ini dalam 

memamparkan materi guru berjalan berkeliling dan memperhatikan 

siswa satu per satu. Setelah selesai memaparkan garis besar materi, 
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selanjutnya guru membagikan satu amplop yang berisi soal tentang 

menemukan kalimat utama dalam sebuah pengumuman. Setelah 

kelompok mendapatkan masing-masing satu soal, guru meminta siswa 

untuk mendiskusikan soal tersebut. Selama diskusi, guru 

menginstruksikan siswa yang aktif untuk menjadi moderator bagi yang 

lain. Setelah siswa mendapatkan jawaban atas pertanyaan, guru meminta 

perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan hasilnya di 

depan kelas. Siswa yang kurang aktif diminta untuk mempresentasikan, 

sementara anggota kelompok yang aktif ditugaskan untuk menjadi 

penanggap, apabila ada tanggapan dari kelompok lain, dan siswa yang 

kurang menyimak diminta untuk mencatat hasil diskusi yang terjadi. 

Setelah semua kelompok selesai presentasi, guru melakukan tanya 

jawab dengan siswa. Agar semua terlibat, guru membagikan tugas agar 

siswa yang kurang menyimak mencatat hasil tanya jawab antara guru 

dan siswa, siswa yang aktif menjadi penanya sekaligus penanggap, 

sementara siswa yang lain, diminta untuk nanti membacakan hasil tanya 

jawab sebagai kesimpulan pelajaran. 

c. Kegiatan Akhir 

Sebelum mengakhiri pelajaran, guru mempersilakan siswa yang lain 

yang belum maju ke depan kelas untuk presentasi, membacakan hasil 

tanya jawab yang dicatat oleh temannya sebagai kesimpulan pelajaran. 

Setelah semua membacakan hasil catatannya, guru merangkum dan 

meluruskan beberapa pemahaman yang keliru, sambil memberikan 

penguatan, juga mengingatkan siswa bahwa akan ada pertemuan 

berikutnya. Setelah mengucapkan terimakasih dan memberikan salam 

penutup, guru menutup pelajaran. 
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Pertemuan 2 

a. Kegiatan Awal 

Pada pertemuan pertama, kegiatan diawali dengan memberikan salam, 

guru membuka pelajaran dan memberikan apersepsi. Sebelum siswa 

diberikan apersepsi, guru bertanya siapa yang masih ingat materi yang 

dibahas sebelumnya? Setelah salah satu siswa mengangkat tangan dan 

menjawab pertanyaan guru, guru melanjutkan, nah sekarang pertanyaan 

berikutnya bagaimana membaca teks pengumuman dengan benar? 

Sebelum siswa memberikan jawaban, guru bertanya, masih ingat tugas 

dan peran masing-masing pada pertemuan sebelumnya? Nah sekarang 

silakan bentuk kelompok terlebih dahulu. Setelah siswa tergabung 

dalam kelompoknya, guru mempersilakan siswa untuk menemukan 

jawaban apersepsi yang diberikan. Tampak siswa aktif berdiskusi 

dengan rekannya yang lain sambil memberikan jawaban untuk 

dibacakan oleh rekannya. Setelah siswa berhasil menjawab pertanyaan 

apersepsi dengan benar, guru menjelaskan langkah-langkah dan tujuan 

pembelajaran yang harus dicapai pada hari itu. Sama seperti pada 

pertemuan sebelumnya, untuk mengecek siswa yang kurang menyimak, 

guru meminta untuk siswa mengulang lagi tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai pada pembelajaran hari itu. 

b. Kegiatan Inti 

Setelah siswa dapat menjelaskan tujuan pembelajaran dengan benar, 

guru menyajikan garis besar materi menyampaikan isi pengumuman 

secara lisan. Sebelum menyajikan garis besar materi, guru 

memperhatikan siswa satu per satu, terlebih siswa yang kurang dalam 

menyimak. Kali ini dalam memamparkan materi guru berjalan 

berkeliling dan memperhatikan siswa satu per satu. Setelah selesai 

memaparkan garis besar materi, selanjutnya guru membagikan satu 

amplop yang berisi soal tentang isi pengumuman secara lisan. Setelah 
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kelompok mendapatkan masing-masing satu soal, guru meminta siswa 

untuk mendiskusikan soal tersebut. Selama diskusi, guru 

menginstruksikan siswa yang aktif untuk menjadi moderator bagi yang 

lain. Setelah siswa mendapatkan jawaban atas pertanyaan, guru meminta 

perwakilan kelompok diminta untuk mempresentasikan hasilnya di 

depan kelas. Siswa yang kurang aktif diminta untuk mempresentasikan, 

sementara anggota kelompok yang aktif ditugaskan untuk menjadi 

penanggap, apabila ada tanggapan dari kelompok lain, dan siswa yang 

kurang menyimak diminta untuk mencatat hasil diskusi yang terjadi. 

Setelah semua kelompok selesai presentasi, guru melakukan tanya 

jawab dengan siswa. Agar semua terlibat, guru membagikan tugas agar 

siswa yang kurang menyimak mencatat hasil tanya jawab antara guru 

dan siswa, siswa yang aktif menjadi penanya sekaligus penanggap, 

sementara siswa yang lain, diminta untuk nanti membacakan hasil tanya 

jawab sebagai kesimpulan pelajaran 

c. Kegiatan Akhir 

Sebelum mengakhiri pelajaran, guru mempersilakan siswa yang lain 

yang belum maju ke depan kelas untuk presentasi, membacakan hasil 

tanya jawab yang dicatat oleh temannya sebagai kesimpulan pelajaran. 

Setelah semua membacakan hasil catatannya, guru merangkum dan 

meluruskan beberapa pemahaman yang keliru, sambil memberikan 

penguatan. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru memberikan evaluasi 

berupa tes. Setelah siswa mengumpulkan hasil tes, guru mengucapkan 

terimakasih atas kerjasama siswa selama pembelajaran, dan memberikan 

salam penutup sekaligus menutup pelajaran. 

3. Observasi 

Pada siklus 2 pertemuan pertama dan kedua yang diamati adalah 

keseluruhan aktivitas atau proses pembelajaran yang berlangsung di dalam 

kelas. Fokus amatannya adalah bagaimana penerapan model pembelajaran 
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CTL dalam pembelajaran bahasa Indonesia, serta implikasi dari model 

pembelajaran CTL pada aktivitas belajar Bahasa Indonesia dan hasil 

belajar Bahasa Indonesia. Berkenaan dengan penelitian ini, maka hal-hal 

yang menjadi pengamatan selama proses PBM berlangsung yaitu: 

a. Kinerja Guru 

Mengamati kinerja guru, maka instrumen amatan yang 

digunakan adalah lembar observasi guru dalam menerapkan model 

pembelajaran  

(CTL) pada pembelajaran Bahasa Indonesia materi pendidikan. Hasil 

amatan tentang kinerja guru dipaparkan melalui tabel berikut ini: 

Tabel 4. 8 

Hasil Observasi Kinerja Guru Menerapkan Model CTL Siklus 2 

Siklus Materi Total 

skor 

Nilai kinerja Kriteria  

II Pendidikan 61 89.7% Baik 

sekali 

Kinerja guru dalam menerapkan model CTL pada siklus II, dihitung 

dengan cara sebagai berikut: 

Nilai =
Σ Skor yang diperoleh

Σ Skor maksimum
X100% 

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85% = baik 

55 – 69% = cukup baik 

<54%  = kurang 

Berdasarkan penghitungan hasil kinerja guru pada siklus I, maka 

kinerja guru dalam menerapkan model pembelajaran CTL berada pada 

kategori baik sekali, dengan perolehan skor 61 dan persentase 89.7%. 
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b. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa yang diamati adalah aktivitas siswa dalam 

mengikuti pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran CTL. 

Aktivitas itu adalah antara lain keberanian siswa dalam bertanya, 

memberikan tanggapan, kemampuan bekerjasama dalam kelompok, 

kemampuan menyimak materi pelajaran yang diberikan, kemampuan 

menjawab apersepsi, lengkap membawa alat pelajaran, keberanian 

dalam menjadi perwakilan dalam presentasi, dan lain-lain. Adapun 

hasil pengamatan aktivitas siswa disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4. 9 

Aktivitas Siswa Mengikuti Pembelajaran Model CTL 

Siklus Materi Total 

skor 

Nilai aktivitas Kriteria  

II Pendidikan 63 87.5% Baik 

sekali 

 

Data aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran model CTL pada 

siklus 2, dihitung dengan cara sebagai berikut: 

Nilai =
Σ Skor yang diperoleh

Σ Skor maksimum
X100% 

Dengan kriteria nilai sebagai berikut: 

>86%  = baik sekali 

70 – 85% = baik 

55 – 69% = cukup baik 

<54%  = kurang 

Berdasarkan penghitungan hasil aktivitas siswa pada siklus 2, 

maka aktivitas dalam mengikuti pembelajaran model pembelajaran 

CTL berada pada kategori baik sekali dengan perolehan skor 63 

dengan persentase 87.5%%. 
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c. Hasil Belajar Siswa 

Evaluasi dilakukan setelah dilaksanakan pertemuan 2 pada siklus 

2. Evaluasi dimaksudkan untuk melihat perubahan ketuntasan belajar 

siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, setelah diberikan 

tindakan dengan menerapkan model CTL. Berikut ini disajikan dalam 

tabel perolehan hasil belajar setelah tindakan pada siklus 2. 

Memperoleh interval nilai hasil belajar siklus 2, digunakan persamaan 

berikut: 

Interval =
nilai tertinggi − nilai terendah

1 + 3.3  (log n)
 

Interval =
95 − 70

1 + 3.3  (log 32)
 

𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐚𝐥 =
𝟐𝟓

𝟏 + 𝟑.𝟑  (𝟏.𝟓)
 

Interval = 5 

Tabel 4. 10 

Hasil Belajar Siswa Siklus 2 

No Interval Nilai Siklus II 

Jumlah (%) 

3 70 – 74 4 12.5 

4 75 – 79 5 15.6 

5 80 – 84 6 18.8 

6 85 – 89 6 18.8 

7 90 – 94 8 25 

8 95 – 100 3 9.3 

Jumlah 32 100 

Rata-rata 82.8  

Nilai tertinggi 95  

Nilai terendah 70  
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Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa tidak ada lagi siswa 

yang belum tuntas pada siklus 2. Siswa yang tuntas berjumlah 32 

siswa (100%) dengan perolehan nilai sebagai berikut: 4 siswa (12.5%) 

mendapatkan nilai pada interval nilai 70 – 74; 5 siswa (15.6%) 

mendapatkan nilai pada interval nilai 75 – 79; 6 siswa (18.8%) 

mendapatkan nilai pada interval 80 – 84; 6 siswa memperoleh nilai 

pada interval nilai 85 – 89 (18.8%); 8 siswa (25%) memperoleh nilai 

pada interval nilai 90 – 94 dan 3 siswa (9.3%) memperoleh nilai pada 

interval nilai 95 – 100. . Perolehan nilai rata-rata adalah 82.8 dengan 

rincian sebagai berikut: perolehan nilai tertinggi yaitu 95 dan 

perolehan nilai terendah 70. 

Tabel 4. 11 

Jumlah dan Persentase Ketuntasan Belajar Siklus 2 

No Nilai Siklus II Keterangan  

Jumlah 

Siswa 

 (%) 

1 < 70 - - - 

2 ≥ 70 32 100 Tuntas  

Jumlah 32 100  

Rata-rata 73.9  

Nilai tertinggi 90  

Nilai terendah 60  

 

d. Perbandingan Hasil Ketuntasan Belajar Siswa pada Siklus I 

dengan Siklus 2 

Membandingkan ketuntasan setelah siklus I dengan setelah 

tindakan pada siklus 2, dimaksudkan untuk melihat apakah penerapan 
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model CTL, memberikan pengaruh dalam meningkatkan ketuntasan 

belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi pendidikan.  

Perbandingan total jumlah siswa yang tuntas dan belum tuntas belajar 

setelah tindakan pada siklus I dan setelah tindakan pada siklus 2, 

disajikan dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 4. 12 

Perbandingan Jumlah dan Persentase Ketuntasan Siklus I dengan 

Siklus 2 

No Ketuntasan Siklus I Siklus II 

Jumlah 

siswa 

% Jumlah 

siswa 

% 

1 Tuntas 23 71.9 32 100 

2 Belum tuntas 9 28.1 - - 

Total 32 100 32 100 

 

Berdasarkan pada tabel 4.14, diketahui bahwa siswa yang tuntas 

belajar pada siklus I adalah 23 siswa (71.9%). Setelah diberikan 

tindakan pada siklus 2, terjadi peningkatan ketuntasan belajar dimana 

siswa yang tuntas adalah 32 (100%). Pada siklus I, siswa yang belum 

tuntas adalah 9 siswa (28.1%). Setelah diberikan tindakan pada siklus 

2, menurun menjadi 9 siswa, atau tidak ada lagi siswa yang belum 

tuntas. 

Pada pemaparan berikut ini, akan disajikan perbandingan 

keseluruhan hasil belajar maupun jumlah dan persentase ketuntasan 

belajar siswa mulai sebelum tindakan, siklus I hingga siklus 2. Berikut 

disajikan perbandingannya melalui tabel berikut ini : 
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Tabel 4. 13 

Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa Pra Siklus, Siklus I, 

dengan Siklus 2 

No Hasil Belajar Tuntas  Belum Tuntas 

Jumlah 

siswa 

% Jumlah 

siswa 

% 

1 Sebelum tindakan 11 34.5 21 65.5 

2 Siklus I 23 72.9 9 28.1 

3 Siklus II 32 100 - - 

 

Berdasarkan pada tabel 4.15, diketahui bahwa sebelum dilakukan 

tindakan, siswa yang tuntas belajar adalah 11 (34.5%) dari 32 siswa. 

Setelah diberikan tindakan pada siklus I, terjadi pertambahan siswa 

yang tuntas menjadi 23 siswa (72.9%). Dengan kata lain, setelah 

diberikan tindakan pada siklus I, terjadi peningkatan jumlah siswa 

yang tuntas yaitu 12 siswa (38.4%). Setelah diberikan tindakan pada 

siklus 2, terjadi lagi peningkatan ketuntasan belajar siswa menjadi 32 

(100%). Dengan kata lain terjadi peningkatan siswa yang tuntas yaitu 9 

siswa (28.1%).  

Siswa yang belum tuntas sebelum diberikan tindakan adalah 21 

siswa (65.5%). Setelah diberikan tindakan pada siklus I, terjadi 

penurunan menjadi 9 siswa (21.8%). Dengan kata lain setelah 

diberikan tindakan pada siklus I, terjadi penurunan jumlah siswa yang 

belum tuntas yaitu 12 (38.4%). Setelah diberikan tindakan pada siklus 

2, terjadi lagi penurunan menjadi tidak ada siswa yang belum tuntas. 

Dengan kata lain terjadi penurunan 9 siswa (28.1%).  

Dengan hasil ini dapat dikatakan bahwa penerapan model 

pembelajaran CTL, berhasil dalam meningkatkan hasil belajar atau 
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ketuntasan belajar Bahasa Indonesia siswa pada materi Pendidikan 

pada siswa kelas 4 SDN Tlogo  Kecamatan Tuntang Kabupaten 

Semarang, Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013. 

4. Refleksi  

Setelah dilaksanakan tindakan pada siklus 2, dilakukan refleksi. 

Dengan hasil yang diperoleh, maka dikatakan bahwa setelah melakukan 

perbaikan-perbaikan selama tindakan pada siklus 2, pembelajaran yang 

diterapkan berhasil. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan kinerja 

guru dalam memperhatikan karakteristik tiap-tiap siswa. Dengan 

memperhatikan karakteristik dan mempertimbangkan peran-peran yang 

harus dilaksanakan dalam melaksanakan pembelajaran CTL, memberikan 

hasil sesuai yang diharapkan. 

 

4.3. Pembahasan  

Sebelum dilakukan tindakan, siswa yang tuntas belajar adalah 11 (34.5%) 

dari 32 siswa. Setelah diberikan tindakan pada siklus I, terjadi pertambahan 

siswa yang tuntas menjadi 23 siswa (72.9%). Dengan kata lain, setelah 

diberikan tindakan pada siklus I, terjadi peningkatan jumlah siswa yang tuntas 

yaitu 12 siswa (38.4%). Setelah diberikan tindakan pada siklus 2, terjadi lagi 

peningkatan ketuntasan belajar siswa menjadi 32 (100%). Dengan kata lain 

terjadi peningkatan siswa yang tuntas yaitu 9 siswa (28.1%).  

Siswa yang belum tuntas sebelum diberikan tindakan adalah 21 siswa 

(65.5%). Setelah diberikan tindakan pada siklus I, terjadi penurunan menjadi 9 

siswa (21.8%). Dengan kata lain setelah diberikan tindakan pada siklus I, 

terjadi penurunan jumlah siswa yang belum tuntas yaitu 12 (38.4%). Setelah 

diberikan tindakan pada siklus 2, terjadi lagi penurunan menjadi tidak ada siswa 

yang belum tuntas. Dengan kata lain terjadi penurunan 9 siswa (28.1%). 

Dengan hasil ini dapat dikatakan bahwa penerapan model pembelajaran CTL, 

berhasil dalam meningkatkan hasil belajar atau ketuntasan belajar Bahasa 
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Indonesia siswa pada materi Pendidikan pada siswa kelas 4 SDN Tlogo 01 

Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, Semester 2 Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

Selain itu, terjadi juga peningkatan kinerja guru dalam menerapkan model 

CTL. Pada siklus I, kinerja guru berada pada kategori cukup baik dengan 

perolehan skor  50 (67.6%). Setelah melakukan refleksi pada siklus I, guru 

memperbaiki kinerja. Setelah dilakukan perbaikan, maka terjadi peningkatan 

kinerja guru berada pada kategori baik sekali dengan perolehan skor 61 

(89.7%). Selain itu, juga terjadi peningkatan aktivitas siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dengan model CTL. Pada siklus I aktivitas siswa berada pada 

kategori cukup baik dengan perolehan skor 46 (67.6%). Setelah guru 

memperbaiki situasi pembelajaran di kelas, dengan memberikan peran yang 

berbeda-beda yang sesuai dengan karakteristik siswa, terjadi peningkatan 

aktvitais belajar yaitu berada pada kategori baik sekali, dengan perolehan skor 

63 (87.5%).  

Hasil penelitian ini dengan demikian mendukung pernyataan teoritis yang 

disampaikan oleh Sanjaya (2006: 256-270) yaitu bahwa CTL adalah strategi 

pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa secara penuh, baik fisik 

maupun mental, dengan demikian, kelas dalam konteks pembelajaran CTL 

bukan sekedar tempat memperoleh informasi, tetapi juga tempat untuk menguji 

pemahaman atau temuan siswa yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain 

dikatakan bahwa dalam pembelajaran CTL, yang terpenting adalah siswa akan 

belajar lebih bermakna dengan cara mereka sendiri, mengkonstruksi 

pengetahuan sendiri. Dengan cara ini, menurut Sanjaya, siswa memiliki 

peluang memahami pelajaran lebih baik, dengan demikian memberikan 

kesempatan baginya untuk meningkatkan hasil belajarnya 


