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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Setting Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Ngambakrejo 03 kelas V semester II Kecamatan 

Tanggungharjo Kabupaten Grobogan dengan jumlah siswa 24 orang terdiri dari 12 siswa 

perempuan dan 12 siswa laki-laki. Adapun jadwal pelaksanaan pembelajaran IPA tentang 

materi “ Daur Air ” sebagai berikut: 

1. Siklus I, pertemuan I dilaksanakan pada hari Senin, 21 Maret 2013 dan pertemuan II 

dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Maret 2013. 

2. Siklus II, pertemuan I dilaksanakan pada hari Kamis, 18 April 2013 dan pertemuan II 

dilaksanakan pada hari Senin, 22 April 2013. 

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

4.2.1 Deskripsi Hasil Penelitian Prasiklus 

Berikut ini adalah hasil analisis nilai evaluasi Pra siklus pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam yang disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 5 

Analisis Nilai Pra Siklus 

No. Rentang Nilai Frekuensi Presentase 

1 90 – 100 - - 

2 80 - 89 3 12,5 % 

3 70 - 79 9 37,5 % 

4 60 - 69 8 33,3 % 

5 50 - 59 4 16,7 % 

6 KKM 70 

7 Tidak Tuntas 12 50% 

8 Tuntas 12 50% 

9 Nilai maksimal 86 

10 Nilai minimal 55 

11 Rata – rata 67,5 
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Diagram 3 

Analisis ketuntasan pra siklus 

 

 

Dari diagram diatas dengan jumlah siswa kelas V SD Negeri Ngambakrejo 03 

Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan sebanyak 24 siswa  pada mata pelajaran 

IPA tahun pelajaran 2012/2013 terlihat jelas siswa yang mencapai KKM 12 siswa dan yang 

belum mencapai KKM 12 siswa.  

4.3 Deskripsi Model Tindakan 

Model tindakan penelitian tindakan kelas ini berupa penerapan Pendekatan 

Contextual Teaching and Learning dengan media gambar. Pelaksanaan tindakan 

pada setiap siklus meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

observasi dan refleksi yang akan diuraikan sebagai berikut : 

4.3.1 Deskripsi Model Tindakan Siklus I 

4.3.1.1 Perencanaan 

Sebelum melakukan tindakan pada siklus I persiapan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 
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1) Peneliti melakukan diskusi dengan guru kelas 5 sebagai pelaksana 

pembelajaran, mengenai prosedur penelitian yang menggunakan  

Pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan media gambar. 

2) Peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi 

daur air dan kemudian didiskusikan dengan guru kelas 5 agar guru kelas 

sebagai pelaksana pembelajaran dapat melaksanakan rencana dalam proses 

pembelajaran yang telah disusun peneliti dengan baik. 

3) Peneliti menyiapkan Instrumen penelitian yaitu :  lembar observasi dan 

perangkat pembelajaran yang berupa gambar proses daur air  serta soal 

evaluasi. 

4.3.1.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh guru kelas 5 dan peneliti 

bertindak sebagai observer (pengamat). Pelaksanaan tindakan siklus 1 dalam 

bentuk penerapan Pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan media 

gambar dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan sesuai jadwal pelajaran IPA kelas 

5. Materi pelajaran siklus I adalah kegunaan air bagi manusia dan proses daur 

air. Adapun tahapan pelaksanaan pendekatan Pendekatan Contextual Teaching 

and Learning dengan media gambar adalah sebagai berikut: 

1.) Pertemuan pertama 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, 25 Maret 2013 jam 

pelajaran ke 3-4. Pada pertemuan ini guru menyampaikan materi pelajaran IPA 

mengenai kegunaan air dan proses daur air  secara umum. Sebelum dalam 

belajar mengajar berlangsung guru terlebih dahulu membimbing dan 

memotivasi siswa untuk masuk ke dalam materi yang akan diajarkan, kemudian 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  

Guru menunjukkan kepada siswa gambar proses daur air yang ada di papan 

tulis. Guru membagikan kepada beberapa siswa kartu yang berisi nama-nama 

proses daur air . Siswa diminta maju ke depan dan menempelkan kartu pada 

gambar daur air untuk memberikan nama pada bagian-bagian dari gambar 
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proses daur air. Siswa yang lain bersama-sama mengamati dan menyebutkan 

bagian-bagian proses daur air. 

Kegiatan inti dalam pembelajaran yang menerapkan Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning dengan media gambar, yaitu : 

a) Guru mengajak siswa mengamati langsung mengenai proses daur air 

(melalui gambar pada papan tulis). 

b) Guru membagikan kartu kepada siswa nama-nama proses daur air 

kemudian meminta siswa untuk menempelkan pada gambar proses daur 

air di papan tulis. 

c) Siswa yang diberi kartu oleh guru harus memikirkan proses daur air yang 

benar. 

d) Siswa yang menjawab dengan benar akan mendapat poin. 

e) Siswa secara berkelompok mendiskusikan mengenai terjadinya proses 

daur sesuai dengan gambar yang ada di papan tulis. 

f)  Setelah selesai secara bergantian perwakilan kelompok maju ke depan 

untuk menjelaskan jawaban sesuai dengan hasil diskusi. 

g) Bersama-sama dengan siswa dan bimbingan guru siswa mencocokan hasil 

kerja kelompok yang telah dilakukan . 

2.) Pertemuan kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Maret 2013 pada 

jam 1-2. Pada pertemuan ini guru menyampaikan materi cara penghematan 

air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi proses daur air.  

Guru menunjukkan kepada siswa gambar yang telah ditempel di papan 

tulis yaitu cara menghemat air. Guru membagikan kartu untuk setiap siswa, 

siswa dengan nomor absen ganjil harus menyebutkan minimal 2 contoh cara 

penghematan air baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah 

dan siswa dengan absen genap harus menyebutkan minimal 2 contoh 

dampak tidak menghemat air.  Siswa menyebutkan jawaban secara 

bergantian.  

Kegiatan inti dalam pembelajaran menerapkan langkah-langkah Pendekatan 

Contextual Teaching and Learning dengan media gambar, yaitu : 
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a) Guru membagikan kartu untuk masing-masing siswa. 

b) Guru mengajak siswa untuk mencari tahu mengenai cara menghemat air 

dan dampak tidak menghemat air. 

c) Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempresentasikan 

jawaban. 

d) Siswa yang menjawab dengan benar akan medapat poin. 

e) Siswa secara berkelompok mendiskusikan kegiatan manusia yang dapat 

mempengaruhi proses daur air. 

f)  Setelah diskusi selesai, secara bergantian perwakilan kelompok maju ke 

depan untuk menjelaskan jawaban sesuai dengan hasil diskusi. 

g) Dengan bimbingan guru, bersama-sama siswa mencocokan hasil kerja 

yang telah dilakukan. 

Diakhir kegiatan pembelajaran, guru memberikan soal evaluasi kepada 

siswa.  

 

4.3.1.3 Observasi  

Observasi pelaksanaan tindakan siklus I dilakukan oleh peneliti. Kegiatan 

yang dilakukan adalah mengamati aktivitas guru, aktivitas dan aktivitas pembelajaran 

menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan media gambar. 

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. Rangkuman hasil 

observasi siklus I adalah sebagai berikut : 

1.) Hasil observasi pada tanggal 25 Maret 2013 adalah aktivitas guru dalam 

melaksanakan pembelajaran yang menggunakan Pendekatan Contextual Teaching 

and Learning dengan media gambar menunjukkan bahwa : guru terlalu cepat dan 

terburu-buru saat menjelaskan karena harus menyesuaikan materi dengan waktu 

pembelajaran yang terbatas sehingga sebgaian besar siswa menjadi bingung dan 

kurang paham dengan materi. Guru juga masih kurang dalam memberikan 

rangsangan kepada siswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya. 

Pengelolaan waktu yang digunakan masih relatif lama. Siswa kurang aktif karena 

masih ada siswa yang diam dan mengantuk terutama siswa yang duduk di bangku 

paling belakang. Masih ada siswa yang pasif, malu dan bingung dalam menjawab 

serta mengemukakan pendapat, mungkin karena mereka belum memahami proses 
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pembelajaran dengan  Pendekatan Contextual Teaching and Learning dan media 

gambar.  

2.) Hasil observasi pada tanggal 28 Maret 2013 adalah aktivitas guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran Pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan 

media gambar menunjukkan aktivitas guru dalam mengajar sudah lebih baik. 

Guru mencoba memberikan rangsangan kepada siswa untuk bertanya dan 

mengemukakan pendapat sehingga siswa lebih bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran dan siswa juga terlihat lebih aktif ketika mengemukakan pendapat. 

 

4.3.1.4 Refleksi 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan penelitian dan diskusi dengan guru 

kelas 5 pada siklus I yang menerapkan Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

dengan media gambar diperoleh data sebagai berikut : 

1.) Guru sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP 

meskipun belum sempurna dan masih perlu perbaikan. 

2.) Guru masih kurang memotivasi siswa dalam belajar. 

3.) Respon siswa dalam proses pembelajaran pada awalnya masih pasif dan 

bingung tetapi pada saat diberi kesempatan respon siswa menjadi lebih 

aktif dan lebih berani dalam mengungkapkan pendapatnya. 

4.) Hasil belajar siswa sudah lebih meningkat, namun masih ada siswa yang 

belum mencapai KKM . 

5.) Hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap aktivitas guru, aktivitas 

siswa dan pelaksanaan tindakan pembelajaran melalui Pendekatan 

Contextual Teaching and Learning dengan media gambar, diperoleh 

beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu : 

a) Dalam proses pembelajaran, materi yang sulit dipahami oleh siswa 

harus dijelaskan lebih detail lagi dan tidak terburu-buru agar siswa 

lebih mudah dalam memahami materi. 

b) Guru harus lebih memberikan rangsangan, kesempatan dan motivasi 

kepada siswa agar berani bertanya, menjawab pertanyaan atau 

mengungkapkan pendapat/ kesulitan yang dihadapi mengenai materi 

yang diajarkan. 
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c) Menertibkan dan mengarahkan siswa, agar suasana kelas tidak terlalu 

gaduh sehingga pengelolaan waktu yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran menjadi lebih efesien 

d) Guru perlu memberikan arahan agar siswa mau bergabung dengan 

siswa manapun dalam kelompok (tidak terlalu memilih teman, karena 

anak-anak cenderung hanya mau berkelompok dengan teman sesama 

jenis / yang pintar saja) 

Dari hasil refleksi siklus I perlu diadakan perbaikan pada siklus II. Hasil 

refleksi siklus I digunakan sebagai acuan untuk merencanakan pelaksanaan 

tindakan siklus II. 

4.3.1.5 Deskripsi Hasil Penelitian Siklus I 

Hasil analisis nilai evaluasi Siklus I pada mata pelajaran IPA yang disajikan pada 

tabel 4.2, sebagai berikut : 

Tabel 6 

Analisis Nilai Siklus I 

No. Rentang Nilai Frekuensi Presentase 

1 90 – 100 - - 

2 80 – 89 4 16.7 % 

3 70 – 79 11 45,9 % 

4 60 – 69 8 33,3 % 

5 50 – 59 -  

6 40 – 49 1 4,1 % 

7 KKM  70 

8 Tuntas 14 58,3 % 

9 Tidak tuntas 10 41,7 % 

10 Nilai maksimal 88 

11 Nilai Minimal 48 

12 Rata – rata 71,5 
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Diagaram 4 

Analisis ketuntasan siklus 1 

 

Dari diagram diatas dengan jumlah siswa kelas V SD Negeri Ngambakrejo 03 Kecamatan 

Tanggungharjo Kabupaten Grobogan sebanyak 24 siswa  pada mata pelajaran IPA tahun 

pelajaran 2012/2013 terlihat jelas pada siklus 1 siswa yang mencapai KKM mengalami 

peningkatan yaitu 14 siswa dan yang belum mencapai KKM 10 siswa. 

4.3.2 Deskripsi Model Tindakan Siklus II 

4.3.2.1 Perencanaan 

Sebelum melakukan tindakan pada siklus II persiapan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1) Peneliti melakukan diskusi dengan guru kelas 5 sebagai pelaksana 

pembelajaran, mengenai prosedur penelitian yang menggunakan  

Pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan media gambar. 

2) Peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan materi 

daur air dan kemudian didiskusikan dengan guru kelas 5 agar guru kelas 

sebagai pelaksana pembelajaran dapat melaksanakan rencana dalam proses 

pembelajaran yang telah disusun peneliti dengan baik. 
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3) Peneliti menyiapkan Instrumen penelitian yaitu :  lembar observasi dan 

perangkat pembelajaran yang berupa gambar proses daur air  serta soal 

evaluasi. 

4.3.2.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh guru kelas 5 dan peneliti 

bertindak sebagai observer (pengamat). Pelaksanaan tindakan siklus II dalam 

bentuk penerapan Pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan media 

gambar dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan sesuai jadwal pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam kelas 5. Materi pelajaran siklus II adalah kegunaan air bagi 

manusia dan proses daur air. Adapun tahapan pelaksanaan pembelajaran 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan media gambar adalah 

sebagai berikut : 

1.) Pertemuan pertama 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis,18 April 2013 jam 

pelajaran ke 1-2. Pada pertemuan ini guru menyampaikan materi pelajaran IPA 

mengenai kegunaan air dan proses daur air  secara umum. Sebelum proses 

belajar mengajar berlangsung guru memotivasi untuk masuk ke dalam materi 

yang akan diajarkan, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai.  

Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok. Guru memberikan kartu yang 

berisi nama-nama proses daur air dan siswa diminta memberikan nama pada 

bagian-bagian dari gambar proses daur air dengan menggunakan kartu/petunjuk 

yang sudah disiapkan). Siswa bermain peran agar lebih mudah saat menjelaskan 

dan memahami mengenai proses daur air. 

Kegiatan inti dalam pembelajaran menerapkan Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning dengan media gambar, yaitu : 

a) Guru mengajak siswa mengamati langsung mengenai proses daur air 

(melalui bermain peran). 

b) Guru membagikan kartu yang berisi nama-nama proses daur air kepada 

setiap kelompok dan meminta siswa untuk memerankan sesuai kartu yang 

dterima. 
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c) Siswa secara berkelompok mendiskusikan mengenai terjadinya proses daur 

sesuai dengan peran yang mereka terima.. 

d)  Setelah selesai secara bergantian perwakilan kelompok maju ke depan 

untuk menjelaskan jawaban sesuai dengan hasil diskusi. 

e) Dengan bimbingan guru, bersama-sama siswa mencocokan hasil kerja yang 

talah dilakukan. 

2.) Pertemuan kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Senin, 22 April  2013 pada 

jam 3-4. Pada pertemuan ini guru menyampaikan materi kegiatan manusia 

yang dapat mempengaruhi proses daur air. Guru menunjukkan kepada siswa 

gambar bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dan gambar 

penggundulan hutan (gambar ditempel di papan tulis). Guru membagi siswa 

ke dalam kelompok yang terdiri dari 2 siswa untuk setiap kelompok. Guru 

memberikan kartu yang dibagikan untuk setiap kelompok, siswa harus 

menyebutkan bencana yang sering terjadi di Indonesia dan cara pencegahan( 

misal bencana banjir bisa dicegah dengan tidak membuang sampah ke 

sungai).  Siswa menyebutkan jawaban secara bergantian.  

Kegiatan inti dalam pembelajaran menerapkan langkah-langkah 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning, yaitu : 

a) Guru memberikan kartu untuk setiap kelompok. 

b) Guru mengajak siswa untuk mencari tahu mengenai cara mencegah / 

mengetahui terjadinya bencana. 

c) Siswa secara berkelompok mendiskusikan mengenai kegiatan manusia yang 

dapat mempengaruhi proses daur air. 

d)  Setelah selesai secara bergantian perwakilan kelompok maju ke depan 

untuk menjelaskan jawaban sesuai dengan hasil diskusi. 

e) Dengan bimbingan guru, bersama-sama siswa mencocokan hasil kerja yang 

talah dilakukan. 

Diakhir kegiatan pembelajaran, guru memberikan soal evaluasi kepada 

siswa.  
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4.3.2.3 Observasi  

Observasi pelaksanaan tindakan siklus II dilakukan oleh peneliti. Kegiatan 

yang dilakukan adalah mengamati aktivitas guru, aktivitas dan aktivitas pembelajaran 

menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan media gambar. 

Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. Rangkuman hasil 

observasi siklus II adalah sebagai berikut : 

1.) Hasil observasi pada tanggal 18 April 2013 adalah aktivitas guru dalam 

melaksanakan pembelajaran yang menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and 

Learning dengan media gambar menunjukkan bahwa : guru sudah berusaha untuk 

memperbaiki pengelolaan waktu sehingga  kekurangan-kekurangan yang terjadi pada 

siklus I tidak terulang. Guru sudah memberikan rangsangan dan motivasi kepada 

siswa agar berani  bertanya dan mengemukakan pendapatnya. Siswa terlihat lebih 

aktif dan berani saat bertanya maupun mengungkapkan pendapatnya/ kesulitan yang 

dihadapi dalam proses pembelajaran terutama saat bermain peran karena siswa 

menjadi lebih antusias meskipun masih ada beberapa siswa yang masih terlihat malu-

malu saat memainkan peran.  

2.) Hasil observasi pada tanggal 22 April 2013 adalah aktivitas guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran Pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan 

media gambar menunjukkan bahwa aktivitas guru lebih baik dari sebelumnya. 

Guru sudah mencoba memberikan rangsangan kepada siswa untuk bertanya dan 

mengemukakan pendapat. Aktivitas siswa terlihat bersemangat dalam 

pembelajaran. Siswa terlihat lebih aktif ketika mengemukakan pendapat. 

 

4.3.2.4 Refleksi 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan penelitian dan diskusi dengan guru 

kelas 5 pada siklus 2 yang menerapkan Pendekatan Contextual Teaching and 

Learning dengan media gambar diperoleh data sebagai berikut : 

1.) Guru sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP. 

2.) Guru sudah memotivasi siswa dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran 

menjadi lebih menarik dan siswa menjadi lebih antusias 

3.) Rata-rata hasil belajar siswa sudah mencapai KKM  

4.) Hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap aktivitas guru, aktivitas siswa 

dan pelaksanaan tindakan pembelajaran melalui Pendekatan Contextual Teaching 
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and Learning dengan media gambar, diperoleh beberapa hal yang perlu 

diperbaiki, yaitu : 

a) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tidak terburu-buru agar siswa lebih 

mudah memahami materi yang diajarkan. 

b) Memberikan kesempatan dan motivasi kepada siswa agar lebih berani 

bertanya atau menjawab pertanyaan mengenai materi yang diajarkan berani 

mengemukakan pendapat atau mengemukakan kesulitan yang dihadapinya. 

c) Guru perlu memberikan arahan kepada siswa agar ketika mendapatkan 

kelompok lawan jenis tidak merasa malu dan canggung untuk 

mempresentasikan hasil diskusi mereka didepan kelas. 

 

 4.3.2.5 Deskripsi Hasil Penelitian Siklus II 

Hasil analisis nilai tes evaluasi siklus II pada mata pelajaran IPA disajikan pada 

tabel 4.3, sebagai berikut : 

Tabel 7 

Analisis Nilai Siklus II 

No. Rentang Nilai Frekuensi Presentase 

1 90 – 100 2 8, 3 % 

2 80 - 89 11 45,9  % 

3 70 - 79 10 41,7 % 

4 60 - 69 1 4,1 % 

5 KKM 70 

6 Tuntas 23 95% 

7 Tidak Tuntas 1 5% 

8 Nilai maksimal 100 

9 Nilai minimal 64 

10 Rata – rata 80,08 
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Diagram 5 

Analisis ketuntasan siklus II 

Dari diagram diatas dengan jumlah siswa kelas V SD Negeri Ngambakrejo 03 

Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan sebanyak 24 siswa  pada mata pelajaran 

IPA tahun pelajaran 2012/2013 terlihat jelas pada siklus II  hasil belajar siswa lebih 

meningkat yaitu siswa yang mencapai KKM 23 siswa dan yang belum mencapai KKM 1 

siswa.  

Karena nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus II sudah mencapai nilai KKM 

maka siklus II dinyatakan berhasil dan siklus dihentikan. Untuk selanjutnya peneliti akan 

menyajikan hasil rekapitulasi dan perbandingan nilai hasil belajar dari pra siklus, siklus I dan 

siklus II 
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Tabel 8 

Analisis Nilai Prasiklus, Siklus I dan Siklus II 

No. Rentang Nilai Frekuensi  

  Pra Siklus  Siklus 1 Siklus 2 

1 90 – 100 - - 2 

2 80 - 89 3 4 11 

3 70 - 79 9 11 10 

4 60 - 69 8 8 1 

5 50 - 59 4 - - 

6 40 - 49 - 1 - 

7 KKM 70 

8 Nilai maksimal 55 58 64 

9 Nilai minimal 86 88 100 

10 Rata – rata 67,5 71,5 80,08 
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Diagram 6 

Analisis ketuntasan pra siklus, siklus 1 dan siklus 2 

 

 

Dari diagram terlihat jelas, siswa yang mencapai KKM pada setiap siklus mengalami 

peningkatan dan pada siklus 2 hanya 1 siswa yang belum mencapai KKM sehingga penelitian 

dihentikan dan penelitian dengan menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and 

Learning dengan media gambar dikatakan berhasil. 


