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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pelaksanaan Tindakan  

4.1.1. Gambaran Sekolah 

Di lihat dari lembar obsevasi aktivitas siswa dapat dilihat bahwa, aktivitas 

siswa ketika melakukan pembelajaran skor aktivitas sangat kurang dan yaitu ada 41% 

dimana tingkat aktivitas siswa pada pra siklus ini harus perlu ditingkatkan lagi, untuk 

mengatsai hal ini akan di gunakan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning ( CTL) pada  siswa kelas 5 SD Negeri  Tlompakan 03 Tuntang Kabupaten 

Semarang pada mata pelajaran IPA. 

4.1.2. Gambaran Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan di kelas 5 Sekolah Dasar Tlompakan 03 Tuntang 

Kabupaten Semarang, yang berjumlah 23 siswa yang terdiri dari 13 siswa perempuan 

dan 10 siswa laki-laki  pada mata pelajaran IPA dengan materinya adalah  “energi 

dan perubahannya”. 

4.1.3. Kondisi Pra Siklus 

Kondisi awal pra siklus  hasil belajar siswa SD Negeri Tlompakan 03 

Kabupaten tuntang dapat dilihat ada delapan siswa yang belum memenuhi KKM dan 

dapat dilihat dari nilai rata-rata siwa 65 sudah mencapai semua tetapi namun ada 

delapan orang yang belum memenuhi KKM. Untuk mengatasi hal seperti ini akan di 

gunakan Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) pada  siswa 

kelas 5 SD Negeri  Tlompakan 03 Tuntang Kabupaten Semarang. Mata pelajaran 

yang diteliti adalah IPA. 
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Tabel 2 

Kondisi awal aktivitas siswa sebelum siklus I pra siklus 

 

No  ASPEK YANG DIAMATII   SKOR  

I PRAPEMBELAJARAN      

1 Siswa yang menempati tempat duduk nya 

masing-masing 
   √ 

2 Kesiapan siswa menerima pelajaran    √  

II KEGITAN AWAL PEMBELAJARAN      

3 Mampu menjelaskan materi terdahulu  √    

4 Memperhatikan secara seksama ketika dijelskan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai  
 √   

III KEGITAN PEMBELAJARAN      

A PENJELASAN  MATERI      

5 Memperhatikan dengan serius ketika dijelaskan 

materi pelajaran  
 √   

6 Aktif bertanya ketika proses penjelasan materi   √   

7. Adanya interaksi positif diantara siswa     

8. Siswa memiliki pemahaman yang sama tentang 

materi pelajaran yang dijelaskan  
 √   

B. Pendekatan/strategi pembelajaran     

9. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran 
 √   

10. Siswa memberikan pendapatnya ketika 

diberikan kesempatan 
  √  

11. Aktif mencatat berbagai penjelasan yang 

diberikan 
 √   

12. Siswa termotivasi dalam mengikuti proses 

pembelajaran 
    

13. Siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

dengan santai dan tidak penuh tekanan 
 √   

14. Siswa merasa senang ketika berbagai strategi 

pembelajaran dilakukan dalam pembelajaran. 

 

 √   

N

O 
ASPEK YANG DIAMATI 

SKO

R  

   

C. 
Pemanfaatan media pembelajaran/sumber 

belajar 
 

   

15. 
Adanya interaksi positif saat media 

pembelajaran disajikan 
  √  

16. Ketertarikan siswa terhadap materi yang   √  
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disajikan meningkat saat media pembelajaran 

disajikan 

17. Siswa semakin jelas dan konkret saat penjelasan 

materi yang disajikan dengan media 

pembelajaran 

 √   

D. Penilaian proses dan hasil belajar     

18. Siswa merasa terbimbing   √  

19. Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan guru 

dengan benar 
 √   

E. Penggunaan bahasa     

20. Penjelasan dapat dengan mudah dimengerti oleh 

siswa  
 √   

21. Siswa tidak menemui kesulitan dalam 

pemahaman ketika dijelaskan  materi pelajaran 
  √  

F. Penutup      

22. Siswa secara aktif membuat  rangkuman   √  

23. Siswa membuat rangkuman hasil pembelajaran 

secara runtut 
 √   

 TOTAL  =41 

% 

   

  

Keterangan : 

1. Skor 1 jika pernyataan tersebut dilakukan oleh kurang dari 10% seluruh siswa 

2. Skor 2 jika pernyataan tersebut dilakukan oleh tidak kurang dari 11% tidak 

lebih dari 40% seluruh siswa. 

3. Skor 3  jika pernyataan tersebut dilakukan oleh tidak kurang dari 41% tidak 

lebih dari 70% seluruh siswa. 

4. Skor 4 jika pernyataan tersebut dilakukan oleh tidak kurang dari 71% tidak 

lebih dari 100% seluruh siswa. 
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Tabel 3 

Skor Aktivitas Siswa kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 pada mata pelajaran IPA 

 

No Skor Kualifikasi 

1 83 – 92 A ( sangat baik) 

2 70 – 82 B( baik ) 

3 47 – 69 C( cukup) 

4 24– 46 D( kurang) 

5 23 – 35 E( sangat kurang) 

 

 

Gambar 3 

pra siklus aktivitas siswa  kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 paada mata pelajaran IPA 

Dari skor obsevasi aktivitas siswa dapat dilihat bahwa aktivitas siswa ketika 

melakukan pembelajaran skor aktivitas siswa sangat kurang dan hasilnya yaitu ada 41 

%  dimana tingkat aktivitas siswa pada pra siklus dan harus perlu ditingkatkan lagi, 

untuk mengatasi hal ini akan digunakan model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning pada  siswa kelas 5 SD Negeri  Tlompakan 03 Tuntang Kabupaten 

Semarang. 

0%

50%

1

Diagram pra siklus aktivitas siswa kelas 5 
SD Negeri Tlompakan 03  pada mata 

pelajaran IPA 

diagram pra siklus aktivitas 
siswa kelas V SD Negeri 
Tlompakan 03  pada mata 
pelajaran IPA 
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Tabel 4 

Kondisi awal hasil pra siklus ulangan harian siswa siswa kelas 5 SD Negeri 

Tlompakan 03 pada mata  pelajaran IPA. 

Nomor Urut 

Siswa 

Hasil Ulangan Tuntas Tidak Tuntas 

1 50  Tidak tuntas 

2 70 Tuntas  

3 100 Tuntas  

4 50  Tidak tuntas 

5 80   

6 70   

      7 100   

8 50  Tidak tuntas 

9 50  Tidak tuntas 

10 80 Tuntas  

11 70 Tuntas  

12 40  Tidak tuntas 

   13 50  Tidak tuntas 

   14 80 Tuntas  

   15 70 Tuntas  

   16 40  Tidak tuntas 

    17 70 Tuntas  

   18 70 Tuntas  

   19 70 Tuntas  

   20 100 Tuntas  

   21 80 Tuntas  

   22 70 Tuntas  

         23 60  Tidak tuntas 

Jumlah = 1500 15 Orang 8 Orang 

Rata- rata = 65   

 

Kondisi awal pra siklus  hasil belajar siswa SD Negeri Tlompakan 03 

Kabupaten tuntang dapat dilihat ada delapan siswa yang belum memenuhi KKM, dan 

dapat dilihat dari nilai rata-rata siwa 65, sudah mencapai semua tetapi namun ada 

delapan orang yang belum memenuhi KKM. Untuk mengatasi hal seperti ini akan 

digunakan Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning  pada  siswa kela 
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5 SD Negeri  Tlompakan 03 Tuntang Kabupaten Semarang.  Mata pelajaran yang  

diteliti adalah IPA. 

Tabel 5 

Distribusi frekuensi hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 

Tuntang Pra Siklus 

No  Ketuntasan  Frekuensi  Porsentasi  

1  Tuntas  15 orang  65% 

 2 Tidak tuntas  8 orang  35% 

 Jumlah  23  100% 

 Nilai minimum  40 

 Nilai maksimum  100 

 Nilai rata-rata  65 

 

 

Gambar 4 

Hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 Tuntang prasiklus 

 

Hasil ulangan harian siswa kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 Tuntang 

Kabupaten Semarang terhadap mata pelajaran IPA masih ada delapan  orang yang 

belum  memenuhi KKM.  Dari tabel diatas tampak bahwa ketuntasan belajar siswa 

0%
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30%
40%
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70%

15 orang 8 orang 

Tuntas Tidak tuntas 

diagram hasil belajar pra  siklus  
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sebelum diadakan  tindakan hanya 15 siswa dan siswa yang tidak tuntas 8 siswa. 

Terlihat pula ada ketimpangan yang  cukup besar antara nilai tertinggi 100 dengan 

nilai tengah 40. Rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas 5 disebabkan oleh guru 

kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 Tuntang Kabupaten kurang kreatif dalam 

pembelajaran, metode dan pendekatan kurang bervariasi serta kurang melibatkan 

siswa. Selain itu, siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA tidak berani menjawab 

pertanyaan dari guru pada awal pelajaran, siswa tidak berani bertanya, konsentrasi 

siswa dalam pembelajaran rendah, sebagian besar siswa tidak dapat menjawab 

pertanyaan guru, hanya siswa tertentu saja yang aktif dalam diskusi kelas. Ketika 

proses pembelajaran berlangsung sebagian besar siswa tampak sudah menguasai 

pelajaran.  Setiap pertanyaan yang diajukan guru kepada siswa hampir semua dijawab 

dengan benar tetapi begitu pelajaran berakhir  pada hari berikutnya ditanya sudah 

tidak ada yang bisa menjawab. 

Dari analisis data aktivitas dan hasil belajar  pra siklus dijadikan sebagai 

sampel penelitian. Penelitian dilaksanakan selama 2 siklus dan setiap siklus dilakukan 

2 kali pertemuan dengan penerapan model pembelajaran  Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dalam pembelajaran Ilmu Pegetahuan Alam. 

4.1.4. Deskripsi Pelaksanaan Siklus I 

Pelaksanaan dalam penelitian ini berupa penelitian tindakan kelas, 

dilaksanakan dalam dua siklus, tiap siklus dilaksanakan dalam dua kali pertemuan 

(dua tindakan), untuk mendapatkan data awal terlebih dahulu peneliti malaksanakan 

kegiatan pra tindakan sebagai berikut. 

A. Siklus I 

Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 5 Sekolah Dasar 

Negeri Tlompakan 03 tuntang pada mata pelajaran Ilmu pengetahuan Alam (IPA), 

utuk itu digunakanlah model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL), 

yaitu merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru untuk mengaitkan antara 

materi ajar dengan situasi dunia nyata siswa, yang dapat mendorong siswa membuat 
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hubungan antara pengetahuan yang dipelajari dengan penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari siswa. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). (CTL) dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar  siswa  SD Negeri Tlompakan 03 Tuntang 

Kabupten semarang pada mata pelajaran IPA Kelas 5. 

Pelaksanaan tindakan pada siklus I dilakukan dalam dua kali pertemuan (dua 

tindakan). 

a) Perencanaan  

Pada tahap perencanaan ini adalah memilih materi yang akan disampaikan 

dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berkolaborasi dengan guru 

kelas. Siklus I dilaksanakan dalam dua tindakan, adapun materi pelajaran IPA kelas 5 

pada semester II tindakan I adalah energy dan perubahannya yaitu membahas tentang 

(gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek). 

b) Tindakan I 

Tindakan I dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 April 2013  jam pelajaran 

pertama dan kedua dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Sebelum memulai pelajaran 

terlebih dahulu siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 

Pelajaran dimulai dengan menayakan kepada siswa tentang pengalamannya  ketika 

melakukan senam dan ketika senam tentu saja banyak gaya,  pada tindakan I ini 

dibahas dua sub pokok bahasan yaitu gaya gravitasi dan gaya gesekkan. Selama 20 

menit pertama guru terlebih dahulu memberikan penjelasan singkat tentang dua sub 

pokok bahasan tersebut kemudian sesuai dengan prinsip model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL)  siswa diberi penugasan mengkaitkan 

pengetahuan yang baru didapat dengan pengalaman mereka sehari-hari berupa tugas 

kelompok. Dalam penugasan ini siswa adalah sebagai pusat pembelajaran ,maka 

diharapkan siswa mampu menemukan inquiry dengan membagun ilmu pengetahuan 

sendiri berdasarkan konsep dan fakta yang mereka temukan. 
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Tiap kelompok diberikan masing-masing lembar kerja serta alat dan media 

yang telah dipersiapkan sebanyak 2 jenis alat peraga  yaitu dari pembahasan gaya 

gravitasi dan gaya gesek, setiap kelompok mendapatkan 2 lembar kerja, dengan 

pertanyaan yang berbeda dari setiap lembar kerja.  

c) Tindakan II 

Tindakan II dilaksanakan pada hari Selasa tanggal  8 April  2013 jam 

pelajaran ketiga dan keempat  dengan alokasi waktu 2x35 menit. Pembelajaran 

dibuka dengan salam setelah itu guru dan siswa mempersiapkan alat-alat 

pembelajaran. Pertemuan pada tindakan ke dua ini melanjutkan materi pada tindakan 

pertama yaitu: gaya magnet . Terlebih dahulu guru menjelaskan materi pembelajaran 

setelah itu guru dan siswa melakukan percobaan  yaitu bagaimana cara mengetahui 

beda yang dapat ditarik manget dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Guru 

memberikan tugas individu untuk dikerjakan selama 30 menit dengan dua soal yang 

berbeda. 

Kegiatan Akhir. 

Guru bersama dengan siswa menarik simpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-

hal yang belum jelas, dari materi yang telah dipelajari. Guru sedikit mengingatkan 

tentang energi dan perubahannya yaitu tentang, gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya 

magnet.  Selanjutnya siswa mengatur tempat duduk seperti: semula untuk disiapkan 

mengerjakan evaluasi. Guru membagikan lembar evaluasi Siklus I untuk dikerjakan 

oleh semua siswa secara individu. 

d) Hasil Tindakan  

Selain kegiatan pembelajaran guru, aktivitas belajar siswa juga dinilai oleh 

obsever dengan lembar observasi yang sudah ditetapkan. Hasil penelitian aktivitas 

belajar siswa selama mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran  

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada siklus I. 
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4.1.5 Hasil Analisis Data  Siklus 1 dan Siklus II 

Analisis penelitian setelah pembelajaran menggunakan model Pembelajran 

Contextual Teaching And Learning ( CTL) yang terdiri dari 2 pertemuan pada siklus I 

dan diperoleh aktivitas dan hasil belajar pada akhir siklus I pada pertemuan ke-2 

seperti pada tabel 6. 

Tabel 6 

Observasi aktivitas siswa pada siklus 1 

NO ASPEK YANG DIAMATI SKOR 

I PRAPEMBELAJARAN 1 2 3 4 

1. 
Siswa menempati tempat duduknya masing-

masing 
   √ 

2. Kesiapan menerima pelajaran   √  

II KEGIATAN AWAL PEMBELAJARAN  

3. Mampu menjelaskan kembali materi terdahulu   √  

4. Memperhatikan secara seksama ketika dijelaskan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai  
  √  

III KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  

A. Penjelasan materi pelajaran  

5. Memperhatikan dengan serius ketika dijelaskan 

materi pelajaran 
  √  

6.  Aktif bertanya ketika proses penjelasan materi   √  

7. Adanya interaksi positif diantara siswa   √  

8. Siswa memiliki pemahaman yang sama tentang 

materi pelajaran yang dijelaskan  
  √  

B. Pendekatan/strategi pembelajaran  

9. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran   √  
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10. Siswa memberikan pendapatnya ketika diberikan 

kesempatan 
  √  

11. Aktif mencatat berbagai penjelasan yang diberikan    √ 

12. Siswa termotivasi dalam mengikuti proses 

pembelajaran 
    

13. Siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

dengan santai dan tidak penuh tekanan 
   √ 

14. Siswa merasa senang ketika berbagai strategi 

pembelajaran dilakukan dalam pembelajaran. 

 

  √  

NO ASPEK YANG DIAMATI SKOR  

C. Pemanfaatan media pembelajaran/sumber belajar  

15. 
Adanya interaksi positif saat media pembelajaran 

disajikan 
  √  

16. Ketertarikan siswa terhadap materi yang disajikan 

meningkat saat media pembelajaran disajikan 
  √  

17. Siswa semakin jelas dan konkret saat penjelasan 

materi yang disajikan dengan media pembelajaran 
  √  

D. Penilaian proses dan hasil belajar  

18. Siswa merasa terbimbing   √ √ 

19. Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan guru 

dengan benar 
  √  

E. Penggunaan bahasa  

20. Penjelasan dapat dengan mudah dimengerti oleh 

siswa  
  √  

21. Siswa tidak menemui kesulitan dalam pemahaman 

ketika dijelaskan  materi pelajaran 
   √ 

F. Penutup   

22. Siswa secara aktif membuat  rangkuman   √  
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23. Siswa membuat rangkuman hasil pembelajaran 

secara runtut 
   √ 

 Total  71% 

Keterangan : 

1. Skor 1 jika pernyataan tersebut dilakukan oleh kurang dari 10% seluruh siswa 

2. Skor 2 jika pernyataan tersebut dilakukan oleh tidak kurang dari 11% tidak 

lebih dari 40% seluruh siswa. 

3. Skor 3  jika pernyataan tersebut dilakukan oleh tidak kurang dari 41% tidak 

lebih dari 70% seluruh siswa. 

4. Skor 4 jika pernyataan tersebut dilakukan oleh tidak kurang dari 71% tidak 

lebih dari 100% seluruh siswa. 

Tabel 7 

Skor  aktivitas siswa pada siklus I 

No Skor Kualifikasi 

1 83 – 92 A ( sangat baik) 

2 70 – 82 B ( baik) 

3 47 – 69 C ( cukup) 

4 24– 46 D( kurang )  

5 23 – 35 E ( sangat kurang)  
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Gambar  5 

Aktivitas siswa siklus I kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 pada mata pelajaran IPA 

Dimana pada sikus dua ini sudah terlihat aktivitas siswa meningat menjadi 

71% di bandingkan dengan pra siklus yaitu  hanya memiliki nilai kategori 46 % untuk 

itu dapat dilihat hasilnya pada siklus I yaitu meningkat, walau pun masih ada yang 

kurang dalam aktivitas siklus satu ini dan nati akan dilanjutkan siklus yang ke II.  

Hasil belajar IPA siswa yang dialkukan pada akhir pertemuan kedua siklus I,  

sebelum diadakan perbaikan dan pengayaan setelah memperoleh tindakan meningkat 

dibandingkan hasil belajar pra siklus.  Hasil belajar IPA siswa kelas 5 pada indikator: 

energi dan perubahannya, menunjukan bahwa gaya gravitasi menyebabkan gaya 

bergerak ke bawah, menjelaskan manfaat  yang ditimbulkan oleh gaya gesekkan 

dalam kehidupn sehari-hari,  mengelompokkan benda-benda yang bersifat magnet 

dan yang tidak bersifat magnet, menunjukkan kekuatan  jenis-jenis magnet dalam 

menembus beberapa benda, memberi contoh penggunaan gaya magnet dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Setelah melihat hasil evaluasi siklus I dapat dilihat bahwa penerapan model 

contextual teaching and learning dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 
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kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 tuntang Kabupaten Semarang, dan dapat dilihat 

hasil siklus I. 

Tabel 8  

Hasil evaluasi siklus I SD Negeri Tlompakan 03 Tuntang pada mata pelajaran IPA 

 

Nomor 

Urut Siswa 

Hasil Ulangan Tuntas Tidak Tuntas 

1 80 Tuntas  

2 80 Tuntas  

3 85 Tuntas  

4 95 Tuntas  

5 70 Tuntas  

6 65 Tuntas  

7 80 Tuntas  

8 60  Tidak tuntas 

9 65 Tuntas  

10 65 Tuntas  

11 65 Tuntas  

12 80 Tuntas  

13 60  Tidak tuntas 

14 70 Tuntas  

15 75 Tuntas  

16 80 Tuntas  

17 60  Tidak tuntas 

18 65 Tuntas  

19 65 Tuntas  

20 70 Tuntas  

21 70 Tuntas  

22 80 Tuntas  

23 75 Tuntas  

Jumlah = 1660 20 Orang 3 Orang 

Rata- rata = 72   

 

Tabel 9 

Distribusi frekuensi hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 

Tuntang Siklus 1 
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No  Ketuntasan Frekuensi Porsentase 

1.  Tuntas  20 Orang 86% 

2.  Tidak Tuntas  3 Orang 3% 

 Jumlah  23 100% 

 Nilai minimum 60 

 Nilai maksimum 92 

 Nilai rata-rata 72 

 

 

Gambar  6 

 Hasil hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 Tuntang 

Hasil belajar IPA siswa yang dialakukan pada akhir pertemuan kedua siklus I,  

sebelum diadakan perbaikan dan pengayaan setelah memperoleh tindakan meningkat 

dibandingkan hasil belajar pra siklus. Hasil belajar IPA siswa kelas 5 pada indikator: 

menunjukan bahwa gaya gravitasi menyebabkan gaya bergerak kebawah, 

menjelaskan manfaat yang ditimbulkan oleh gaya gesekkan dalam kehidupan sehari-

hari, mengelompokkan benda-benda yang bersifat magnet dan yang tidak bersifat 

magnet, menunjukkan kekuatan magnet dalam menembus beberapa benda, 

menunjukkan bentuk-bentuk mangnet buatan  
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Dengan demikian nilai rata-rata siswa dalam kelas pada siklus 1 adalah 75 

meningkat dibandingkan nilai rata-rata pra siklus yaitu: 65. Jumlah siswa yang tuntas 

belajar pada siklus 1 meningkat menjadi 20 siswa, sementara pada pra siklus hanya 8  

siswa. Nilai tertinggi  yang diperoleh siswa pada siklus 1 sudah ada yang mencapai 

niai maksimum 100, nilai tarendah 40.  Perolehan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD 

Negeri Tlompakan  melalui model pembelajaran Contextual Teaching and Learning  

( CTL ) jumlah siswa yang nilainya >70 atau yang memenuhi KKM sudah terlihat 

meninggkat. Hasil tes pada siklus 1 apabila analisis  berdasarkan ketuntasan belajar. 

1. Hasil Observasi  

Pada pertemuan pertama siklus I kegiatan guru dalam pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL )diamati 

oleh observer. Pengamatan yang dilakukan dengan lembar observasi kegiatan guru 

dan siswa dalam proses belajar mengajar.  

Pada pertemuan pertama berdasarkan hasil skor penilaian yan berjumlah tiga 

aspek yaitu yang pertama aspek kegiatan pendahuluan pembelajaran, kegiatan inti 

dan kegiatan penutup, pada pertemuan pada pra siklus ada beberapa hal yang harus di 

perhatikan dalam kegiatan belajar mengajar guru, dan pada pra siklus setiap aspek 

terdapat satu masing-masing yang belum guru lakukan yaitu yang pertama, Pada 

kegiatan pendahuluan, kegiatan berdoa dan absensi tidak dilaksanakan, dan aspek yag 

kedua kegiatan inti, guru bersama siswa meluruskan kesalah pahaman itu tidak 

dilakukan oleh guru, dan tidak mempresentasikan hasil percobaannya. Dan 

pertemuan kedua yaitu: adalah aspek penutup pembelajaran tidak melakukan refleksi 

kegiatan belajar mengajar. 

Siklus I  Pertemuan  pertama  dilaksanakan belum maksimal yaitu: dalam 

setiap kegiatan  masih ada yang belum di lakukan oleh guru yaitu: yang pertama 

kegiagatan berdoa dan absensi. Serta melakukan refleksi pembelajaran belum 

dilakukan. 

45 
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Pada pertemuan kedua siklus I guru dalam model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) setelah diamati oleh observer ternyata dengan 

mengunakan model pebelajaran cotextual teaching and learning guru dan siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran semua kegiatan pembelajaran sudah dapat dilaksanakan 

tetapi ada beberapa nilai siswa yang harus diperbaiki lagi untuk siklus berikutnya. 

2. Hasil Refleksi 

Sebelum melakukan tindakan pada siklus 2 diadakan refleksi proses 

pembelajaran yang dilakukan pada siklus 1. Refleksi yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap  model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) pada mata 

pelajaran IPA kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 menunjukkan hasil yang cukup 

memuaskan meskipun masih ada yang belum sesuai dengan apa yang  diharapan. 

Hasil refleksi pada siklus I adalah sebagai berikut: 

1) Terlihat perubahan kondisi belajar siswa setelah melakukan pembelajaran 

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) yaitu siswa 

lebih bersemangat, aktif, dan berani maju didepan kelas. 

2) Siswa sudah mampu mengemukakan pendapat sendiri baik membacakan hasil 

pekerjaan didepan kelas maupun megomentari hasil pekerjaan temannya 

meskipun masih terlihat malu-malu. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan yang akan ditindak lanjuti pada Siklus 

berikutnya adalah kurangnya aktivitas dan hasil belajar  siswa maka untuk itu siklus 

II akan di lanjutkan. 

1) Kurang aktifnya siswa dalam mengerjakan tugas kelompok. 

2) Menumbuhkan kepercayaan diri siswa saat mengemukakan pendapatnya. 

3) Siswa belum terlatih untuk memberikan tanggapan terhadap hasil teman-

temannya. 

4.2.1. Deskripsi Pelaksanaan Siklus II 
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Berdasarkan dari hasil refleksi pada siklus I, pelaksanaan tindakan padasiklus 

II adalah sebagai tindak lanjut dari hasil refleksi siklus I. Siklus II dilakukan dalam 

dua kali pertemuan (dua tindakan) adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan  

Pada tahap perencanaan ini adalah memilih materi yang akan disampaikan 

dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berkolaborasi dengan guru 

kelas.  Siklus  II  dilaksanakan dalam dua tindakan, adapun materi pelajaran IPA 

kelas 5 pada semester II tindakan I adalah energi dan perubahannya yaitu membahas 

tentang (pesawat sederahana). 

a) Tindakan I 

Tindakan I dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 April 2013  jam pelajaran 

pertama dan kedua dengan alokasi waktu 2 x 35 menit. Sebelum memulai pelajaran 

terlebih dahulu siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 

Pelajaran dimulai dengan menayakan kepada siswa tentang pengalamannya  ketika 

ketika mengambil air di dalam sumur tentu saja banyak gaya, pada tindakan I ini 

dibahas dua sub pokok bahasan yaitu mengidentifikasikan pesawat sederhana, 

menjelaskan kegiatan yang menguakan pesawat sederhana . Selama 20 menit pertama 

guru terlebih dahulu memberikan penjelasan singkat tentang dua sub pokok bahasan 

tersebut kemudian sesuai dengan prinsip model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL)  siswa diberi penugasan mengkaitkan pengetahuan yang baru 

didapat dengan pengalaman mereka sehari-hari berupa tugas kelompok. Dalam 

penugasan ini siswa adalah sebagai pusat pembelajaran, maka diharapkan siswa 

mampu menemukan inquiry dengan membagun ilmu pengetahuan sendiri 

berdasarkan konsep dan fakta yang ditemukan. 

Tiap kelompok diberikan masing-masing lembar kerja serta alat dan media 

yang telah dipersiapkan sebanyak satu jenis alat peraga  yaitu dari pembahasan 

bidang miring setiap kelompok mendapatkan satu lembar kerja, dengan pertanyaan 

yang sama. 
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b) Tindakan II 

Tindakan II dilaksanakan pada hari Selasa tanggal  17 April  2013 jam 

pelajaran ketiga dan keempat  dengan alokasi waktu 2x35 menit. Pembelajaran 

dibuka dengan  salam setelah itu guru dan siswa mempersiapkan alat-alat 

pembelajaran. Pertemuan pada tindakan ke dua ini melanjutkan materi pada tindakan 

pertama yaitu menjelaskan dua contoh pesawat sederhana yang dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari, terlebih dahulu guru menjelaskan materi pembelajaran setelah 

itu guru dan siswa melakukan percobaan  yaitu bagaimana cara mengetahui cara kerja 

bidang miring yang sering dilakukan di rumah yaitu contoh nya pisau. Guru 

memberikan tugas individu untuk dikerjakan selam 30 menit dengan dua soal yang 

berbeda . 

Kegiatan Akhir: 

Guru bersama dengan siswa menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang hal-hal yang belum jelas, dari materi yang telah dipelajari. Guru sedikit 

mengingatkan tentang materi pesawat sederhana (bidang miring, katrol, pengunkit, 

roda), selanjutnya siswa mengatur tempat duduk seperti semula untuk disiapkan 

mengerjakan evaluasi. Guru membagikan lembar evaluasi Siklus II untuk dikerjakan 

oleh semua siswa secara individu. 

c) Hasil Tindakan  

Selain kegiatan  pembelajaran guru,  aktivitas belajar siswa juga dinilai oleh 

obsever dengan lembar observasi yang sudah ditetapkan. Hasil penelitian aktivitas 

belajar siswa selama mengikuti pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning  (CTL) pada siklus II. 

5.1 Hasil Analisis Data 

1. Siklus  II 

Analisis penelitian setelah pembelajaran menggunakan model Pembelajran 

Contextual Teaching And Learning ( CTL) yang terdiri dari 2 pertemuan pada siklus 
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II dan diperoleh aktivitas dan hasil belajar pada akhir siklus II pada pertemuan ke-2 

seperti pada tabel 4.2.5. berikut. 

Tabel 10 

Observasi aktivitas siswa pada siklus II 

NO ASPEK YANG DIAMATI SKOR 

I PRAPEMBELAJARAN 1 2 3 4 

1. 
Siswa menempati tempat duduknya masing-

masing 
   √ 

2. Kesiapan menerima pelajaran    √ 

II KEGIATAN AWAL PEMBELAJARAN  

3. Mampu menjelaskan kembali materi terdahulu    √ 

4. Memperhatikan secara seksama ketika dijelaskan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai  
   √ 

III KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  

A. Penjelasan materi pelajaran  

5. Memperhatikan dengan serius ketika dijelaskan 

materi pelajaran 
   √ 

6.  Aktif bertanya ketika proses penjelasan materi    √ 

7. Adanya interaksi positif diantara siswa    √ 

8. Siswa memiliki pemahaman yang sama tentang 

materi pelajaran yang dijelaskan  
   √ 

B. Pendekatan/strategi pembelajaran  

9. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran    √ 

10. Siswa memberikan pendapatnya ketika diberikan 

kesempatan 
   √ 

11. Aktif mencatat berbagai penjelasan yang 

diberikan 
   √ 
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12. Siswa termotivasi dalam mengikuti proses 

pembelajaran 
    

13. Siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

dengan santai dan tidak penuh tekanan 
   √ 

14. Siswa merasa senang ketika berbagai strategi 

pembelajaran dilakukan dalam pembelajaran. 

 

   √ 

NO ASPEK YANG DIAMATI SKOR  

C. Pemanfaatan media pembelajaran/sumber belajar  

15. 
Adanya interaksi positif saat media pembelajaran 

disajikan 
   √ 

16. Ketertarikan siswa terhadap materi yang disajikan 

meningkat saat media pembelajaran disajikan 
   √ 

17. Siswa semakin jelas dan konkret saat penjelasan 

materi yang disajikan dengan media pembelajaran 
   √ 

D. Penilaian proses dan hasil belajar  

18. Siswa merasa terbimbing    √ 

19. Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan guru 

dengan benar 
   √ 

E. Penggunaan bahasa  

20. Penjelasan dapat dengan mudah dimengerti oleh 

siswa  
   √ 

21. Siswa tidak menemui kesulitan dalam 

pemahaman ketika dijelaskan  materi pelajaran 
   √ 

F. Penutup   

22. Siswa secara aktif membuat  rangkuman   √  

23. Siswa membuat rangkuman hasil pembelajaran 

secara runtut 
   √ 

 Total  87% 
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Keterangan : 

1. Skor 1 jika pernyataan tersebut dilakukan oleh kurang dari 10% seluruh siswa 

2. Skor 2 jika pernyataan tersebut dilakukan oleh tidak kurang dari 11% tidak lebih 

dari 40% seluruh siswa. 

3. Skor 3  jika pernyataan tersebut dilakukan oleh tidak kurang dari 41% tidak lebih 

dari 70% seluruh siswa. 

4. Skor 4 jika pernyataan tersebut dilakukan oleh tidak kurang dari 71% tidak lebih 

dari 100% seluruh siswa. 

Tabel 11 

Skor  aktivitas siswa pada siklus II 

No Skor Kualifikasi dan Kriteria  

1 83 – 92 A ( sangat baik) 

2 70 – 82 B ( baik) 

3 47 – 69 C ( cukup ) 

4 24– 46 D ( kurang) 

5 23 – 35 E( sangat kurang) 
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Diagram 7 

Aktivitas siswa SD Negeri Tlompakan 03 pada siklus II 

Dimana pada sikus dua ini sudah terlihat aktivitas siswa meningkat menjadi 

87% dimana hasilnya sangat baik, dibandingkan dengan siklus I yaitu  hanya 

memiliki nilai kategori 71 % untuk itu dapat dilihat hasilnya pada siklus II yaitu 

meningkat, dan hasil observasi aktivitas sangat meningkat lebih baih dimana nilai nya 

yaitu 87%. 

Hasil belajar IPA siswa yang dialakukan pada akhir pertemuan kedua siklus 

II, sebelum diadakan perbaikan dan pengayaan setelah memperoleh tindakan 

meningkat dibandingkan hasil belajar siklus I. Hasil belajar IPA siswa kelas 5 pada 

indikator: megidentifikasikanpesawat sederhana, pengungkit, bidang miring, katrol 

dan roda, menjelaskan kegiatan yang menggunakan pesawat sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari, menyebutkan dua contoh pesawat sederhana yang dilakukan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Setelah melihat hasil evaluasi siklus II dapat dilihat bahwa penerapan model 

contextual teaching and learning dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 tuntang Kabupaten Semarang, dan dapat dilihat 

hasil siklus II. 

Tabel 12  

Hasil evaluasi siklus II SD Negeri Tlompakan 03 Tuntang pada mata pelajaran IPA 

 

Nomor Urut Siswa Hasil Ulangan Tuntas Tidak 

Tuntas 

1 80 Tuntas  

2 80 Tuntas  

3 70 Tuntas  

4 65 Tuntas  

5 70 Tuntas  

6 70 Tuntas  

7 80 Tuntas  

8 80 Tuntas  
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9 80 Tuntas  

10 80 Tuntas  

11 90 Tuntas  

12 70 Tuntas  

13 80 Tuntas  

14 70 Tuntas  

15 80 Tuntas  

16 80 Tuntas  

17 80 Tuntas  

18 70 Tuntas  

19 70 Tuntas  

20 100 Tuntas  

21 70 Tuntas  

22 80 Tuntas  

23 70 Tuntas  

Jumlah = 1765 23 Orang  

Rata- rata = 77%   

 

Tabel 13 

Distribusi frekuensi hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 

Tuntang Siklus  II 

 

No Ketuntasan Frekuensi Porsentase 

1. Tuntas 23 100% 

2. Tidak Tuntas            0 0 

 Jumlah 23 100% 

 Nilai minimum 65 

 Nilai maksimum 100 

 Nilai rata-rata 77 
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Gambar 8 

Hasil hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 Tuntang pada Siklus 

II 

Hasil belajar IPA siswa yang dialkukan pada  akhir pertemuan kedua siklus II, 

sebelum diadakan perbaikan dan pengayaan setelah memperoleh tindakan meningkat 

dibandingkan hasil belajar siklus I.  

Dengan demikian nilai rata-rata siswa dalam kelas pada siklus II adalah 77%  

meningkat dibandingkan nilai rata-rata siklus I yaitu 75. Jumlah siswa yang tuntas 

belajarnya pada siklus II meningkat menjadi 23 siswa, sementara pada siklus I hanya 

3  siswa. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa pada siklus  II sudah ada yang mencapai 

niai maksimum 100, nilai tarendah 65. Perolehan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD 

Negeri Tlompakan  melalui model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) jumlah siswa yang nilainya >70 atau yang memenuhi KKM sudah terlihat 

meningkat menjadi 100%. Hasil tes pada siklus II apabila analisis berdasarkan 

ketuntasan belajar dapat disajikan dalam bentuk diagram gambar. 
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Diagaram ketuntasan hasil belajar Pada 
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Gmbar 9 

Ketuntasan hasil belajar IPA SD Negeri Tlompakan 03 Tuntang 

 

1. Hasil Observasi  

Pada pertemuan pertama siklus II kegiatan guru dalam pembelajaran 

menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL ) diamati oleh 

observer. Pengamatan yang dilakukan dengan lembar observasi kegiatan guru dan 

siswa dalam proses belajar mengajar. Adapun pengamatan yang difokuskan pada 

kegiatan guru dalam menerapkan model Pembelajaran   Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dalam pembelajaran IPA. 

Pada pertemuan pertama berdasarkan hasil skor penilaian yang berjumlah tiga 

aspek yaitu yang pertama aspek kegiatan pendahuluan pembelajaran, kegiatan inti 

dan kegiatan penutup, pada pertemuan pada pra siklus ada beberapa hal yang harus di 

perhatikan dalam kegiatan belajar mengajar guru, dan pada pra siklus setiap aspek 

terdapat satu masing-masing yang belum guru lakukan yaitu yang pertama, pada 

kegiatan pendahuluan, kegiatan berdoa dan absensi tidak dilaksanakan, dan aspek yag 

kedua kegiatan inti, guru bersama siswa meluruskan kesalahpahaman itu tidak 

Hasil Belajar IPA Meningkat 100%   

prosentase hasil belajar 
IPA Siswa 100%
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dilakukan oleh guru, dan tidak mempresentasikan hasil percobaannya. Dan 

pertemuan ketiga yaitu adalah aspek penutup pembelajaran tidak melakukan  refleksi  

kegiatan belajar mengajar. 

siklus II  pertemuan pertama  dilaksanakan sudah maksimal. Dimana dalam 

setiap kegiatan sudah dilakukan oleh guru, untuk itu kegiatan yang sudah dilakukan 

yaitu yang pertama kegiatan  berdoa dan absensi, serta melakukan refleksi 

pembelajaran dilakukan untuk siswa. 

Pada pertemuan kedua siklus II guru dalam model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL)setelah diamati oleh observer ternyata dengan 

mengunakan model pebelajaran cotextual teaching and learning guru dan siswa lebih 

aktif dalam pembelajaran semua kegiatan pembelajaran sudah dapat dilaksanakan 

dimana hasil pada siklus II ini sudah memenuhi kettuntasan dari 23 siswa  tuntas 

Semua. 

2. Hasil Refleksi 

Setelah melakukan tindakan pada siklus II diadakan refleksi proses 

pembelajaran yang dilakukan pada siklus II. Refleksi yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap  model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) pada mata 

pelajaran IPA kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 menunjukkan hasil yang cukup 

memuaskan dimana sudah terlaksana hasil yang di harapkan pada siklus II ini sudah 

maksimal  dan sudah sesuai apa yang telah di harapkan. Hasil refleksi pada siklus II 

adalah sebagai berikut: 

1. Terlihat perubahan kondisi belajar siswa setelah melakukan pembelajaran 

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) yaitu siswa lebih 

bersemangat, aktif, dan berani maju didepan kelas. 

2. Siswa sudah mampu mengemukakan pendapat sendiri baik membacakan hasil 

pekerjaan didepan kelas maupun megomentari hasil pekerjaan temannya 

meskipun masih terlihat malu-malu. 
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Beberapa hal yang perlu diperhatikan yang akan ditindak lanjuti pada siklus 

berikutnya adalah kurangnya aktivitas dan hasil belajar  siswa maka untuk itu siklus 

II akan di lanjutkan. 

a. Aktifnya siswa dalam mengerjakan tugas kelompok. 

b. Siswa telihat percaya diri saat mengemukakan pendapatnya 

c. Siswa kelihatan terlatih untuk memberikan tanggapan ketika proses belajar. 

4.2.3. Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa Sebelum Tindakan, Siklus I dan Siklus II   

Berikut ini dapat dilihat tabel aktivitas belajar siswa sebelum tindakan 

prasiklus, siklus I dan siklus II serta rekapitulasi pengelompokan aktivitas siswa 

dalam  

Table 14 

Prasiklus, siklus I dan siklus II 

  

  

Dari tabel rekapitulasi pengelompokkan aktivitas  belajar siswa pada tabel 14 

dapat dilihat adanya peningkatan aktivitas dari jumlah siswa yang masuk dalam  

aktivitas siswa ini dapat di lihat bahwa nilai yang terendah yaitu adalah sebelum 

diadakan tindakan (pra siklus) yang tuntas hanya 41% ( kurang) siswa sedangkan 

setelah siklus I jumlah aktivitas siswa yang tuntas sudah menjadi  71 % dimana sudah 

dikatan baik, aktivitas siswa mengalami peningkatan lagi pada siklus II menjadi 87 % 

dimana sudah (sangat baik)  aktivitas siswa.Hal ini membuktikan bahwa model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan aktivitas 

belajar IPA siswa.Pada klasifikasi aktivitas siswa nilai yang baik. 

No Prasiklus Siklus I Siklus II 

1 41% 71% 87 % 
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Gambar 10 

Rekapitulasi Aktivits siswa SD Negeri Tlompakan 03 Tuntang, kegiatan Pra Siklus, 

Siklus I, Siklus II 

Berikut ini dapat dilihat tabel  hasil belajar siswa sebelum tindakan 

(prasiklus), siklus I dan siklus II serta rekapitulasi pengelompokan nilai. 

Tabel 15 

Distribusi Frekuensi Nilai Prasiklus, Siklus I, Siklus II 

No 

 

Nilai 

 

Pra 

siklus  

            

Siklus I 

 Siklus II  

  Jumlah 

siswa 

Persen 

 ( %) 

Jumlah  

Siswa  

Persen 

(%) 

Jumlah 

siswa  

Persen  

( %) 

1.  Tuntas 15 orang 65% 20 orang  87 % 23 orang  100 ) 

2.  Tidak 

Tuntas 

8 orang 35% 3 orang  3% 0 0 

  

Jumlah  

23 orang 100% 23 orang  100% 23 orang 100% 

 

Dari tabel rekapitulasi pengelompokkan hasil belajar siswa pada tabel 15 

dapat dilihat adanya peningkatan jumlah siswa yang masuk dalam Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM ≥63) dalam mata pelajaran IPA terbukti untuk klasifikasi 

Tuntas, sebelum diadakan tindakan (pra siklus) yang tuntas hanya 8 siswa sedangkan 

0%

50%

100%

Prasiklus 
Siklus I

Siklus II

rekapitulasi aktivitas siswa
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setelah siklus I jumlah siswa yang tuntas sudah menjadi 20 siswa dan mengalami 

peningkatan lagi pada siklus II menjadi 23 siswa yang tuntas. Hal ini membuktikan 

bahwa model pembelajaran contextual Teaching and Learning  dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA siswa SD Negeri Tlompakan 03 Tuntang. Pada klasifikasi Tidak 

Tuntas, sebelum diadakan tindakan (pra siklus) terdapat 8 siswa yang belum tuntas 

setelah siklus I hanya 3 siswa yang belum tuntas dan pada siklus II untuk kategori 

yang belum tuntas terdapat 0 siswa ( semua siswa tuntas, dalam artian seluruh siswa 

tuntas.  

 

Gambar 11 

Distribusi Frekuensi Nilai Prsiklus, siklus I, Siklus II 

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembelajaran  tindakan dalam penelitian ini berlangsung selama dua siklus 

setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Pada siklus I pertemuan pertama dengan 

materi energi dan perubahannya ( gaya gravitasi, gya gesek, gaya magnet). Dari 

pengamatan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan didapatkan permasalahan 

antara lain siswa kurang mengerti tentang pembelajaran menggunakan model 

pembelajran  Contextual Teaching and Learning (CTL), dalam proses pembelajaran 

masih banyak siswa yang sibuk sendiri dan membuat keramaian kelas, siswa tidak 

berani bertanya bila mengalami kesulitan. Selain itu karena terbiasa dengan proses 
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pembelajaran yang lalu siswa masih banyak yang bingung dan kurang dapat 

mencermati/mengerjakan lembar tugas yang diberikan guru. Guru dalam menerapkan 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) kurang optimal 

terlihat pada kegiatan-kegiatan guru dalam pembelajaran yang direncanakan belum 

dilakukan. Sehingga pertemuan berikutnya harus berusaha melakukan kegiatan-

kegiatan pembelajaran  yang sudah direncanakan sehingga pembelajaran terkesan 

membosankan. Siswa masih bekerja secara individual, tidak nampak selama 

pembelajaran aktivitas siswa dan siswa tidak dibiasakan mengembangkan 

keterampilan ( bekerja sama ) dalam sebuah kelompok kecil. Siswa terlihat jenuh 

karena proses pembelajaran seakan monoton dari guru saja sehingga hasil belajar 

siswa rata-rata masih rendah. Khusus pada materi  “energi dan perubahannya”.  Hasil 

belajar siswa dalam rata-rata sebelum tindakan adalah 65% Siswa yang mencapai 

kriteria ketuntasan minimal namun ada 8 orang yang belum memenuhi KKM hanya 8 

siswa atau 35%, sedangkan siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal 

sebanyak 8 siswa atau 35%.  Nilai tertinggi  yang berhasil didapatkan oleh siswa 

sebelum tindakan adalah 100 sedangkan nilai terendah adalah 40. 

Adanya perbandingan yang cukup merata di kelas 5 SD Negeri Tlompakan 03 

Tuntang  antara jumlah nilai siswa yang tuntas dan tidak tuntas karena siswa yang 

sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) sudah dapat menerima materi 

yang disajikan oleh guru walaupun hanya dengan metode ceramah dan tanya jawab 

saja, karena  15 siswa ini memamg mempunyai daya tangkap materi pembelajaran 

yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain walaupun guru menyampaikan 

materi dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab saja, sebaliknya 8 

siswa yang lain belum bisa menerima materi pembelajaran yang disajikan oleh guru 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab karena 8 siswa dalam hal penguasaan 

materi pembelajaran masih rendah jika guru hanya menggunakan metode ceramah 

dan tanya jawab saja, sehingga diperlukan tindakan sesuai yaitu bagaimana guru 

harus menekankan aktifitas siswa di kelas agar tidak hanya mengandalkan metode 
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ceramah dan tanya jawab yang sedikit membosankan dan disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan anak sekolah dasar. 

Peneliti telah menerapkn tindakkan mengunakan model pembelajran 

Contextual Teaching and Learning pada kelas  5 SD Negeri Tlompakan Tuntang, 

siswa tidak lagi terlihat pasif dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas, siswa 

terlibat aktif, bekerja dalam kelompoknya untuk mengerjakan soal-soal percobaan 

yang diberikan oleh guru. Sehinga hal tersebut sangat mempengaruhi aktivitas dan 

hasil belajar IPA siswa. Peningkatan Aktivitas dan hasil belajar IPA didapatkan dari 

observasi dan dari hasil perolehan nilai siswa yang telah dilakukan pada siklus I dan 

siklus II. 

1.3.1. Siklus I dan Siklus II aktivitas siswa  

Aktivitas belajar siswa pada tabel 15 dapat dilihat adanya peningkatan aktivitas 

dari jumlah siswa yang masuk dalam aktivitas siswa ini dapat di lihat bahwa nilai 

yang terendah yaitu adalah sebelum diadakan tindakan (pra siklus) yang tuntas hanya 

41% ( kurang) siswa sedangkan setelah siklus I jumlah aktivitas siswa yang tuntas 

sudah menjadi  71 % dimana sudah dikatan baik, aktivitas siswa mengalami 

peningkatan lagi pada siklus II menjadi 87 % dimana sudah (sangat baik)  aktivitas 

siswa. Hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dapat meningkatkan aktivitas  belajar IPA siswa  Pada klasifikasi 

aktivitas siswa  niai yang baik. 

1.3.2. Siklus I  dan Siklus II hasil belajar siswa  

 Peningkatan jumlah siswa yang masuk dalam Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM ≥ 63) dalam mata pelajaran IPA  terbukti untuk klasifikasi Tuntas, sebelum 

diadakan tindakan (pra siklus) yang tuntas hanya 8 siswa sedangkan setelah siklus I 

jumlah siswa yang tuntas sudah menjadi 20 siswa dan mengalami peningkatan lagi 

pada siklus II menjadi 23 siswa yang tuntas. Hal ini membuktikan bahwa model 

pembelajaran contextual Teaching and Learning (CTL)  dapat   meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa SD Negeri Tlompakan 03 Tuntang. Pada klasifikasi Tidak Tuntas, 
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sebelum diadakan tindakan (pra siklus) terdapat 8 siswa yang belum tuntas setelah 

siklus I hanya tiga siswa yang belum tuntas dan pada siklus II untuk kategori yang 

belum tuntas terdapat 0 siswa  semua siswa tuntas, dalam arti seluruh siswa tuntas. 

Berdasarkan perolehan nilai yang didapatkan pada siklus I dan siklus II bahwa 

menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and learning (CTL) yang 

lebih menekankan keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran sehingga pada 

akhirnya siswa lebih mudah memahami materi, CTL mendorong agar siswa dapat 

menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata, 

artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di 

sekolah dengan kehidupan nyata. CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya 

dalam kehidupan, artinya CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami 

materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat dilihat 

dari berbagai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran IPA 

tentang, energi dan perubahnya.  Diamana pada akhirnya meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD  Negeri  Tlompakan  03 Tuntang  Kabupaten 

Semarang semester II tahun ajaran 2012/2013. 

 




