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ABSTRAK 

 

Farida Nur, Dewi. 2018, Penerapan Pendekatan Contextual Teaching Learning 

(CTL) untuk Meningkakan Kedisiplinan Siswa Dalam Belajar Di SDN 

Sumberejo Balong Ponorogo (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas 

III Pembelajaran PKN Materi Norma). Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I 

Kata Kunci: Srategi CTL, Kedisiplinan Siswa dalam Belajar, Pembelajaran PKN. 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merupakan mata pelajaran yang 

digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan 

moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Dari pelajaran PKN inilah guru 

mengharapkan agar siswa-siswinya memiliki moral yang lebih baik lagi, kapan pun 

dan dimanapun. SDN Sumberejo merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

mengutamakan kedisiplinan siswa. Seluruh siswa diharuskan untuk selalu mematuhi 

peraturan yang ada, tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di lingkungan 

keluarga dan masyarakat. Akan tetapi berdasarkan hasil studi pendahuluan 

menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan siswa masih rendah. Hal ini ditandai 

dengan adanya beberapa siswa yang datang terlambat dan tidak memakai atribut 

yang telah ditentukan sekolah. Fakta ini mendorong peneliti untuk meningkatkan 

kedisiplinan siswa melalui pembelajaran di kelas dengan menggunakan strategi 

CTL. 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah: 1) meningkatkan kedisiplinan 

siswa dalam belajar pada sikap antusiasme dalam pembelajaran PKN, dan 2) 

meningkatkan kedisiplinan siswa dalam belajar pada kemampuan siswa 

menyelesaikan tugas sekolah.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan 

tes. Prosedur pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) meliputi: perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.  

Hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan peneliti 

menunjukkan bahwa kedisiplinan siswa dalam belajar meningkat. Peningkatan ini 

ditandai dengan: 1) siklus I persentase siswa yang sangat antusias 11,7% dan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas sekolah 58,8%, dan 2) Siklus II 

persentase siswa yang sangat antusias 70,5% dan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan tugas sekolah 94,1%.     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Ilmu pendidikan dijumpai dalam berbagai literatur banyak berbicara 

mengenai berbagai aspek yang ada hubungannya dengan tercapainya tujuan 

pendidikan. Semua aspek pendidikan tersebut ditujukan pada tercapainya tujuan 

pendidikan. Pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang 

diselenggarakan disekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah 

segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang 

diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan 

kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka.
1
 

Setiap proses pembelajaran yang dilakukan guru harus mengarah pada 

peningkatan prestasi belajar dan perubahan sikap yang optimal, tidak terkecuali 

pada proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dimana tujuan 

dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) ini adalah agar siswa 

memiliki kemampuan-kemampuan, yaitu berfikir secara kritis, rasional, dan 

kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan, berpartisipasi secara bermutu 

dan bertanggung jawab dalam bertindak secara cerdas dalam kegiatan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, berkembang secara positif dan 

                                                             
1 Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 6.  
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demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat 

Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya, berinteraksi 

dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak 

langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2
 

Pembelajaran PKN diharapkan mampu membentuk siswa menjadi lebih 

berprestasi dan memiliki karakter yang lebih baik lagi. Terutama pada 

kedisiplinan siswa. Sekarang banyak siswa yang tidak mematuhi aturan sekolah, 

selain itu juga aturan rumah.
3
 Adab sopan santunnya pun juga kurang, terutama 

ketika mereka berbicara dengan yang lebih tua, dan ketika mereka berjalan 

dihadapannya. Pendidikan disiplin lebih baik jika diterapkan sejak usia dini, 

hingga tumbuh dewasa anak tersebut akan terbiasa dengan kedisiplinan.  

Disiplin diperlukan oleh siapapun dan dimanapun. Hal itu disebabkan 

dimanapun seseorang berada, disana selalu ada peraturan atau tata tertib. Oleh 

karena itu menurut Maman Rachman pentingnya disiplin bagi siswa sebagai 

berikut:  

1. Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang.  

2. Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan 

lingkungan. 

                                                             
2 Sarwiyanto, Ayo Belar Pendidikan Kewarganegaraan, PKN Kelas 3 SD (Jakarta: 

Kanisius,2009), 7. 
3 Hasil observasi pada hari Senin 8 Januari 2018 di SDN Sumberejo Balong Ponorogo 
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3. Untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan individu 

lainnya. Menjauhi siswa melakukan hal-hal yang dilarang sekolah. 

4. Mendorong siswa untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar.  

5. Peserta didik belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, positif dan 

bermanfaat baginya dan lingkungannya.  

6. Kebiasaan baik itu menyebabkan ketenangan jiwanya dan lingkungannya.   

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dan membentuk disiplin, 

diantaranya mengikuti dan mentaati aturan, kesadaran terhadap dirinya, alat 

pendidikan, dan hukuman.
4
 Dari keempat faktor diatas dapat dijelaskan 

bahwasannya dengan mentaati aturan merupakan langkah praktik dan penerapan 

atas peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individunya. Kesadaran diri juga 

penting bahwa disiplin dianggap penting bagi kebaikan dan keberhasilannya. 

Selain itu alat pendidikan dan hukuman juga dapat mempengaruhi, mengubah, 

dan menyadarkan siswa untuk kembali pada perilaku yang sesuai dengan harapan. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan ditemukan masih ada beberapa 

siswa di SDN Sumberejo Balong Ponorogo yang tidak disiplin dalam belajar. Hal 

ini ditandai dengan beberapa pelanggaran yang dilakukan siswa, seperti 

kurangnya antusias siswa ketika pembelajaran berlangsung, terutama pada 

pembelajaran PKN. Selain itu siswa kurang maksimal ketika mengerjakan tugas 

                                                             
4 Tulus Tu’us, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa (Jakarta : PT Grasindo, 

2008), 48. 



4 
 

 

sekolah. Ketika pembelajaran berlangsung sebagian siswa juga ada yang 

mengeluh, mereka merasa bosan dengan pembelajaran PKN ini, bahkan dengan 

strategi yang digunakan guru ketika mengajar.
5
 

Masalah ketidakdisiplinan siswa dalam belajar perlu mendapatkan 

penanganan serius dari berbagai pihak, khususnya pihak sekolah. Ada beberapa 

teknik untuk meningkatkan kedisiplinan siswa diantaranya : 

1) Teknik External Control 

Teknik external control merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta 

didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. 

2) Teknik internal control  

Teknik internal control merupakan kebalikan dari teknik external control. 

Teknik internal control mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan 

diri sendiri di dalam kelas. 

3) Teknik cooperative control  

Teknik cooperative control ini antara guru sebagai manajer kelas dengan 

peseta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin 

di dalam kelas.
6
 

Pada teknik cooperative control, guru bisa bekerja sama dengan siswa 

untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Salah satu strategi pembelajaran yang 

                                                             
5 Hasil oserbasi pada hari Senin 8 Maret 2018 
6 Novan Ardy Wiyana, Manajemen Kelas Teori Dan Aplikasi Untuk Menciptakan Kelas Yang 

Kondusif (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013), 159. 
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melibatkan kerja sama antara guru dan siswa adalah pendekatan Contextual 

Teaching Learning. Pendekatan Contextual Teaching Learning adalah konsep 

belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya 

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong antara pengetahuan yang 

dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan 

melibatkan tujuh komponen pembelajaran efektif, yakni: kontruktivisme, 

bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian 

sebenarnya.
7
 Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna 

bagi siswa. Proses pembelajaran berlansung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa 

bekerja dan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. 

Strategi pembelajaran lebih dipentingkan dari pada hasil. 

Menurut Sumiati dan Asra, pembelajaran kontekstual merupakan upaya 

guru untuk membantu siswa memahami relevansi materi pembelajaran yang 

dipelajarinya, yakni dengan melakukan suatu pendekatan yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan apa yang dipelajarinya dikelas.
8
 

Selanjutnya, pembelajaran kontekstual terfokus pada pengembangan ilmu, 

pemahaman, keterampilan siswa, dan juga pemahaman kontekstual siswa tentang 

hubungan mata pelajaran yang dipelajarinya dengan dunia nyata. Pembelajaran 

akan bermakna jika guru lebih menekankan agar siswa mengerti relevansi apa 

                                                             
7 Yatim Riyanto, Paradigma Pembelajaran  (Surabaya: UNES University, 2005), 112. 
8 Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran Teori Dan Praktik Di Tingkat Pendidikan Dasar 

(Jakarta: Rajawali Press, 2015), 100.  
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yang mereka pelajari di sekolah dengan situasi kehidupan nyata dimana isi 

pelajaran akan digunakan.   

Adapun kelebihan menggunakan pendekatan Contextual Teaching 

Learning ini adalah: 

1) Memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya sehingga siswa terlibat aktif dalam proses belajar 

mengajar. 

2) Siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami 

suatu isu dan memecahkan masalah dan guru dapat lebih kreatif. 

3) Menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. 

4) Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. 

5) Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. 

6) Membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. 

7) Terbentuk sikap kerja sama yang baik antar individu maupun kelompok.
9
 

Seperti pada salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh, Rizka 

Winnda Oktaviar  (2014), skripsi dengan judul “Peningkatan Sikap Disiplin 

Siswa Dengan Menerapkan Model Contextual Teaching and Learning (CTL) 

kelas II SDN Bumi I No. 67 Surakarta”.
10

 Kesimpulan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa staregi Contextual Teaching Learning mampu meningkatkan 

                                                             
9 Ibid., 106  
10 Rizka Winnda Oktaviar, “Peningkatan Sikap Disiplin Siswa Dengan Menerapkan Model 

Contextual Teaching And Learning (CTL) Kelas II SDN Bumi I No. 67 Surakarta,” (Skripsi, 

Surakarta, 2010) 
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kedisiplinan siswa. Model pembelajaran yang sesuai yaitu model pembelajaran 

yang mengintegrasikan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa 

sehari-hari. 

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

“Penerapan Pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) Untuk 

Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Dalam Belajar Di SDN Sumberejo Balong 

Ponorogo (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas III Pembelajaran PKN 

Materi Norma)”. 

B. Identifikasi Dan Pembatasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dan dari permasalahan yang ada, maka 

dapat diidentifikasi masalahnya adalah kedisiplinan siswa dalam belajar di SDN 

Sumberejo Balong Ponorogo itu kurang dan perlu ditingkatkan, salah satunya 

melalui pembelajaran PKN melalui pendekatan Contextual Teaching Learning 

(CTL), awalnya dalam pembelajaran hanya menggunakan strategi ceramah, yang 

mana strategi tersebut hanya membuat siswa menjadi pasif dan yang lebih aktif 

itu gurunya, tidak mengaitkan pembelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, 

yang mana ketika suatu pembelajaran itu dikaitkan dengan peristiwa yang setiap 

hari dilakukan itu akan memudahkan siswa untuk memahami sebuah pelajaran.  

Untuk menghindari terjadi penyimpangan terhadap pembahasan obyek 

penelitian sebagaimana tujuan penelitian ini, maka perlu diadakan pembatasan 
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terhadap ruang lingkup penelitian. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian 

ini adalah peningkatan kedisiplinan siswa dalam belajar melalui stategi 

Contextual Teaching Learning (CTL) dalam pembelajaran PKN. 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

rumusan masalah dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah: 

1. Apakah penerapan pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) dapat 

meningkatkan kedisiplinan siswa dalam belajar pada indikator sikap 

antusiasme siswa di SDN Sumberejo Balong Ponorogo ? 

2. Apakah penerapan pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) dapat 

meningkatkan kedisipinan siswa dalam belajar pada indikator kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan tugas sekolah di SDN Sumberejo Balong 

Ponorogo ? 

D. Tujuan Penelitian Tindakan Kelas 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menuliskan tujuan 

penelitian tidakan kelas ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk meningkatkan sikap antusiasme siswa kelas III di SDN Sumberejo 

Balong Ponorogo pada pembelajaran PKN materi norma dengan pendekatan  

Contextual Teaching Learning (CTL). 
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2. Untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam menyelesaikan tugas sekolah 

siswa kelas III di SDN Sumberejo Balong Ponorogo pada pembelajaran PKN 

materi norma dengan pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) . 

E. Manfaat Penelitian Tindakan Kelas  

1. Secara Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan 

keilmuan khususnya terkait dengan pengembangan kedisiplinan siswa 

dalam belajar dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching 

Learning (CTL).   

b. Hasil penelitian ini untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai bahan 

informasi serta acuan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian 

lebih lanjut. 

2. Secara Praktis 

a. Siswa, hasil penelitian ini akan dapat meningkatkan kedisiplinan peserta 

didik. 

b. Guru, sebagi bahan acuan dalam mengajar, mendidik, mengarahkan dan 

membimbing siswa untuk lebih disiplin. 

c. Lembaga pendidikan, hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi sekolah dalam mengambil langkah untuk meningkatkan 

kedisiplinan siswa. 
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d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan 

penunjang dalam membangun pengetahuan penelitian yang berkaitan 

dengan topik tersebut.  

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 

lima bab yang berisi: 

Bab I:   Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian tindakan 

kelas, manfaat penelitian tindakan kelas dan sistematika pembahasan. 

Bab II:  Kajian Pustaka yang berisi tentang telaah hasil penelitian terdahulu, 

landasan teori, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis tindakan. Bab 

ini dimasukkan untuk memudahkan peneliti dalam menjawab hipotesis. 

Bab III: Metode Penelitian, yang meliputi objek penelitian tindakan kelas, 

setting subjek penelitian tindakan kelas, variabel yang diamati, 

prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas dan jadwal pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas. 

Bab IV: Temuan hasil penelitian, yang berisi gambaran singkat setting lokasi 

penelitian, penjelasan data per-siklus, proses analisis data per-siklus 

dan pembahasan. 

Bab V: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini dimaksudkan agar 

pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti hasil penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERPIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari, Puspita Hermuning (2013), dengan 

judul “Penerapan Pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) Berbasis 

Metode Permainan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran PKN Siswa 

Kelas IV SDN Sekaran 01”. Menunjukkan bahwa rendahnya kualitas 

pembelajaran PKN di kelas IV SDN Sekaran 01 berdasarkan refleksi melalui 

observasi. Guru kurang memberikan konteks keseharian siswa. Inovasi 

pembelajaran serta media belum dimanfaatkan dengan baik. Permasalahan 

tersebut dikaji melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam 

tiga siklus masing-masing siklus terdiri dari satu pertemuan.
11

 

Penelitian yang dilakukan oleh, Rizka Winnda Oktaviar  (2014), skripsi 

dengan judul “Peningkatan Sikap Disiplin Siswa Dengan Menerapkan Model 

Contextual Teaching And Learning (CTL) Kelas II SDN Bumi I No. 67 

Surakarta”. Menunjukkan bahwa salah satu peran sekolah dalam pengembangan 

sikap dan moral siswa adalah membina sikap disiplin pada siswa. Untuk 

                                                             
11

 Sari Puspita Hermuning, “Penerapan Pendekatan Contextual Teaching And Learning (Ctl) 

Berbasis Metode Permainan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pkn Siswa Kelas IV SDN 

Sekaran 01,” (Sripsi, UNJ, Jakarta, 2013) 

 11 
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mewujudkan disiplin siswa di dalam kelas melalui mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan memerlukan model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan yaitu meningkatkan disiplin siswa di dalam kelas. Model 

pembelajaran yang sesuai yaitu model pembelajaran yang mengintegrasikan 

materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari.
12

 

Penelitian yang dilakukan oleh, Siti Nur Kholisatul Umah 2017 IAIN 

Purwokerto dengan judul skripsi “Implementasi Contextual Teaching Learning 

Pada Pembelajaran PKN Siswa Kelas III MI Ma’arif Nu Karangpucung Kec. 

Purwokerto Selatan Kab.Banyumas”, yang menunjukkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan CTL ini membuat peserta didik lebih mudah 

memahami pelajaran yang diterima dengan mengaitkan materi dengan fakta. 

Dengan demikian, implementasi pendekatan Contextual Teaching and Learning 

pada sekolah ini dapat dikatakan sudah tepat dan sudah sesuai dengan prosedur 

penerapan pembelajaran kontekstual yang distandarkan. Sehingga penulis dapat 

menyimpulkan bahwa sekolah ini telah mengembangkan pendekatan CTL sebagai 

salah satu alternatif pembelajaran yang menjadikan siswa menjadi lebih aktif dan 

antusias dalam kegiatan pembelajaran.
13

 

                                                             
12

 Rizka Winnda Oktaviar, “Peningkatan Sikap Disiplin Siswa Dengan Menerapkan Model 

Contextual Teaching And Learning (CTL) Kelas II SDN Bumi I No. 67 Surakarta,” (Skripsi, 

Surakarta, 2010) 
13

 Siti Nur Kholisatul Umah, “Implementasi Contextual Teaching Learning Pada 

Pembelajaran PKN Siswa Kelas III MI MA’ARIF NU Karang Pucung,” (Skripsi, IAIN, Purwokerto, 

2017) 
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Adapun dari ketiga hasil telaah penelitian terdahulu seperti yang 

dijabarkan di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti diantaranya:  

Perbedaan dengan telaah yang pertama adalah jika telaah yang pertama  

menerapkan Contextual Teaching Learning (CTL) menggunakan metode 

permainan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PKN kelas 

IV. Sedangkan penelitian ini menggunakan Contextual Teaching Learning (CTL) 

untuk meningkatkan kedisiplinan siswa kelas III melalui pembelajaran PKN 

materi norma. 

Perbedaan dengan telaah yang kedua adalah jika telaah yang kedua  

berusaha untuk meningkatkan kedisiplinan siswa kelas II melalui model 

Contextual Teaching Learning (CTL). Dan yang menjadi subyeknya adalah guru 

kelas dan siswa kelas II. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah menggunakan pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) dengan 

tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam belajar kelas III melalui 

pembelajaran PKN. Karena dengan pendekatan ini diharapkan siswa dapat 

memahami meteri PKN dengan baik serta mampu menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari dan supaya siswa dapat lebih disiplin lagi. 

Perbedaan dengan telaah yang ketiga adalah menggunakan pendekatan 

Contextual Teaching Learning (CTL) ini membuat peserta didik lebih mudah 
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memahami pelajaran yang diterima dengan mengaitkan materi dengan fakta. 

Strategi ini digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran, dan menjadikan 

siswa lebih aktif lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil 

dan sudah tepat. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan ini penggunaan 

pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) digunakan untuk meningkatkan 

kedisiplinan siswa kelas III. Dengan melalui pembelajaran PKN materi norma 

(adab). Diharapkan setelah menerima pembelajaran ini siswa lebih disiplin lagi, 

baik disiplin disekolah maupun di rumah. 

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah sama-sama menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK), sama-

sama meneliti kedisiplinan siswa. Di samping itu strategi yang digunakan juga 

sama, yaitu strategi Contextual Teaching Learning (CTL).   

B. Landasan Teori  

1. Contextual Teaching Learning (CTL) 

a. Pengertian Contextual Teaching Learning (CTL) 

Contextual Teaching Learning (CTL) adalah suatu proses 

pendidikan yang holistik dan bertujuan membantu siswa memahami makna 

materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka 

sehari-hari (konteks pribadi, social, dan cultural), sehingga siswa memiliki 
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pengetahuan/keterampilan yang dinamis dan fleksibel untuk 

mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya.
14

 

Contextual Teaching Learning (CTL) adalah sebuah sistem yang 

menyeluruh. Contextual Teaching Learning (CTL) terdiri dari beberapa 

bagian-bagian yang saling terhubung. Jika bagian-bagian ini terjalin satu 

sama lain, maka akan dihasilkan pengaruh yang melebihi hasil yang 

diberikan bagian-bagiannya secara terpisah. Maka ketika bagian-bagian 

tersebut digunakan secara bersama-sama akan memampukan peserta didik 

untuk membuat hubungan yang menghasilkan makna. Secara bersama-

sama, mereka membentuk suatu sistem yang memungkinkan para siswa 

melihat mana didalamnya, dan mengingat materi akademik.
15

 

Pendekatan Kontekstual/Contextual Teaching Learning (CTL) 

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi 

yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran 

efektif, yakni: kontruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, 

pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. 

Pendekatan Kontekstual/CTL merupakan konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi 

                                                             
14 Mohamad Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran Teori dan Praktik di Tingkat Pendidikan 

Dasar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 100. 
15 Elaine B. Johnson, CTL Contextual Teaching & Learning (Bandung: Kaifa, 2010), 65.  
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dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil 

pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran 

berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, 

bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran 

lebih dipentingkan daripada hasil. Dari konsep tersebut ada tiga hal yang 

harus kita pahami, yakni: 

1) CTL menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk menemukan 

materi, artinya poses belajar diorientasikan pada proses pengalaman 

secara langsung. Proses belajar dalam konteks CTL tidak mengharapkan 

agar siswa hanya menerima pelajaran, akan tetapi proses mencari dan 

menemukan sendiri materi pelajaran. 

2) 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. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat 

mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan 

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

materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, 

sehingga tidak akan mudah dilupakan. 
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3) 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 

mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.
16

 

Pendekatan Kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan 

pemikiran tentang belajar sebagai berikut:  

a) Proses Belajar  

1) Belajar tidak hanya sekedar proses menghafal. Siswa harus 

mengkontruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. 

2) Anak belajar dari mengalami. Anak mencatat sendiri pola-pola 

bemakna dari pengetahuan baru, dan bukan diberi begitu saja oleh 

guru.  

3) Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimilki seseorang itu 

terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam 

tentang suatu persoalan.  

4) Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta atau 

proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan ketrampilan yang 

dapat diterapkan.  

5) Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi 

situasi baru. 

                                                             
16

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan 

(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), 255.  
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6) Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah,menemukan sesuatu 

yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide.  

7) Proses belajar dapat mengubah struktur otak. Perubahan struktur 

otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi 

pengetahuan dan keterampilan seseorang.
17

 

b) Transfer Belajar 

1) Siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan dari pemberian orang 

lain.   

2) Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang 

terbatas (sedikit demi sedikit). 

3) Penting bagi siswa tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu.  

c) Siswa Sebagai Pembelajar 

1) Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar, dalam bidang 

tertentu, dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar 

dengan cepat kecenderungan baru. 

2) Strategi belajar itu penting. Anak dengan mudah mempelajari 

sesuatu yang baru. Akan tetapi, untuk hal-hal yang sulit strategi 

belajar amat penting.  

3) Peran orang dewasa (guru) membantu menghubungkan antara yang 

baru dan yang sudah diketahui. 

                                                             
17 Ibid., 256 



19 
 

 

4) Kesempatan pada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide 

mereka sendiri, dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi 

sendiri. 

d) Pentingnya Lingkungan Belajar 

1) Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang bepusat pada 

siswa dari “guru acting didepan kelas siswa menonton “ke” siswa 

acting bekerja dan berkarya guru mengarahkan.  

2) Pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan 

pengetahuan baru mereka. Strategi belajar lebih dipentingkan dari 

pada hasilnya.  

3) Umpan balik amat penting bagi siswa, yang berasal dari proses 

penilaian yang benar. 

4) Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu 

penting.
18

 

b. Karakteristik Pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) 

Karakteristik itu penting dalam pembelajaran melalui pendekatan 

Contextual Teching Learning (CTL), yakni: 

1) Dalam CTL, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan 

yang sudah ada (Activing knowledge), artinya apa yang akan dipelajari 

tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari, dengan demikian 
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 Riyanto, Paradigma Pembelajaran…, 110-111.  
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pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh 

yang memiliki keterkaitan satu sama lain. 

2) Pembelajaran yang Kontekstual adalah belajar dalam rangka 

memperoleh dan menambah pengetahuan baru (acquiring knowledge). 

Pengetahuan baru itu diperoleh dengan cara deduktif artinya 

pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan 

kemudian memperhatikan detailnya. 

3) Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), artinya 

pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal tetapi untuk dipahami 

dan diyakini. 

4) Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying 

knowledge), artinya pengetahuan yang diperolehnya harus dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga tampak perubahan 

perilaku siswa. 

5) Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi 

pengembangan pengetahuan, hal ini dilakukan sebagai umpan balik 

untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi.
19

 

c. Komponen Contextual Teaching Learning (CTL) 

Siswa adalah organisme yang aktif yang memiliki potensi untuk 

membangun pengetahuan sendiri, kalaupun guru memberikan informasi 

pada siswa, guru harus memberi kesempatan untuk menggali informasi itu 
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 Sanjaya, Strategi Pembelajaran…, 256. 
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agar lebih bermakna untuk kehidupan mereka. Contextual Teaching 

Learning (CTL) merupakan pendekatan yang memiliki tujuh komponen 

yang melandasi pelaksanaan pembelajaran, diantaranya yaitu: 

1) Konstruktivisme 

Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pegetahuan 

baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. 

2) Inquiry 

Inquiry adalah proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan 

penemuan melalui proses berfikir sistematis. 

3) Questioning (Bertanya) 

Belajar pada dasarnya adalah bertanya dan menjawab 

pertanyaan.Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingin 

tahuan setiap individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan 

kemampuan seseorang dalam berfikir. 

4) Learning Community (Masyarakat Belajar) 

 Konsep Learning Community menyarankan agar hasil pembelajaran 

diperoleh dari kerjasama dengan orang lain, hasil belajar di peroleh dari 

sharing antar teman, antar kelompok, dan antar yang tahu dengan yang 

belum tahu. 
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5) Modelling (Pemodelan) 

 Yang dimaksud dengan asas Modelling adalah proses pembelajaran 

yang memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh 

setiap siswa. 

6) Reflection (Refleksi) 

 Refleksi adalah cara berfikir tentang apa yang baru dipelajari atau 

berfikir kebelakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan, siswa 

mengendapkan apa yang baru dipelajari sebagai struktur pengetahuan 

yang baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan 

sebelumnya. 

7) Authientic Assessement (Penilaian Nyata) 

 Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Penilaian nyata 

(Authentic Assessment) adalah proses yang dilakukan guru untuk 

mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan 

siswa. 
20

 

d. Sistem Contextual Teaching Learning (CTL) 

Adapun sistem Contextual Teaching Learning (CTL) mencakup 

delapan hal yaitu:  

1) Membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna 

2) Melakukan pekerjaan yang berarti 

                                                             
20 Ibid., 257 
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3) Melakukan pembelajaran yang diatur sendiri 

4) Bekerja sama 

5) Berpikir kritis dan kreatif 

6) Membantu individu untuk tumbuh dan berkembang 

7) Mencapai standar yang tinggi 

8) Menggunakan penilaian autentik 
21

 

e. Penerapan Pembelajaran Contextual Teaching Learning (CTL) 

Agar dapat mengimplementasikan pembelajaran kontekstual guru 

melaksanakan hal-hal sebagai berikut: 

1) Merencanakan pembelajaran sesuai dengan perkembangan mental 

(developmentally appropriate) peserta didik.  

2) Membentuk grup belajar yang saling tergantung (interdependent 

learning groups).    

3) Mempertimbangkan keragaman peserta didik (diversity of student). 

4) Menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri (self-

regulated learning) dengan 3 karakteristik umumnya (kesadaran 

berpikir, penggunaan strategi, dan motivasi berkelanjutan).  

5) Memperhatikan multi-itelegensi (multiple intelligences) peserta didik.  

6) Menggunakan teknik bertanya (questioning) yang meningkatkan 

pembelajaran peserta didik, perkembangan pemecahan masalah dan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi.  
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7) Mengembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar lebih 

bermakna bila mereka diberi kesempatan untuk bekerja, menemukan, 

dan mengkontruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru. 

8) Mengembangkan sifat ingin tahu peserta didik melalui pengajuan      

pertayaan (questioning). 

9) Menciptakan masyarakat belajar (learning community) dengan 

membangun kerja sama antar peserta didik. 

10) Memodelkan (modelling) sesuatu agar peserta didik dapat menirunya 

untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. 

11) Mengarahkan peserta didik untuk merefleksikan tentang apa yang 

sudah dipelajari. 

12) Penerapkan penilaian autentik (authentic assessment).  

f. Kelebihan Pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) adalah 

sebagai berikut: 

1) Memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya sehingga siswa terlibat aktif dalam 

proses belajar mengajar. 

2) Siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, 

memahami suatu isu dan memecahkan masalah dan guru dapat lebih 

kreatif. 

3) Menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. 
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4) Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh 

guru. 

5) Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. 

6) Membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. 

7) Terbentuk sikap kerja sama yang baik antar individu maupun 

kelompok.
22

 

g. Kelemahan Pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL)  

1) Dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada 

kebutuhan siswa padahal, dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya 

berbeda-beda sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi 

pelajaran karena tingkat pencapaiannya siswa tidak sama.     

2) Tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam proses 

belajar mengajar.  

3) Dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran kontekstual 

akan tampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan kurang, yang 

kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang 

kemampuannya.  

4) Bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran kontekstual ini akan terus tertinggal dan sulit untuk 

mengejar ketertinggalan, karena dalam model pembelajaran ini 

kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan usaha sendiri. Jadi, 

                                                             
22 Sumantri, Strategi Pembelajaran Teori dan Praktik…, 106. 
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siswa yang dengan baik mengikuti setiap pembelajaran dengan model 

ini tidak akan menunggu teman yang tertinggal dan mengalami 

kesulitan. 

5) Tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan model 

pembelajaran kontekstual ini.  

6) Kemampuan setiap siswa berbeda-beda, dan siswa yang memiliki 

kemampuan intelektual tinggi namun sulit untuk mengapresiasikannya 

dalam bentuk lisan akan mengalami kesulitan sebab model pembelajaran 

kontekstual ini lebih mengembangkan keterampilan dan kemampuan 

soft skill daripada kemampuan inteletualnya.    

7) Pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan 

tidak merata. 

8)  Peran guru tidak tampak terlalu penting lagi karena dalam model 

pembelajaran kontekstual ini peran guru hanya sebagai pengarah dan 

pembimbing, karena lebih menuntut siswa untuk aktif dan berusaha 

sendiri mencari informasi, mengamati fakta dan menemukan 

pengetahuan-pengetahuan baru di lapangan.
23
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2. Kedisiplinan Siswa Dalam Belajar 

a. Pengertian Disiplin  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin diartikan dengan 

tata tertib dan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib. 

Kata disiplin sendiri sebenarnya berasal dari bahasa latin, yaitu disciplina 

dan discipulus yang berarti perintah dan peserta didik. Jadi disiplin dapat 

dikatakan sebagai perintah seorang guru kepada peserta didiknya. 

Kemudian dalam New World Dictionary, disiplin diartikan sebagai latihan 

untuk mengendalikan diri, karakter, atau keadaan yang tertib dan efisien.
24

 

Sementara itu, The Liang Gie mengartikan disiplin sebagai suatu 

keadaan tertib yang mana orang-orang yang tergabung dalam suatu 

organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan senang 

hati. Sementara Good’s dalam Dictionary Of Education mengartikan 

disiplin sebagai berikut:  

1. Proses atau hasil pengamatan atau pengendalian keinginan, motivasi, 

atau kepentingan guna mencapai maksud atau untuk mencapai tindakan 

yang lebih efektif. 

2. Mencari tindakan terpilih yang ulet, aktif, dan diarahkan sendiri 

walaupun menghadapi hambatan.  

                                                             
24 Novan Ardy Wiyana, Manajemen Kelas Teori Dan Aplikasi Untuk Menciptakan Kelas 

Yang Kondusif (Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2013), 159.  
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3. Pengendalian perilaku secara langsung dan otoriter dengan hukuman 

atau hadiah. 

4. Pengekangan dorongan dengan cara yang tidak nyaman bahkan 

menyakitkan.
25

 

b. Pengertian Belajar 

Menurut R. Gagne belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. 

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain. Dua konsep ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan di 

mana terjadi interaksi antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa 

pada saat pembelajaran berlangsung.
26

 Sedangkan menurut Howard L. 

Kingsley, “Learning is the process by which behavior (in the broader 

sense) is originated or changed through practice or training”, yang artinya 

bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku (dalam artian luas) 

ditimbulkan melalui praktek dan latihan.
27

  

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja 

dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau 

pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan 

                                                             
25 Ibid., 161 
26 Ahmad Sutanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2013), 1. 
27 Nidawati, “Belajar Dalam Perspektif Psikologi Dan Agama” Pionir, (Juli-Desember, 2013), 

15. 
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perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam 

bertindak.
28

    

Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan kedisiplinan siswa 

dalam belajar adalah kepatuhan siswa terhadap aturan (tata tertib) yang 

berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, yang meliputi 

waktu masuk sekolah dan keluar sekolah, kepatuhan siswa dalam 

berpakaian, kepatuhan siswa dalam mengikuti kegiatan sekolah, dan lain 

sebagainya. Semua aktivitas siswa yang dilihat kepatuhannya adalah 

berkaitan dengan aktivitas belajar di sekolah.
29

 

c. Teknik Pembinaan dan Penerapan Disiplin 

Adapun teknik pembinaan dan penerapan disiplin yaitu:  

1. Teknik External Control 

Teknik external control merupakan suatu teknik yang mana disiplin 

peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. 

2. Teknik Internal Control 

Teknik internal control merupakan kebalikan dari teknik external 

control. Teknik internal control mengusahakan agar peserta didik dapat 

mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. 

 

 

                                                             
28 Sutanto, Teori Belajar…, 2.  
29 https://ainamulyana.blogspot.com disiplin-belajar (diakses pada Senin 02 Juli 2018) 

https://ainamulyana.blogspot.com/
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3. Teknik Cooperative Control 

Teknik cooperative control ini antara guru sebagai manajer kelas dengan 

peseta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan 

disiplin di dalam kelas.
30

 

d. Ciri-ciri Anak Yang Disiplin Dalam Belajar 

Adapun siswa yang disiplin dalam belajar memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1. Mengarahkan energi untuk belajar secara continu. 

2. Melakukan belajar dengan kesungguhan dan tidak membiarkan waktu 

luang.  

3. Patuh terhadap rambu-rambu yang diberikan guru dalam belajar.  

4. Patuh dan taat terhadap tata tertib belajar disekolah. 

5. Menunjukkan sikap antusias dalam belajar. 

6. Mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dengan gairah dan partisipatif. 

7. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru dengan baik. 

8. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang.
31

 

e. Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin 

Faktor yang mempengaruhi pembentukan disiplin individu, antara 

lain teladan, lingkungan berdisiplin, dan latihan berdisiplin. 

 

                                                             
30 Wiyana, Manajemen KelasTeori…, 162-164. 
31 Rosma Elly, “Hubungan kedisiplinan Terhadap Hasil Belajar Siswa KelasV SD NEGERI 

Banda Aceh,” Pesona Dasar, 4 (Oktober, 2016), 44.  
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1. Teladan  

Perbuatan dan tindakan kerap kali lebih besar pengaruhnya 

dibandingkan dengan kata-kata. Karena itu contoh dan teladan disiplin 

atasan, kepala sekolah dan guru-guru serta penata usaha sangat 

berpengaruh terhadap disiplin para siswa. Mereka lebih mudah meniru 

apa yang mereka lihat, dibanding apa yang mereka dengar. Lagi pula, 

hidup manusia banyak dipengaruhi peniruan-peniruan terhadap apa yang 

dianggap baik dan patut ditiru. Di sini faktor teladan disiplin sangat 

penting bagi disiplin siswa. 

2. Lingkungan Berdisiplin 

Seseorang dapat juga dipahami oleh lingkungan. Bila berada 

dilingkungan berdisiplin, seseorang dapat terbawa oleh lingkungan itu. 

Salah satu ciri manusia adalah kemampuannya beradaptasi dengan 

lingkungan. Dengan potensi adaptasi ini, ia dapat mempertahankan 

hidupnya. 

3. Latihan Berdisiplin   

Disiplin dapat dicapai dan dibentuk melalui proses latihan dan 

kebiasaan. Artinya, melakukan disiplin secara berulang-ulang dan 

membiasakannya dalam praktik-praktik disiplin sehari-hari. Dengan 
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latihan dan membiasakan diri, disiplin akan terbentuk dalam diri siswa. 

Disiplin telah menjadi kebiasaan (habitat).
32

 

Dalam hal itu, Elizabeth Hurlockh mengemukakan bahwa anak 

membutuhkan disiplin, bila mereka ingin bahagia dan menjadi orang yang 

baik penyesuaiannya, karena melalui disiplin mereka dapat belajar 

berperilaku dengan cara yang diterima masyarakat dan sebagai hasilnya 

diterima kelompok sosial. Dari kutipan diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa seorang peserta didik yang baik, adalah peserta didik yang dapat 

mentaati segala aturan dan norma-norma yang berlaku di lingkungan 

sekolah dan luar sekolah.
33

 

f. Manfaat Disiplin 

Adapun manfaat disiplin bagi siswa diantaranya, 1) memberikan rasa 

aman, 2) melatih tanggung jawab, 3) mendatangkan pujian, 4) menjadi 

lebih terhormat, 5) menjadi anak teladan, 6) menjadi anak yang berprestasi, 

7) kegiatan belajar mengajar lebih efektif, 8) melatih siswa untuk 

berketrampilan dalam lingkungan sosial, 9) meningkatkan rasa persatuan 

dan kebersamaan, 10) mempermudah fungsi guru BK.
34
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49-50. 
33 Fani Julia Fiana,“Disipin Siswa Disekolah Dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan 

Dan Konseling,” Volume 2 (April, 2013), 27. 
34 https://manfaat .co.id/manfaat-disiplin-di-sekolah (diakses pada Senin 02 Juli 2018) 
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3. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan  

Sejak kelahirannya tahun 1973 sampai dengan sekarang, Pendidikan 

Kewarganegaraan (dahulu pendidikan kewiraan, bahkan pernah berlebel 

Pendidikan Kewarganegaraan/Kewiraan) mengalami perkembangan yang 

menentukan bagi perjalanan Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Hal ini 

terbukti bahwa dalam penyelenggaraan kurikulum pendidikan tinggi, 

Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa ditemukan sebagai mata kuliah 

yang berdiri sendiri. Secara akademik, Pendidikan Kewarganegaraan adalah 

program pendidikan yang berfungsi untuk membina kesadaran warga negara 

dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan jiwa dan nilai 

konstitusi yang berlaku (UUD 1945). Dalam pasal 37 (2) UU Nomor 20 

Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa 

Pendidikan Kewarganegaraan, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
35

 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang 

digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai 

luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Menurut 

Azyumardi Azra pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang 

mengkaji dan membahas tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-
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lembaga demokrasi, rule of law, HAM, hak dan kewajiban warga Negara 

serta proses demokrasi. Adapun menurut Zamroni pendidikan 

kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk 

mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak 

demokratis.
36

 

Sedangkan menurut tim ICCE UIN Jakarta, pendidikan 

kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga 

pendidikan, dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku 

politik sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, 

awareness, attitude, political efficacy, dan political participation, serta 

kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional. Dari beberapa 

definisi pendidikan kewarganegaraan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan 

yang memberikan pemahaman dasar tentang pemerintahan, tata cara 

demokrasi, tentang kepedulian, sikap, pengetahuan politik yang mampu 

mengambil keputusan politik secara rasional, sehingga dapat 

mempersiapkan warga negara demokratis dan partisipatif melalui suatu 

pendidikan yang berorientasi pada pengembangan berpikir kritis dan 

bertindak demokratis. Jadi pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar 

dan terencana dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kecerdasan, kecakapan, 
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keterampilan, serta kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga 

negara, penghargaan atas hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, 

pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tangung jawab 

sosial, ketaatan pada hukum, seta ikut berperan dalam percaturan global.
37

 

b. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Pembelajaran PKN di sekolah dasar dimaksudkan sebagai suatu 

proses belajar mengajar dalam rangka membantu peserta didik agar dapat 

belajar dengan baik dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dalam 

pembentukan karakter bangsa yang diharapkan mengarah pada penciptaan 

suatu masyarakat yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada Pancasila, UUD, dan 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang diselenggarakan 

selama 6 tahun.  

Esensi pembelajaran PKN bagi anak adalah bahwa secara kodrati 

maupun sosiokultural dan yuridis formal, keberadaan dan kehidupan 

manusia selalu membutuhkan nilai, moral, dan norma. Dalam 

kehidupannya, manusia memiliki keinginan, kehendak, dan kemauan yang 

berbeda untuk selalu membina, mempertahankan, mengembangkan dan 

meningkatkan aneka potensinya berikut segala perangkat pendukungnya, 

sehingga mereka dapat mengarahkan dan mengendalikan dunia kehidupan 
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ini baik secara fisik maupun nonfisik ke arah yang lebih baik dan 

bermakna.  

Namun sangat disayangkan bahwa dalam aplikasinya, pelajaran 

PKN ini kurang banyak diminati dan dikaji dalam dunia pendidikan dan 

persekolahan, karena kebanyakan lembaga pendidikan formal dominan 

pada penyajian materi yang bersifat kognitif dan psikomotorik belaka, 

kurang menyentuh pada aspek afektif. Mengapa PKN itu perlu diajarkan 

kepada anak, sedikitnya ada tiga alasan yang melandasinya, sebagaimana 

dikemukakan oleh Djahiri, yaitu:  

1. Bahwa sebagai makhluk hidup, manusia bersifat multikodrati dan 

multifungsi-peran (status): manusia bersifat multikompleks atau 

neopluralistis. Manusia memiliki kodrat illahi, sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik.  

2. Bahwa setiap manusia memiliki: sense of…, atau value of…,dan 

conscience of…, sense of…, menunjukkan intregritas atau keterkaitan 

atau kepedulian manusia akan sesuatu. Sesuatu ini biasa materiel, 

imateriel atau kondisional atau waktu. 

3. Bahwa manusia ini unik (uniqe human). Hal ini karena potensinya yang 

multipotensi dan fungsi peran serta kebutuhan atau human desire yang 

multiperan serta kebutuhan. 
38
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Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa pembelajaran PKN 

ini pada intinya harus diajarkan tidak hanya mentransfer ilmunya saja, 

tetapi harus sampai pada tahap operasional sesuai dengan peran peserta 

didik saat ini dan di masa mendatang. Dengan demikian, pembelajaran 

PKN ini bukan hanya dalam bentuk konsep belaka, sehingga kurang 

fungsional atau tidak muncul sebagai jati diri dan acuan perilaku praktis. 

Dari beberapa penelitian diketahui, bahwa daya tarik terhadap 

pelajaran PKN masih lemah, karena membosankan dan cenderung tidak 

disukai siswa, materi, dan metodenya tidak menantang siswa secara 

intelektual. Begitupula yang dialami oleh siswa kelas III SDN Sumberejo 

Balong Ponorogo dimana siswa sering mengeluh ketika pembelajaran 

PKN. Sebagian siswa mengeluh karena materi yang diajarkan, selain itu 

siswa merasa bosan karena metode yang digunakan guru dalam mengajar 

itu hanya ceramah, sehingga disini siswa hanya mendengarkan penjelasan 

guru. 

c. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disekolah dasar 

adalah agar siswa sejak dini dapat memahami dan mampu malaksanakan 

hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang 

cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan 

UUD 1945, dan memahami nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, serta sikap 
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yang baik terhadap sesamanya, lawan jenisnya, maupun terhadap orang 

yang lebih tua.
39

 

Melalui materi pendidikan kewarganegaraan juga dapat mendidik 

siswa agar dapat berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan, dan berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab 

dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, serta antikorupsi, siswa dapat berkembang secara positif dan 

demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter 

masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa 

lainnya.
40

 Selain itu tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk 

menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku 

yang cinta tanah air, dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan 

nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus 

bangsa yang sedang dan mengkaji yang akan menguasai ilmu pengetahuan 

teknologi serta seni. 

4. Norma  

a. Pengertian Norma 

Norma adalah aturan-aturan yang berisi perintah, larangan, dan 

sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksi-sanksi pada norma 

bertujuan untuk mendorong bahkan menekan orang perorangan, kelompok, 
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atau masyarakat secara keseluruhan untuk mencapai nilai-nilai sosial. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian norma adalah sebagai 

berikut: 

1. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok 

dimasyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian 

tingkah laku, yang sesuai dan diterima. 

2. Norma adalah aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak 

ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.  

Pada dasarnya tujuan dari berlakunya suatu norma untuk menjamin 

terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Norma dapat dikatakan sebagai 

aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. 

Dengan demikian, norma adalah kaidah atau aturan yang menjadi petunjuk 

hidup dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, norma memiliki beberapa fungsi 

atau kegunaan. Beberapa fungsi norma, yaitu sebagai berikut: 

1. Pedoman hidup yang berlaku bagi semua anggota masyarakat pada 

wilayah tertentu. 

2. Memberikan stabilitas dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. 

3. Mengikat warga masyarakat, karena norma disertai dengan sanksi dan 

aturan yang tegas.  

4. Menciptakan kondisi dan suasana yang tertib dalam masyarakat.  
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5. Adanya sanksi yang tegas akan memberikan efek jera kepada para 

pelanggarnya, sehingga tidak ingin mengulangi perbuatannya 

melanggar norma.
41

 

b. Macam-macam Norma  

Norma-norma yang hidup dan dipelihara masyarakat, antara lain 

norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum.  

1. Norma Agama 

Norma agama adalah aturan yang berisi anjuran, perintah, dan larangan 

yang berasal dari Tuhan. Norma agama sebagai petunjuk hidup 

manusia tentang kebenaran. 

2. Norma Kesopanan 

Norma kesopanan adalah aturan tentang sesuatu yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan dalam lingkungan masyarakat tertentu. Norma 

kesopanan timbul karena terlaksananya pergaulan antara manusia 

dalam masyarakat. 

3. Norma Kesusilaan 

Norma kesusilaan adalah aturan tentang sesuatu yang dianggap baik 

atau tidak baik sesuai dengan hati nurani manusia. 

4. Norma Hukum 

Norma hukum adalah serangkaian aturan yang berupa perintah dan 

larangan yang dibuat oleh badan atau pejabat berwenang yang bersifat 
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memaksa. Keistimewaan norma hukum adalah sifat tegas dan 

memaksa.  

Demi tegaknya hukum, Negara mempunyai lembaga beserta aparat-

aparatnya dibidang penegakan hukum, seperti polisi jaksa, dan hakim. 

Apabila melanggar norma hukum akan diberi sanksi yang tegas dan 

nyata, seperti hukuman mati, penjara dan denda.
42

 

C. Kerangka Berfikir 

Berangkat dari telaah hasil penelitian terdahulu dan landasan teori 

diatas, maka dapat dijadikan kerangka berfikir sebagai berikut: 

1. Jika penerapan pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) dalam 

pembelajaran PKN materi norma terlaksana dengan baik, maka sikap 

antusiasme siswa dalam belajar juga akan baik. 

2. Jika penerapan pendekatan Contextual Teaching Learnig (CTL) dalam 

pembelajaran PKN materi norma telaksana dengan baik, maka siswa akan 

lebih baik lagi dalam menyelesaikan tugas sekolah.  

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

Bertitik tolak dari landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka 

dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Penerapan pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) dalam 

pembelajaran PKN materi norma dapat meningkatkan kedisiplinan siswa 
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dalam belajar pada indikator sikap antusiasme siswa kelas III di SDN 

Sumberejo Balong Ponorogo. 

2. Penerapan pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) dalam 

pembelajaran PKN materi norma dapat meningkatkan kedisiplinan siswa 

dalam belajar pada indikator kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas 

sekolah di SDN Sumberejo Balong Ponorogo.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian Tindakan Kelas  

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SDN Sumberejo Balong Ponorogo Tahun ajaran 

2017/2018, dimana objek penelitian ini adalah siswa kelas III dengan jumlah 

17 siswa. Enam siswa perempuan dan 11 siswa laki-laki.
43

 

2. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret-April Tahun 2018. 

B. Setting Subyek Penelitian Tindakan Kelas  

1. Setting Penelitian  

Setting lokasi Penelitian Tindakan Kelas ini adalah di SDN Sumberejo Balong 

Ponorogo. Fokusnya pada mata pelajaran PKN materi norma menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching Learning. Peneliti melakukan penelitian di 

SDN Sumberejo Balong Ponorogo karena peneliti menemukan permasalahan 

dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan kedisiplinan siswa khususnya 

kelas III. 
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2. Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Sumberejo Balong Ponorogo. Penelitian ini 

berupa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan mahasiswi IAIN 

Ponorogo angkatan 2014. 

C. Variabel Yang Diamati  

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama untuk diamati adalah 

a. Variabel proses  : sikap antusiasme siswa dalam pembelajaran PKN 

materi norma dengan pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL).  

b. Variabel hasil   : kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas 

sekolah melalui pembelajaran PKN materi norma dengan pendekatan 

Contextual Teaching Learning (CTL).  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Observasi  

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan 

atau perilaku objek sasaran.
44

 

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur. 

Observasi terstruktur ini digunakan untuk mengetahui bagaimana sikap 
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antusiasme siswa dalam pembelajaran PKN yang menggunakan pendekatan 

Contextual Teaching Learning (CTL).  

2. Dokumentasi  

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-

catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang 

psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan 

pribadinya.
45

 Teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan dan gambar seperti catatan harian 

sejarah kehidupan, cerita biografi, foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. 

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data 

tentang: profil sekolah yang mencakup latar belakang, visi dan misi, tujuan, 

dan lain-lain. 

3. Tes  

Pemberian tes ditujukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari 

setiap siklus. Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Teknik 

tes ini digunakan untuk mengambil data tentang kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan tugas sekolah. 
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E. Prosedur Penelitian  

a. Perencanaan Pelaksanaan Tindakan Kelas  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan melalui pengkajian 

berdaur yang terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu perencanaan (planning), 

tindakan (acting), observasi (observasing) dan refleksi (reflecting). Secara 

keseluruhan, empat tahapan ini dalam bentuk spiral. Untuk mengatasi suatu 

masalah, mungkin diperlukan lebih dari satu siklus. Siklus tersebut saling 

terkait dan berkelanjutan. Siklus pertama, dilaksanakan dengan merencanakan 

langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di 

kelas. Siklus kedua, dilaksanakan apabila masih ada hal-hal yang kurang 

berhasil dalam siklus pertama. Siklus ketiga, dilaksanakan karena siklus 

kedua belum mengatasi masalah begitu juga siklus-siklus berikutnya jika 

belum mencapai tujuan penelitian. 

Sebelum melakukan pembelajaran berbasis PTK, langkah-langkah 

pembelajaran yang dilakukan yaitu melakukan observasi awal terlebih 

dahulu untuk: 

1. Menemukan masalah. 

2. Melakukan identifikasi masalah. 

3. Menentukan batasan masalah. 

4. Menentukan masalah dengan menerapkan faktor-faktor yang diduga 

sebagai penyebab utama terjadinya masalah. 
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5. Merumuskan gagasan-gagasan pemecahan masalah dengan merumuskan 

hipotesis-hipotesis sebagai pemecahan. 

6. Menentukan pilihan hipotesis tindakan pemecahan masalah 

7. Merumuskan judul perencanaan berbasis PTK. 

b. Pelaksanaan Tindakan Kelas  

Setelah judul perencanaan kegiatan pembelajaran berbasis PTK 

dirumuskan, langkah berikutnya adalah: 

1. Menyusun Tahapan Perencanaan (Planning) 

Kegiatan planning antara lain sebagai berikut:  

a. Identifikasi masalah 

Identifikasi masalah merupakan tahap kualitas masalah yang diteliti. 

Masalah yang asal-asalan (kurang teridentifikasi) dapat menyebabkan 

pemborosan energi karena penelitiannya tidak membawa temuan yang 

bermanfaat. 

b. Perumusan masalah dan analisis penyebab masalah  

Setelah teridentifikasi, masalah dapat dirumuskan kedalam kalimat 

pernyataan dengan memperhatikan kata tanya what, when, who, where, 

why, how much. Analisis penyebab masalah (probable causes) 

merupakan langkah kedua planning yang penting dilakukan. Setelah 

mendapatkan masalah riil, problematik, bermanfaat, dan dapat 

dipecahkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi penyebab 

masalah tersebut. 
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c. Pengembangan intervensi 

Pengembangan intervensi (solution/action) merupakan langkah ke-3 

dalam planning yang juga penting untuk diperhatikan. Intervensi perlu 

dikembangkan berdasarkan akar penyebab masalah. Intervensi yang 

dipilih haruslah yang terdukung oleh sumber daya yang ada. Untuk 

memutuskan intervensi yang dikembangkan pada siklus pertama, 

peneliti berpikir (kemudian berkolaborasi) tentang faktor-faktor 

kekuatan dan kelemahan yang ada. 

d. Contoh (Model Lain) pemecahan masalah  

Masalah selalu kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, setiap saat 

serta setiap waktu di manapun. Tidak pernah kita dalam waktu tertentu 

lepas sama sekali terhadap masalah, besar atau kecil, dari yang ringan 

sampai yang berat. Dalam hal ini ada masalah yang perlu segera dicari 

pemecahannya agar tidak menimbulkan masalah baru, ada pula 

masalah yang perlu ditunda karena tidak mampu mengatasi atau belum 

dirasa mendesak.
46

 

2. Melaksanakan Tindakan (Acting) 

Action dilaksanakan peneliti untuk memperbaiki masalah. Pada saat 

pelaksanaan ini, guru harus mengambil peran dalam pemberdayaan siswa 

sehinga mereka menjadi Agent of change bagi diri dan kelas.
47

 Pada tahap 

                                                             
46

 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 118-121. 
47 Ibid.,126 
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ini peserta didik harus melaksanakan tindakan yang telah dirumuskan 

pada RPP dalam situasi yang actual, yang meliputi kegiatan awal, inti dan 

kegiatan penutup. 

c. Melaksanakan Pengamatan (Observing) 

Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah:  

a. Mengamati perilaku peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

b. Mengamati pemahaman masing-masing peserta didik dalam 

penguasaan materi pembelajaran. 

c. Mengamati siswa dalam menyelesaikan tugas. 

d. Mengamati bentuk peningkatan disiplin siswa dalam belajar setelah 

pembelajaran PKN dengan menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching Learning (CTL). 

d. Refleksi (Reflecting) 

Refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis (reflective) tentang 

perubahan yang terjadi. Pada tahap ini peneliti merefleksikan hasil 

pengamatan kegiatan keaktifan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran PKN ini. Dengan menggunakan tolak ukur yang telah 

ditentukan untuk membuat keputusan apakah diperlukan siklus II atau 

tidak. Berikut ini adalah alur atau tahapan dalam penelitian
48

: 

 

                                                             
48 Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas…, 16. 
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Perencanaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur PTK 

F. Jadwal Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan dalam rangka peningkatan 

kedisiplinan siswa melalui pembelajaran PKN materi norma dengan pendekatan 

Contextual Teaching Learning (CTL) pada siswa kelas III SDN Sumberejo 

Balong Ponorogo, yang mempunyai siswa sejumlah 17 orang. Adapun jadwal 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas setiap siklus dapat dilihat dari tabel berkut:  

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan PTK 

NO Hari/Tanggal Mata Pelajaran Kelas Ket 

1 Kamis, 5 April 2018 PKN III Siklus I 

2 Kamis, 12 April 2018 PKN III Siklus II 

 

 

Perencanaan  

SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan  

Pelaksanaan Refleksi 

Refleksi  Pelaksanaan

nn 

? 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SDN Sumberejo Balong Ponorogo 

SDN Sumberejo berdiri sejak tahun 1982 sampai sekarang sudah 36 

tahun, yang terletak di Jln. Ngumpul-Karangpatihan desa Sumberejo, Balong 

Ponorogo. Pada waktu itu sebelum bangunan sekolah jadi siswa/siswi SDN 

Sumberejo Balong Ponorogo ditempatkan di SDN 01 Karangpatihan Balong 

Ponorogo. Siswa/siswi tersebut merupakan ajaran baru di SDN Sumberejo 

Balong Ponorogo. Adapun kepala sekolah pada tahun 1982 Bapak Sujarno, 

tahun 1987 Bapak Hadi Suparto, tahun 2000 Ibu Endang Muzayanah. Tahun 

2009 Ibu Nur Astuti, dan tahun 2012 sampai saat ini Bapak Hadi Purwanto.
49

 

Tanah yang ditempati oleh SDN Sumberejo merupakan tanah milik 

desa. Sekolah tersebut terletak dipinggir jalan sehingga mudah dijangkau oleh 

siswa, halamannya pun juga luas, sehingga siswa dapat bermain. Bila ditinjau 

dari segi kepentingan pelaksanaan pendidikan, sekolah tersebut mempunyai 

letak geografis yang sangat mendukung. Hal ini karena adanya faktor-faktor 

kedamaian, ketenangan, dan keamanan lingkungan serta jauh dari hal-hal 

yang banyak pengaruh negatif seperti, pusat keramaian pasar-pasar dan lain-

                                                             
49 Lihat Transkip Dokumentasi 02/D/23-3/2018 
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lain yang mengurangi ketenangan dan kenyamanan, sehingga tidak menutup 

kemungkinan bahkan terbuka lebar pelaksanaan pendidikan di SDN 

Sumberejo Balong Ponorogo. 

2. Letak Geografis SDN Sumberejo Balong Ponorogo 

Secara geografis, SDN Sumberejo terletak di desa Sumberejo balong 

Ponorogo. Letaknya strategis di pinggir jalan berbatasan dengan jalan raya 

yang menghubungkan Ngumpul-Karangpatihan. 

Sebelah timur, selatan dan utara sekolah berbatasan dengan sawah 

milik warga. Meskipun demikian, para siswa tidak diijinkan berkeliaran 

disekitarnya. Karena, di sekeliling sekolah dibangun pagar yang membatasi 

sekolah dengan sawah tersebut. Sebelah barat, sekolah berbatasan dengan 

lapangan desa yang sering digunakan untuk acara atau lomba desa. 

3. Visi, Misi Dan Tujuan SDN Sumberejo Balong Ponorogo 

a. Visi SDN Sumberejo Balong Ponorogo adalah:  

“Terwujudnya Insan yang Beriman, Bertaqwa, Berprestasi dan Berbudaya” 

b. Misi SDN Sumberejo Balong Ponorogo adalah:  

1) Menanamkan keyakinan/kaidah melalui pengalaman ajaran agama. 

2) Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. 

3) Mengembangkan pengetahuan dibidang IPTEK, bahasa, olahraga, dan 

seni budaya sesuai dengan bakat, minat dan potensi siswa.  

4) Menjalin kerja sama yang harmonis antar warga sekolah dan lingkungan. 
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c. Tujuan SDN Sumberejo Balong Ponorogo adalah:  

1) Dapat meraih prestasi tinggi dalam ujian akhir rata-rata 75. 

2) Pelayanan kegiatan belajar mengajar bernuansa PAIKEM. 

3) Meningkatkan jumlah murid yang bisa diterima di SMP Negeri maupun 

Swasta yang dipandang favorit. 

4) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu guru. 

5) Menciptakan kehidupan beragama agar memiliki imam dan taqwa yang 

tinggi sehingga dapat mencerminkan budi pekerti yang mulia. 

6) Menjadi sekolah yang diminati di masyarakat. 

7) Meningkatkan kualitas keterampilan dan kreatifitas siswa sebagai dasar 

pengembangan diri untuk modal kehidupan dimasa depan.
50

 

4. Keadaan Guru, Siswa di SDN Sumberejo Balong Ponorogo 

a. Keadaan Guru SDN Sumberejo Balong Ponorogo 

Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pendidikan. 

Maka dari itu, keadaan guru harus diperhatikan. Secara keseluruhan, guru 

SDN Sumberejo Balong Ponorogo berjumlah 12 orang. Dengan perincian 

kepala sekolah 1 orang, guru tetap 8, dan guru tidak tetap 3 orang. Selain itu 

ditambah dengan penjaga sekolah 1 orang. 

 

 

                                                             
50 Lihat Transkip Dokmentasi 02/D/23-3/2018 
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b. Keadaan Siswa SDN Sumberejo Balong Ponorogo 

Siswa merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses 

pendidikan. Jumlah siswa/siswi SDN Sumberejo Balong Ponorogo secara 

keseluruhan mencapai 113 siswa. Adapun perinciannya jumlah kelas I ada 

19 siswa, kelas II ada 21 siswa, kelas III ada 17 siswa, kelas IV ada 15 

siswa, kelas V ada 20 siswa, dan kelas VI ada 21 siswa.
51

 

5. Sarana Dan Prasarana di SDN Sumberejo Balong Ponorogo 

Sarana dan prasarana di SDN Sumberejo Balong Ponorogo antara lain 

adalah ruang kelas ada 6 ruang yang ditempati oleh siswa kelas I sampai VI, 

ruang UKS, kantor kepala sekolah, kantor guru, ruang perpustakaan dalam 

keadaan masih sangat baru, ruang ibadah atau mushola dalam keadaan baik, 

ruang komputer yang tidak begitu luas tapi nyaman digunakan, dan kamar 

kecil atau WC ada 4 dalam keadaan bersih.
52

 

6. Struktur Organisasi SDN Sumberejo Balong Ponorogo 

Struktur organisasi merupakan suatu bagan yang memuat pembagian 

tugas di suatu lembaga atau perkumpulan tertentu. Pembagian tugas ini, 

bertujuan agar program-program organisasi dapat berjalan dengan baik. 

Demikian halnya dengan SDN Sumberejo, Balong, Ponorogo, struktur 

organisasi dibuat dengan adanya koordinasi dan kerjasama dalam 

pelaksanaannya. Sehingga, diharapkan tugas yang telah diberikan kepada 

                                                             
51 Lihat Transkip Dokumentasi 02/D/23-3/2018 
52 Lihat transkip Dokumentasi 02/D/23-3/2018 
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bapak/ibu guru dapat dilaksanakan dengan baik. Struktur organisasi dibuat 

dengan tujuan agar kewajiban dan tugas yang diberikan kepada  masing-

masing guru tidak tumpang tindih serta berjalan sesuai dengan kondisi nyata di 

lapangan. Bagan struktur organisasi dapat dilihat dalam lampiran.
53

 

B. Penjelasan Data Per-Siklus 

1. Siklus I 

a. Perencanaan (Planning) 

1.Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
54

 

2.Menyusun lembar observasi dan evaluasi pembelajaran. 

3.Menyiapkan tugas kelompok  

b. Tindakan (Acting) 

Tahap-tahap tindakan terdiri dari : 

Kegiatan awal:  

1. Guru memberi salam, berdo’a dan absensi kehadiran siswa.  

2. Guru menyusun dan menyiapkan skenario yang akan ditampilkan.  

3. Guru sedikit mengulas pembelajaran minggu lalu, tentang “SUMPAH 

PEMUDA”. 

4. Guru menyampaikan tujuan mempelajari materi norma. 

Kegiatan inti:   

1. Siswa terlebih dulu membaca materi norma. 

                                                             
53 Lihat Lampiran 01 
54 Lihat Lampiran 02 
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2. Guru menjelaskan materi norma.  

3. Guru membentuk siswa menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 anak.  

4.Siswa mengerjakan tugas kelompok atau diskusi dengan baik.
55

 

5.Perwakilan dari masing-masing kelompok membacakan hasil diskusi di 

depan kelas, untuk melatih keberanian siswa. 

6. Guru memberikan soal evaluasi kepada masing-masing siswa untuk melatih 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. 

7.Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya terkait materi 

yang belum dipahami.  

Kegiatan penutup:  

1.Guru memberikan pekerjaan rumah (PR) untuk menambah semangat siswa 

dalam belajar dan supaya lebih disiplin lagi dalam pengerjaan sekaligus 

pengumpulan tugas.  

2.Guru menambah semangat untuk terus belajar dan rajin membaca, sehingga 

dapat mencapai hasil yang lebih baik lagi. 

3.Guru menutup pelajaran dengan berdo’a bersama dan memberi salam.  

c. Observasi (Observing) 

1.Mengamati aktivitas siswa selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

2.Mencatat kejadian-kejadian penting yang terjadi selama pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran.  

                                                             
55 Lihat transkip dokumentasi 03/D/05-4/2018 
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3.Mengumpulkan data hasil pengamatan siswa selama pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran.
56

 

Teknik observasi dilakukan secara terus menerus dalam kegiatan 

pembelajaran. Sedangkan observasi ini dilakukan untuk mengetahui sikap 

antusiasme siswa setelah diterapkannya pendekatan Contextual Teaching 

Learning (CTL) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan 

pokok bahasan norma pada siswa kelas III SDN Sumberejo Balong Ponorogo. 

Adapun data hasil Penelitian Tindakan Kelas pada siklus I yaitu tentang 

sikap antusiasme siswa yang meliputi interaksi, perhatian, menjawab 

pertanyaan dan aktif bertanya. Hasil yang diperoleh disajikan dalam tabel 

berikut  

Tabel 4.1 

Data Nilai Sikap Antusiasme Siswa Kelas III SDN Sumberejo 

Balong Ponorogo pada Siklus 1 
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1. Ulfita Inayatillah  2 1 2 3 8 Siswa 

kurang 
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Lanjutan Tabel 4.1 

Data Nilai Sikap Antusiasme Siswa Kelas III SDN Sumberejo 

Balong Ponorogo pada Siklus 1 
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Nama Siswa Nilai Pencapaian 

2. Andrian Adi Pratama 3 2 4 5 14 Siswa 

antusias  

3.  Anis Lailatul Badriyah  5 4 3 4 16 Siswa 

sangat 

antusias 

4. Balqis Rofika Q 4 3 4 5 16 Siswa 

sangat 

antusias 

5. Davin Yuhantama 3 3 4 3 13 Siswa 

antusias 

6. Husnan Mubaarok Z. 2 2 2 3 9 Siswa 

kurang 

antusias 

7. Mandala Abril Silandung 3 3 4 4 13 Siswa 

antusias 

8. Muhammad Dimas Saiful 2 3 2 2 9 Siswa 

kurang 

antusias 

9. Muhammmad Fahri  3 3 3 2 11 Siswa 

antusias  

10. Muhammad Chairun N 3 3 2 4 12 Siswa 

antusias 

11. Natasya Elviana Saputri 2 3 2 2 9 Siswa 

kurang  

antusias  

12. Naufal Ardiansyah 3 2 3 3 11 Siswa 

antusias 
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Lanjutan Tabel 4.1 

Data Nilai Sikap Antusiasme Siswa Kelas III SDN Sumberejo 

Balong Ponorogo pada Siklus 1 
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Nama Siswa Nilai Pencapaian 

13 Nimatul Nur Azizah 3 4 3 4 14 Siswa 

antusias  

14. Ridwan Aufar Saputra 2 3 2 2 12 Siswa 

antusias 

15. Riska Miftahul Jannah 4 3 2 3 12 Siswa 

antusias 

16. Riyan Antazaki K. 3 2 3 3 11 Siswa 

antusias 

17. Tammim Fathul Ridlo 3 2 3 2 10 Siswa 

antusias 

 

Keterangan Penilaian:  

16-20 : siswa sangat antusias 

10-15  : siswa antusias   

5-9 : siswa kurang antusias  

0-4 : siswa tidak antusias  

Berdasarkan nilai rata-rata data sikap antusiasme siswa maka dapat 

disimpulkan hasil keseluruhan siswa dengan persentase yang ditunjukkan 

pada tabel 4.2 berikut: 
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Siswa sangat antusias   : 
2

17
  x 100 = 11,7% 

Siswa antusias   : 
11

17
  x 100 = 64,7% 

Siswa kurang antusias  : 
4

17
  x 100 = 23,5% 

Siswa tidak antusias   : 0     = 0% 

 

Tabel 4.2 

Persentase Sikap Antusiasme Siswa Kelas III SDN Sumberejo Balong Ponorogo   

pada Siklus I 

Kemampuan  Jumlah siswa  Persentase  

Siswa sangat antusias  2 Siswa  11,7% 

Siswa antusias 11 Siswa  64,7% 

Siswa kurang antusias  4 Siswa  23,5% 

Siswa tidak antusias  0 Siswa  0% 

 

Tabel 4.3 

Hasil Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Tugas Sekolah Kelas III SDN 

Sumberejo Balong Ponorogo pada Siklus I 

No Nama Nilai Keterangan 

1. Ulfita Inayatillah Agustina 50 Tidak Tuntas 

2. Andrian Adi Pratama 72 Tuntas 

3. Anis Lailatul Badriyah 84 Tuntas 

4. Balqis Rofika Q 70 Tuntas  

5. Davin Yuhantama 72 Tuntas  

6. Husnan Mubaarok Zainwaffa 62 Tidak Tuntas  

7. Mandala Abril Silandung  74 Tuntas  

8. Muhammad Dimas Saiful  76 Tuntas  

Persentase = Jumlah nilai sikap antusiasme siswa berdasarkan rata-rata x 100 

 Jumlah seluruh siswa  
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Lanjutan Tabel 4.3 

Hasil Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Tugas Sekolah Kelas III SDN 

Sumberejo Balong Ponorogo pada Siklus I 

No Nama Nilai Keterangan  

9. Muhammmad Fahri Hariri 68 Tidak tuntas  

10. Muhammad Chairun Niam 70 Tuntas  

11. Natasya Elviana Saputri 76 Tuntas  

12. Naufal Ardiansyah 68 Tidak tuntas  

13. Nimatul Nur Azizah 84 Tuntas  

14. Ridwan Aufar Saputra 72 Tuntas  

15. Riska miftahul jannah   84 Tuntas  

16. Riyan Antazaki Kurniawan 64 Tidak tuntas  

17. Tammim Fathul Ridlo 66 Tidak tuntas  

 Jumlah  1200  

 Rata-rata 70, 58%  

 Persentase Ketuntasan  58, 8%  

 

Tabel 4.4 

Persentase Hasil Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Tugas Sekolah Kelas 

III SDN Sumberejo Balong Ponorogo pada Siklus I 

Ketuntasan Jumlah pencapaian Persentase 

Tuntas 10 58, 8% 

Tidak tuntas 7 41, 2% 

 

d. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tindakan (acting) dan observasi 

(observing) dalam pelaksanaan PTK mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan pokok bahasan Norma dengan menggunakan pendekatan 

Contextual Teaching Learning (CTL), peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan 

pembelajaran pada siklus I belum mencapai hasil yang memuaskan 
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dikarenakan masih banyak siswa yang belum memahami pelajaran.
57

 Hal ini 

dapat dilihat hanya 11 siswa/siswi yang sangat antusias dari 17 siswa/siswi 

dengan persentase 64,7%. Dan hanya 10 siswa/siswiyang tuntas dari 17 

siswa/siswi dengan persentase 58, 8%. Berdasarkan jumlah persentase tersebut, 

maka peneliti mengadakan perbaikan pembelajaran pada siklus II agar 

kedisiplinan siswa dapat meningkat. Upaya yang dilakukan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1) Menambah penggunaan media gambar dan film dengan judul “Norma 

dalam Masyarakat” lebih menarik siswa untuk belajar, sehingga tidak 

mudah untuk dilupakan. 

2) Pengelolaan kelas diperbaiki, terutama posisi tempat duduk siswa pada 

siklus I posisi tempat duduk hanya dibuat berjajar seperti biasanya, untuk 

siklus II dibuat menjadi bentuk “U”. 

2. Siklus II 

a. Perencanaan (Planning) 

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
58

 

2. Menyusun lembar observasi dan evaluasi pembelajaran 

3. Menyiapkan media yang akan digunakan selama proses pembelajaran 

b. Tindakan (Acting) 

Tahap-tahap tindakan terdiri dari: 

                                                             
57 Lihat Transkip Observasi 02/O/05-4/2018 
58 Lihat Lampiran 03 



63 
 

 

Kegiatan awal: 

1. Guru memberi salam, berdo’a bersama, dan absensi siswa. 

2. Guru menyusun dan menyiapkan skenario yang akan ditampilkan.  

3. Sedikit mengulas pelajaran yang lalu tentang “Sumpah Pemuda”. 

4. Guru menyampaikan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai pada 

pelajaran ini.  

Kegiatan inti: 

1. Guru meminta siswa untuk membaca materi terlebih dahulu secara 

bergantian. 

2. Guru memberikan contoh gambar perilaku yang sesuai dengan norma yang 

berlaku. 

3. Guru juga memutarkan video singkat tentang pentingnya norma dalam 

kehidupan.  

4. Guru juga meminta siswa untuk mengambil contoh penerapan norma 

dalam peristiwa yang dialami sehari-hari dalam bentuk kelompok.
59

 

5. Pada siklus ini guru menggunakan pendekatan Contextual Teaching 

Learning (CTL) 

6. Guru memberikan soal evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman 

siswa. 

                                                             
59 Lihat Transkip Dokumentasi 04/D/12-4/2018 
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7. Sebelum pelajaran ditutup guru memberikan konfirmasi dengan 

memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya, terkait materi norma 

yang belum dipahami.  

Kegiatan penutup: 

1. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi norma ini. 

2. Guru memberikan motivasi untuk selalu giat belajar dan taat terhadap 

setiap peraturan yang berlaku dimanapun itu.  

3. Guru menutup pelajaran dengan bacaan hamdalah dan salam. 

c. Observasi (Observing) 

1. Mengamati aktivitas siswa selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

2. Mencatat kejadian-kejadian penting yang terjadi selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung.  

3. Mengumpulkan data hasil pengamatan siswa selama pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran.  

Teknik observasi dilakukan secara terus menerus dalam kegiatan 

pembelajaran. Sedangkan observasi ini dilakukan untuk mengetahui sikap 

antusiasme siswa setelah diterapkannya pendekatan Contextual Teaching 

Learning (CTL) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan materi 

norma. Pada siswa kelas III SDN Sumberejo Balong Ponorogo. 

Adapun data hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pada silus II yaitu 

tentang sikap antusiasme siswa yang meliputi interaksi, perhatian, menjawab 
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pertanyaan, dan aktif bertanya. Hasil yang diperoleh disajikan dalam tabel 4.5 

berikut. 

Tabel 4.5 

Data Nilai Sikap Antusiasme Siswa Kelas III SDN Sumberejo Balong Ponorogo  

pada Siklus 1I 
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Nilai Maksimal 

Aspek J
u

m
la

h
 N

ila
i  

K
etera

n
g
a
n

  

A
k

tif 

B
erta

n
y
a
  

M
en

ja
w

a
b

 

P
erta

n
y
a
a
n

  

P
erh

a
tia

n
  

In
tera

k
si 

5 5 5 5 20 

Nama Siswa Nilai Pencapaian 

1. Ulfita Inayatillah  2 2 2 3 9 Siswa 

kurang 

antusias 

2. Andrian Adi Pratama  3 4 4 5 16 Siswa 

sangat 

antusias 

3. Anis Lailatul Badriyah  5 4 3 4 16 Siswa 

sangat 

antusias 

4. Balqis Rofika Q 4 3 4 5 16 Siswa 

sangat 

antusias 

5. Davin Yuhantama 3 3 4 3 13 Siswa 

antusias 

6. Husnan Mubaarok Z. 2 2 2 3 9 Siswa 

kurang 

antusias 

7. Mandala Abril 

Silandung 

3 3 4 4 13 Siswa 

antusias 

8. Muhammad Dimas 

Saiful 

2 3 2 2 9 Siswa 

kurang 

antusias 
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Lanjutan Tabel 4.5 

Data Nilai Sikap Antusiasme Siswa Kelas III SDN Sumberejo Balong Ponorogo 

pada Siklus 1I 

 

 

 

 

No 

 

 

 

Nilai Maksimal 

Aspek J
u

m
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h
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i  
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n
g
a
n

  

A
k

tif B
erta

n
y
a
  

M
en

ja
w

a
b

 

P
erta

n
y
a
a
n

  

P
erh

a
tia

n
  

In
tera

k
si 

5 5 5 5 20 

Nama Siswa Nilai Pencapaian 

9. Muhammmad Fahri  3 3 3 2 11 Siswa 

antusias 

10. Muhammad Chairun N 3 3 2 4 12 Siswa 

antusias 

11. Natasya Elviana Saputri 2 3 2 2 9 Siswa 

kurang  

antusias 

12. Naufal Ardiansyah 3 2 3 3 11 Siswa 

antusias 

13. Nimatul Nur Azizah 3 4 3 4 14 Siswa 

antusias 

14. Ridwan Aufar Saputra 2 3 2 2 12 Siswa 

antusias 

15. Riska Miftahul Jannah 4 3 2 3 12 Siswa 

antusias 

16. Riyan Antazaki K. 3 2 3 3 11 Siswa 

antusias 

17. Tammim Fathul Ridlo 3 2 3 2 10 Siswa 

antusias 
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Keterangan Penilaian:  

16-20 : siswa sangat antusias  

10-15  : siswa antusias  

5-9 : siswa kurang antusias 

0-4 : siswa tidak antusias 

Berdasarkan nilai rata-rata data sikap antusiasme siswa maka dapat 

disimpulkan hasil keseluruhan siswa dengan persentase yang ditunjukkan 

pada tabel 4.6 berikut:  

 

  

Siswa sangat antusias   : 
12 

17
  x 100 = 70,5% 

Siswa antusias   : 
4

17
  x 100 = 23,5% 

Siswa kurang antusias  : 
1

17
  x 100 = 5,8% 

Siswa tidak antusias  : 0    = 0% 

Tabel 4.6 

Persentase Sikap Antusiasme Siswa Kelas III SDN Sumberejo Balong Ponorogo 

pada Siklus II 

Kemampuan  Jumlah siswa  Persentase  

Siswa sangat antusias 12 Siswa  70,5% 

Siswa antusias 4 Siswa  23,5% 

Siswa kurang antusias 1 Siswa  5,8% 

Siswa tidak antusias  0 Siswa  0% 

 

Persentase = Jumlah nilai sikap antusiasme siswa berdasarkan rata-rata x 100 

Jumlah seluruh siswa 
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Tabel 4.7 

Hasil Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Tugas Sekolah Kelas III SDN 

Sumberejo Balong Ponorogo pada Siklus II 

No Nama   Nilai Keterangan 

1. Ulfita Inayatillah Agustina 65 Tidak Tuntas 

2. Andrian Adi Pratama 80 Tuntas 

3. Anis Lailatul Badriyah 85 Tuntas 

4. Balqis Rofika Qurotul Uyun 75 Tuntas 

5. Davin Yuhantama  70 Tuntas 

6. Husnan Mubaarok Zainwaffa 70 Tuntas 

7. Mandala Abril Silandung  80 Tuntas 

8. Muhammad Dimas Saiful  80 Tuntas 

9. Muhammmad Fahri Hariri 75 Tuntas 

10. Muhammad Chairun Niam 85 Tuntas 

11. Natasya Elviana Saputri 80 Tuntas 

12. Naufal Ardiansyah 70 Tuntas 

13. Nimatul Nur Azizah 85 Tuntas 

14. Ridwan Aufar Saputra 80 Tuntas 

15. Riska Miftahul Jannah   85 Tuntas 

16. Riyan Antazaki Kurniawan 80 Tuntas 

17. Tammim Fathul Ridlo 75 Tuntas 

 Jumlah  1320  

 Rata-rata  77,64  

 Persentase ketuntasan  94,1%  

 

Tabel 4.8 

Persentase Hasil Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Tugas Sekolah Kelas 

III SDN Sumberejo Balong Ponorogo pada Siklus II 

Ketuntasan Jumlah pencapaian Persentase 

Tuntas 16 94,1% 

Tidak tuntas 1 5,9% 
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d. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tindakan (acting) dan observasi 

(observing) dalam pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pokok bahasan Norma dengan 

menggunakan pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL), peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran pada siklus II sudah mencapai 

hasil yang sangat memuaskan dikarenakan sudah banyak siswa yang 

memahami materi pelajaran.
60

 Hal ini dapat dilihat 12 siswa/siswi yang sangat 

antusias dari 17 siswa/siswi dengan persentase 70,5%. Dan 16 siswa/siswi 

yang tuntas tes dari 17 siswa/siswi dengan persentase 94,1%. Berdasarkan hasil 

penelitian pada siklus II ini, yang mana hasilnya sudah sesuai dengan yang 

diharapkan oleh peneliti,  dan hampir mendekati 100%, selain itu dari sini 

sudah dapat dilihat bahwa sikap antusiasme siswa terhadap pelajaran PKN 

sudah meningkat dari yang sebelumnya, maka peneliti memutuskan untuk 

tidak melakukan penelitian pada siklus berikutnya,  akan tetapi cukup sampai 

silkus II.
61

 

C. Proses Analisis Data Per-Siklus 

Analisis data sebagai hasil penelitian meliputi hasil belajar siswa/siswi 

dalam proses pembelajaran dengan menerapkan pendekatan Contextual Teching 

                                                             
60 Lihat Transkip Observasi 03/O/12-4/2018 
61 Lihat gambar 4.1 
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Learning (CTL) pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) pokok 

bahasan Norma, disajikan dalam dua siklus sebagai berikut: 

1. Siklus I  

Dalam kegiatan pembelajaran siklus I, kegiatan yang dilakukan adalah 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan telah diperoeh dua jenis data, yaitu hasil 

peningkatan kedisiplinan siswa pada indikator sikap antusiasme dan 

kemampuan dalam menyelesaikan tugas sekolah sesuai indikator yang 

dijadikan penilaian dalam PTK, pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKN) pokok bahasan Norma. Pendekatan yang dipilih 

adalah Contextual Teaching Learning (CTL). Hasil penelitian siklus I dapat 

dilihat sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel 4.9 

Persentase Sikap Antusiasme Siswa Kelas III pada Siklus I 

Kemampuan  Jumlah siswa  Persentase  

Siswa sangat antusias  2 Siswa  11,7% 

Siswa antusias 11 Siswa  64,7% 

Siswa kurang antusias 4 Siswa  23,5% 

Siswa tidak antusias 0 Siswa  0% 

 

Tabel 4.10 

Persentase Hasil Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Tugas Sekolah Kelas 

III pada Siklus I 

Ketuntasan Jumlah Pencapaian   Persentase 

Tuntas 10 58, 8% 

Tidak tuntas 7 41, 2% 
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Interpretasi: 

Dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) 

pada siklus I ini, sikap siswa yang sangat antusias berjumlah 2 siswa/siswi dengan 

persentase 11,7%, sikap siswa yang antusias berjumlah 11 siswa/siswi dengan 

prersentase 64,11% dan sikap siswa yang kurang antusias berjumlah 4 siswa/siswi 

dengan persentase 23,5%. Hal ini membuktikan bahwa sikap antusiasme dan 

kedisiplinan siswa dalam belajar serta menyelesaikan tugas, masih belum 

maksimal. Sehingga perlu adanya kegiatan pembelajaran pada siklus II. 

2. Siklus II 

Dalam kegiatan pembelajaran siklus II, kegiatan yang dilakukan adalah 

perencanaan, pelaksanaaan, pengamatan, dan refleksi. Berdasarkan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan telah diperoleh dua jenis data, yaitu data hasil 

pengamatan sikap antusiasme siswa dan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan tugas sekolah sesuai indikator yang dijadikan penilaian dalam 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), pada mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKN) pokok bahasan Norma. Pendekatan yang digunakan 

pada siklus II ini Contextual Teaching Learning (CTL). Hasil penelitian siklus 

II dapat dilihat sebagaimana tabel 4.11 dan 4.12 dibawah ini: 
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Tabel 4.11 

Persentase Sikap Antusiasme Siswa Kelas III Pada Siklus II 

Kemampuan  Jumlah siswa  Persentase  

Siswa sangat antusias  12 Siswa  70,5% 

Siswa antusias 4 Siswa  23,5% 

Siswa kurang antusias 1 Siswa  5,8% 

Siswa tidak antusias 0 Siswa  0% 

 

Tabel 4.12 

Persentase Hasil Kemampuan dalam Menyelesaikan Tugas Sekolah 

Siswa Kelas III Pada Siklus II 

Ketuntasan Jumlah 

Pencapaian 

Persentase 

Tuntas 16 94,1% 

Tidak tuntas 1 5,9% 

 

Interpretasi: 

Dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) 

pada siklus II ini, siswa yang sangat antusias berjumlah 12 siswa/siswi dengan 

persentase 70,5%, sikap siswa yang antusias berjumlah 4 siswa/siswi dengan 

persentase 23,5%, dan sikap siswa yang kurang antusias berjumlah 1 siswa/siswi 

dengan persentase 5,8%. Hal ini sudah membuktikan bahwa sikap antusiasme 

siswa dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas sekolah sudah 

maksimal. Sehingga menurut peneliti tidak perlu adanya kegiatan pembelajaran 

pada siklus III. 
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D. Pembahasan  

Hasil penelitian yang dilakukan di SDN Sumberejo Balong Ponorogo 

khususnya kelas 111, menunjukkan bahwa sikap antusiasme siswa dan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas sekolah pada pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dengan pendekatan Contextual Teaching 

Learning (CTL) memperlihatkan hasil yang memuaskan sehinggga sesuai dengan 

apa yang diharapkan oleh peneliti. Adapun data perbandingan dalam 2 siklus ini 

dapat dicermati pada tabel berikut ini:  

Tabel 4.13 

Komparasi Hasil Penelitian Sikap Antusiasme Siswa 

 

Kemampuan 

Siklus I Siklus II 

F % F % 

Sangat Antusias 2 11,7% 12 70,5% 

Antusias  11 64,7% 4 23,5% 

Kurang Antusias 4 23,5% 1 5,8% 

Tidak Antusias 0 0% 0 0% 

 

Tabel 4.114 

Komparasi Hasil Kemampuan Siswa Dalam Menyelesaikan Tugas Sekolah 

 

Kemampuan 

Siklus I Siklus II 

F % F % 

Tuntas  10 58,8% 16 94,1% 

Tidak Tuntas 7 41,2% 1 5,9% 

 

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa sikap antusiasme siswa dan 

kedisiplinan siswa dalam menyelesaikan tugas sekolah pada pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dengan menerapkan pendekatan Contextual 

Teaching Learning (CTL) ada peningkatan dari siklus I sampai siklus II. 
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Penelitian Tindakan Kelas ini sudah mencapai KKM. Dari hasil Penelitian 

Tindakan Kelas ini dapat diketahui bahwa dari 17 siswa, diperoleh hasil 16 siswa 

yang tuntas dan 1 siswa tidak tuntas. Dikarenakan kurang memperhatikan 

pelajaran. Siswa yang tuntas mengerjakan soal-soal evaluasi dengan persentase 

94,1% dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 5,9%.  

Peneliti melakukan penelitian tentang sikap antusiasme siswa dalam 

pembelajaran PKN dan bagaimana kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas 

sekolah. Penelitian pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang 

menggunakan pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) yang mana 

dalam strategi ini siswa dituntut untuk berfikir serta menemukan sendiri jawaban 

dari permasalahan yang sedang dihadapi. 

Pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) menuntut siswa 

untuk menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan 

sehari-hari, maka dari sinilah siswa akan mudah memahami pelajaran PKN materi 

norma karena guru akan mengambilkan contoh yang konteks yakni contoh nyata 

yang setiap hari siswa lihat atau bahkan yang mereka alami. Pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan dengan pendekatan Contextual Teaching Learning 

(CTL) materi norma khususnya yang diajarkan pada siswa kelas III SDN 

Sumberejo Balong Ponorogo salah satunya bertujuan agar siswa kelas III lebih 

disiplin lagi, baik disiplin dalam mematuhi peraturan yang ada di lingkungan 

keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Selain itu siswa diharapkan memiliki 

semangat yang lebih baik lagi dalam mengikuti pelajaran khususnya pelajaran 
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PKN ini, sehingga siswa dapat mengerjakan atau menyelesaikan tugas sekolah 

dengan baik dan tepat waktu. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, penerapan pendekatan 

Contextual Teaching Learning (CTL) bisa meningkatkan sikap antusiasme siswa 

kelas III di SDN Sumberejo Balong Ponorogo dalam mengikuti pelajaran PKN 

serta dapat meningkatkan kedisiplinan siswa dalam menyelesaikan tugas sekolah, 

dari keseluruhan sikap antusiasme siswa dan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan tugas sekolah tersebut dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini:   

 

Gambar  4.1 

Grafik Sikap Antusiasme Siswa Siklus I dan Siklus II 
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Gambar 4.2 

Grafik Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Tugas Sekolah 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan uraian dan analisis penelitian yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penerapan pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) pada 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan materi norma pada siswa kelas III 

SDN Sumberejo Balong Ponorogo adalah penelitian yang terdiri dari dua 

siklus. Pada saat penelitian berlangsung peneliti mengamati bagaimana sikap 

antusiasme siswa kelas III terhadap pembelajaran PKN. Pada siklus I peneliti 

mencoba menggunakan pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL), 

pada siklus I sikap antusiasme siswa mulai terlihat meskipun belum maksimal, 

ini dibuktikan hanya ada 2 siswa/siswi dari 17 siswa/siswi yang memiliki sikap 

antusiasme yang baik dengan persentase 11,7%. Pada siklus II menunjukkan 

bahwa sikap antusiasme siswa sudah maksimal dan sesuai harapan, ini 

dibuktikan ada 12 siswa/siswi dari 17 siswa/siswi yang memilki sikap 

antusiasme yang baik dengan persentase 70,5%.  

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penerapan pendekatan Contextual 

Teaching Learning (CTL) pada pembelajaran PKN ini menunjukkan bahwa 

kedisiplinan siswa dalam menyelesaikan tugas sekolah itu sudah baik. Terlihat 

dari dua kali hasil tes evaluasi yang diberikan siswa memperoleh nilai tes yang 

77 



78 
 

 

memuaskan. Berawal dari tes siklus I dari 17 siswa/siswi terdapat 10 

siswa/siswi yang tuntas dengan persentase 58,8%. Dan siklus II dari 17 

siswa/siswi terdapat 16 siswa/siswi yang tuntas dengan persentase 94,1%. Dan 

ini menunjukkan bahwa peneliti tidak perlu melakukan siklus III.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Bapak/Ibu guru diharapkan dapat mempelajari dan menerapkan pendekatan 

Contextual Teaching Learning (CTL) ini pada pembelajaran PKN, sehingga 

siswa lebih antusias lagi dalam mengikuti pelajaran dan lebih disiplin lagi 

dalam belajar terutama dalam menyelesaikan tugas sekolah.  

2. Kepada siswa, tingkatkan kedisiplinannya terutama disiplin dalam belajar.   

3. Hendaknya peneliti selanjutnya meneliti indikator kedisiplinan dalam belajar 

yang lain, seperti patuh dan taat terhadap tata tertib belajar di sekolah, tidak 

melakukan hal-hal yang dilarang, melakukan belajar dengan kesungguhan dan 

tidak membiarkan waktu luang.  
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