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ABSTRAK 

 

Arumningtyas, Asa Setyaputri. 2019. Upaya Meningkatan Pemahaman Siswa 

Melalui Pendekatan Contextual Teaching and Learning pada Mata Pelajaran 

IPA (Penelitian Tindakan Kelas IV MIN 1 Ponorogo). Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Hanin Niswatul 

Fauziah, M.Si. 

Kata kunci: IPA, Pemahaman, Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL), Siswa 

Selama ini proses pembelajaran pada mata pelajaran IPA di kelas IV Zaid bin 

Tsabit MIN 1 Ponorogo dilakukan dengan pendekatan yang masih berpusat pada guru 

dengan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Hal tersebut mengakibatkan 

rendahnya pemahaman siswa terhadap meteri pelajaran yang telah dipelajari, terbukti 

saat siswa diberi tes hanya 37,04% siswa yang mencapai nilai tuntas KKM. Oleh 

karena itu diperlukan perubahan pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan 

pemahaman siswa yaitu dengan menerapkan pendekatan pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL). Penelitian ini bertujuan untuk meningkat pemahaman 

siswa pada mata pelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) di Kelas IV Zaid Bin Tsabit MIN 1 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2018/2019. Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan dalam dua siklus yaitu 

siklus I dan siklus II. Tiap siklus terdiri dari dua pertemuan dan tiap pertemuan terdiri 

dari 2 sampai 3 jam pelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat 

meningkatkan pemahaman siswa. Hal ini dapat dilihat dari pencapian tes pemahaman 

pada siklus I sebesar 70,37% siswa mencapai nilai KKM dan meningkat pada siklus II 

sebesar 92,59% siswa mencapai nilai KKM. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan 

pemahaman siswa kelas IV Zaid bin Tsabit pada mata pelajaran IPA pokok bahasan 

energi MIN 1 Ponorogo.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan sebuah proses yang terjadi pada semua orang yang 

berlangsung seumur hidup. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antara  

siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang saling 

berkaitan. Jadi, kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan 

dari kegiatan inilah proses pendidikan berlangsung. Pendidikan semata-mata bukan 

hanya sebagai persiapan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi 

pendidikan juga memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas bisa tercapai 

apabila kegiatan pembelajaran dapat memberikan pemahaman kepada siswa. 

Pemahaman siswa dapat dilihat dari kegiatan refleksi dan tanya jawab antara guru dan 

siswa saat kegiatan pembelajaran akan berakhir, contohnya siswa dapat menafsirkan, 

memberi contoh lain dari yang sudah dicontohkan, meringkas, mengklasifikasikan, 

membandingkan, dan menjalaskan lagi dengan bahasanya sendiri dari materi 

pelajaran yang telah diterima. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata paham 

yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara, 

perbuatan memahami atau memahamkan. Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono 

pemahaman mencangkup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal yang 

dipelajari.1 Pendapat lain mengatakan pemahaman atau komprehensi adalah tingkat 

kemampuan yang mengharapkan siswa mampu memahami arti atau konsep, situasi, 

                                                             
1 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 27. 
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serta fakta yang diketahuinya.2 Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pemahaman adalah kemampuan siswa untuk dapat mendefinisikan sesuatu dan 

memaknai hal-hal yang terkandung dalam suatu teori maupun konsep-konsep yang 

dipelajari.  

Pemahaman siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal terdiri dari faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor pematangan fisik 

dan psikis, sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor sosial dan faktor budaya.3 

Pemahaman siswa selain dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal juga 

dipengaruhi tujuan, guru, peserta didik, suasana evaluasi, bahan dan alat evaluasi, 

serta kegiatan pengajaran4 termasuk model pembelajaran yang dilakukan oleh guru di 

kelas. Hasil pemahaman siswa kelas IV MIN 1 Ponorogo pada mata pelajaran IPA 

saat guru menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu hanya 10 siswa 

(37,04%) yang mencapai ketuntasan dengan nilai rata-rata 65,37. Upaya guru untuk 

membantu siswa memahami relevansi materi pelajaran yang diperolehnya adalah 

dengan melakukan suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengaplikasikan apa yang dipelajari di kelas.5 Salah satu model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan pemahaman siswa yaitu model pembelajaran nyata yaitu 

pembelajaran yang menerapkan materi pelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari. 

Model pembelajaran ini disebut Contextual Teaching and Learning (CTL).  

Contextual Teaching and Learning adalah konsep belajar yang menghadirkan 

dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

                                                             
2 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bndung: Remaja 

Rosdakarya, 2002), 44. 
3 Jeni Ramandani, 2016, Faktor-faktor Mempengaruhi Pemahaman, (online), 

(http://jeniramandani.blogspot.com/2016/12/faktor-faktor-mempengaruhi-pemahaman.html, diakses 18 

Februari 2019). 
4 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar,  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), 109. 
5 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, (Bandung: CV Wacara Prima, 2007), 14. 
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pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.6 Metode 

yang digunakan dalam pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) yaitu dengan menggunakan situasi kehidupan nyata dari masyarakat dimana 

siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan ketrampilan yang telah siswa pelajari 

di sekolah. Penerapan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif, yaitu: kontruktivisme 

(contructivism), bertanya (questioning), menemukan (inquiry), masyarakat belajar 

(learning community), pemodelan (modeling), refleksi (reflection), penilaian 

sebenarnya (authentic assessment).7 Sedangkan karakteristik dalam pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah: kerja sama, saling menunjang, 

menyenangkan (tidak membosankan), belajar dengan bersemangat, pembelajaran 

terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, siswa aktif, berdiskusi dengan teman, 

siswa kritis dan guru kreatif, dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja 

siswa, peta-peta, gambar, artikel, humor, dan lain-lain; serta laporan kepada orang tua 

bukan hanya raport tetapi hasil karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, 

dan lain-lain.8 

Pembelajaran menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning  

(CTL) membantu siswa menguasai tiga hal, yaitu: pengetahuan yaitu apa yang ada 

dipikirannya membentuk konsep, definisi, teori, dan fakta. Kompetensi atau 

keterampilan yaitu kemampuan yang dimiliki untuk bertindak atau sesuatu yang dapat 

dilakukan. Pemahaman kontekstual yaitu mengetahui waktu dan cara bagaimana 

menggunakan pengetahuan dan keahlian kehidupan dalam situasi kehidapan nyata.9 

                                                             
6 Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran , (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2014), 117. 
7 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, (Bandung: CV Wacara Prima, 2007), 14-17. 
8 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 230. 
9 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, (Bandung: CV Wacara Prima, 2007), 18. 
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Namun sayangnya tidak semua guru menggunakan model pendekatan 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dan masih menggunakan 

model pembelajaran ceramah atau konvensional. Berdasarkan hasil observasi saat 

Magang II ditemukan bahwa masih banyak guru yang menggunakan pendekatan 

pembelajaran yang berpusat kepada guru dengan metode pembelajaran konvensional 

yaitu dengan ceramah dan penugasan. Sehingga mengakibatkan siswa belum 

memahami materi pelajaran sepenuhnya karena siswa hanya duduk dan 

mendengarkan penjelasan guru tanpa ikut berperan aktif selama proses pembelajaran 

sehingga membuat siswa menjadi jenuh dan mengantuk. Misalnya siswa kurang 

memahami materi yang telah dipelajari saat pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Hal ini terlihat saat siswa diberi pertayaan oleh guru pada kegiatan refleksi, siswa 

belum bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Selain itu, kekompakan kelas kurang 

terjalin dengan baik yang pasif semakin pasif sedangkan yang aktif semakin aktif.  

Hal ini terjadi karena guru kurang bisa mengondisikan antara siswa yang aktif dan 

pasif, yang terpinting guru hanya menyampaikan materi. Hal ini bisa terjadi karena 

proses pembelajaran masih berpusat pada guru dan masih menggunakan model 

pembelajaran konvensional.  

Melihat kenyataan tersebut, peneliti tertarik untuk menerapkan model 

pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 

pembelajaran IPA khususnya pada pokok bahasan energi untuk meningkatan 

pemahaman siswa kelas IV Zaid Bin Tsabit MIN 1 Ponorogo. Pentingnya penelitian 

ini dilakukan adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran, untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pelajaran IPA sehingga 

pelajaran IPA terasa mudah dipahami oleh siswa. Selain itu juga sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses pembelajaran di kelas, agar dapat menciptakan suasana 
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belajar yang aktif dan menyenangkan. Salah satu pendekatan pembelajaran yang 

dapat diterapkan adalah pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). 

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahannya diantaranya: 

a. Dalam proses pembelajaran pada materi pokok bahasan energi sebagian besar 

siswa kelas IV Zaid Bin Tsabit MIN 1 Ponorogo mengalami kesulitan saat 

menjawab pertanyaan guru dan menyelesaikan soal. 

b.  Siswa masih kurang dalam pemahaman konsep materi pokok bahasan energi. 

Hal ini terlihat saat kegiatan refleksi dilakukan guru.  

c. Siswa kurang ikut serta berperan aktif saat proses pembelajaran.  Hal ini 

karena pembelajaran IPA di kelas IV Zaid Bin Tsabit masih berpusat pada 

guru.  

d. Dalam proses pembelajaran siswa yang aktif cenderung dominan menguasai 

kelas sedangkan siswa yang pasif hanya diam dalam mengikuti pembelajaran, 

sehingga kekompakan antara siswa aktif dan pasif kurang terjalin dengan baik. 

e. Dalam proses belajar mengajar seharusnya siswa ikut berperan aktif sehingga  

proses belajar mengajar menjadi bermakna dan siswa akan lebih mudah 

memahami materi pelajaran.  

f. Dalam proses pembelajaran masih banyak guru yang menggunakan 

pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada guru dengan metode 

pembelajaran konvensional yaitu dengan ceramah dan penugasan. 
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g. Hasil tes pemahaman siswa saat guru menggunakan model pembelajaran 

konvensional yaitu hanya 10 siswa (37,04%) yang mencapai ketuntasan 

dengan nilai rata-rata 65,37. 

 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian lebih fokus maka 

penelitian dibatasi pada: 

a.   Pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). 

b. Hasil belajar siswa khususnya ranah kognitif pada aspek pemahaman 

(comprehension) siswa kelas IV Zaid Bin Tsabit di MIN 1 Ponorogo pada 

tahun pelajaran 2018/2019. 

c.  Pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) khususnya pokok bahasan 

tentang “ENERGI” . 

 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan pemahaman siswa pada mata 

pelajaran IPA? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata 

pelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) di Kelas IV Zaid Bin Tsabit MIN 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 
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1. Bagi siswa 

a. Meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. 

b. Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

c. Siswa akan berperan aktif dengan pendekatan pembelajaran yang 

menyenangkan. 

2. Bagi Guru  

a. Dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pelajaran IPA sehingga pelajaran 

IPA terasa mudah dipahami oleh siswa. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembelajaran di kelas, agar dapat 

menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. 

3. Bagi Sekolah  

a. Sebagai masukan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran disekolah.  

b. Sebagai masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di 

sekolah. 

4. Bagi Peneliti 

a. Sebagai pengembangan pengetahuan tentang penelitian tindakan kelas pada 

mata pelajaran IPA. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran isi skripsi 

secara keseluruhan. Isi skripsi secara keseluruhan berisi empat bab. Gambaran secara 

umum penelitian ini akan disistematikan dalam pembahasan sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang 

masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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Bab II berisi kajian pustaka. Pada bab ini menguraikan tentang telaah hasil  

penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis 

tindakan. 

Bab III berisi metode penelitian. Pada bab menguraikan tentang objek 

penelitian, setting subjek penelitian, variabel yang diamati, prosedur penelitian, dan 

jadwal pelaksanaan penelitian. 

Bab IV berisi hasil penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang gambaran 

singkat setting lokasi MIN 1 Ponorogo, penjelasan data per-siklus, proses analisis data 

per-siklus, dan pembahasan. 

Bab V berisi penutup. Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Pada bagian akhir dicantumkan 

daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, 

KERANGKA BERPIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Telaah hasil penelitian terdahulu digunakan untuk mendapatkan gambaran 

hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah 

dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan materi 

secara mutlak. Rujukan penelitian terdahulu pada penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rikhe Adriani tahun 2012 dengan judul 

“Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Gaya dengan Penerapan 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada Siswa Kelas IV SDN 

9 Tanjung” dengan hasil penelitian sebagai berikut: Penerapan pendekatan 

contextual teaching and learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran materi gaya pada siswa kelas IV SDN 9 Tanjung. Ketuntasan siswa 

meningkat dari 56,5% menjadi 86,9%. Penerapan pendekatan kontekstual learning 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran materi gaya pada siswa 

kelas IV SDN 9 Tanjung. Aktivitas siswa meningkat dari 54,9% menjadi 85,3%. 

Penerapan pendekatan kontekstual learning dapat meningkatkan aktivitas guru 

dalam pembela-jaran materi gaya pada siswa kelas IV SDN 9 Tanjung. Aktivitas 

guru meningkat dari kualitas sedang menjadi baik. Persamaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang terletak pada materi yang digunakan dan aspek yang 

diteliti. Perbedaanya yaitu jika penelitian terdahulu meningkatkan hasil belajar 

siswa pada materi gaya pada siswa kelas IV SDN 9 Tanjung maka penelitian 
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sekarang untuk meningkatkan pemahaman pada  mata pelajaran IPA dengan 

materi pokok bahasan energi pada kelas IV Zaid Bin Tsabit MIN 1 Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yatin Al-Fatoni tahun 2014 dengan judul 

pelenitian “Upaya Meningkatkan Pemahaman Siswa dalam Pembelajaran 

Matematika Meteri Bangun Datar dengan Metode Demonstrasi pada Siswa Kelas 

II Semester II MI Ma’arif Tanjunganom Kecamatan Salaman Kabupaten 

Magelang” dengan hasil penelitian sebagai berikut: Penerapan pembelajaran 

metode demontrasi pada siswa kelas II semester II MI Ma’arif Tanjunganom 

dilakukan dengan penelitian tindakan kelas, dengan 2 siklus. Siklus I dilakukan 

pada tanggal 24 Februari 2014, sedangkan siklus 2 dilakukan tanggal 10 Maret 

2014. Demontrasi dilakukan dengan mempersiapkan kelas dengan baik, menata 

tempat duduk siswa yang sesuai, menyiapkan buku matematika, mempersiapakan 

peralatan yang sesuai dengan materi yang diajarkan yaitu dengan alat peraga dari 

kertas karton macam-macam bangun datar. Penerapan model demontrasi dapat 

meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran matematika materi bangun datar 

siswa kelas II semester II MI Ma’arif Tanjunganom Kecamatan Salaman 

Kabupaten Magelang. Pada siklus I ketuntasan belajarnya belum begitu baik, 

sedangkan pada sisklus II adanya peningkatan lebih baik. Peningkatan ini 

didukung oleh nilai rerata yang naik dari 60.05 pada siklus I, dan 70,01 pada 

siklus II. Penggunaan metode demontrasi dalam pembelajaran mendorong siswa 

lebih aktif dalam pembelajaran, bagi guru lebih mudah dalam mengajar. Penelitian 

ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun 

persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu untuk meningkatkan 

pemahaman siswa. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang 
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yaitu jika penelitian terdahulu menggunakan model pembelajaran metode 

demonstrasi pada siswa Kelas II semester II MI Ma’arif Tanjunganom Kecamatan 

Salaman Kabupaten Magelang dalam Pembelajaran Matematika Meteri Bangun 

Datar. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan model pendekatan 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning pada  mata pelajaran IPA 

dengan materi pokok bahasan energi pada kelas IV Zaid Bin Tsabit MIN 1 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ika Fitria Fatmawati tahun 2014 dengan 

judul penelitian “Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Pendekatan 

CTL (Contextual Teaching and Learning)  pada Mata Pelajaran Fiqih (Penelitian 

Tindakan Kelas VIII Mts Yaspik Unwanul Khairiyyah, Depok)” dengan hasil 

penelitian sebagai berikut: Penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran 

secara berkelanjutan dalam dua siklus empat pertemuan terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar fiqih siswa pada materi memahami ketentuan 

pengeluaran harta di luar zakat dan terbukti dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas VIII Mts Yaspik Unwanul Khairiyyah. Peningkatan hasil belajar Fiqih 

siswa kelas VIII Mts Yaspik Unwanul Khairiyyah Depok setelah dilaksanakan 

tindakan pembelajaran dengan penerapan model CTL, dapat meningkatkan dari 

post test akhir siklus I (60,71%) dengan penelitian post test akhir siklus II sebesar 

(82,14%). Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu 

menggunakan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning. 

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu jika penelitian 

terdahulu meningkatkan hasil belajar siswa pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas VIII 

Mts Yaspik Unwanul Khairiyyah, Depok. Sedangkan penelitian sekarang untuk 

meningkatkan pemahaman pada  mata pelajaran IPA dengan materi pokok 
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bahasan energi pada kelas IV Zaid Bin Tsabit MIN 1 Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pemahaman 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata 

paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah 

proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Menurut Dimyati dan 

Mudjiono pemahaman adalah mencangkup kemampuan menangkap arti dan 

makna tentang hal yang dipelajari.10 Menurut Nana Sudjana pemahaman adalah 

tipe hasil belajar yang lebih tinggi dari pada pengetahuan.11 Begitupun dengan 

Masnur Muslich juga berpendapat tipe hasil belajar tipe pemahaman lebih tinggi 

dari pada tipe hasil belajar pengetahuan.12 

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) 

adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga 

(estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, 

memberikan contoh, menulis kembali, dan memperkirakan. Menurut M. Ngalim 

Purwanto yang dimaksud pemahaman atau komprehensi adalah tingkat 

kemampuan yang mengharapkan siswa mampu memahami arti atau konsep, 

situasi, serta fakta yang diketahuinya.13  

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

siswa adalah kesanggupan siswa untuk dapat mendefinisikan sesuatu dan 

                                                             
10 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 27. 
11 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 24. 

12 Masnur Muslich, Authentic Assessment: Penilaian Berbasis Kelas dan Kompetensi, 

(Bandung: Rafika   Aditama, 2011), 41. 
13 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bndung: Remaja 

Rosdakarya, 2002), 44. 



 
 

13 
 

mengusai hal tersebut dengan memahami makna tersebut. Dengan demikian 

pemahaman merupakan kemampuan dalam memaknai hal-hal yang terkandung 

dalam suatu teori maupun konsep-konsep yang dipelajari. 

Hasil belajar yang dilakukan lewat penilaian perlu dilakukan secara 

seimbang antara aspek pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan ketrampilan 

(psikomotorik).14 Hasil belajar ranah kognitif terdiri dari enam aspek, yaitu 

pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Kedua aspek pertama (pengetahuan dan pemahaman) disebut kognitif tingkat 

rendah, sedangkan keempat aspek berikutnya (aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi) disebut kognitif tingkat tinggi.15 

Tabel 2.1 

Sub Ranah pada Ranah Kognitif dan Deskripsinya16 

No Sub Ranah Deskripsi 

1. Pengetahuan 

(knowledge) 

1.1     Mengetahui hal-hal spesifik (Knowledge of specifics) 

1.1.1  Mengetahui istilah (knowledge of termininology) 

1.1.2  Mengetahui fakta spesifik (knowledge of specific facts) 

1.2    Mengetahui jalan dan cara terdekat terkait objek spesifik 

(knowledge of ways and means of dealing with specifics 

1.2.1 Mengetahui aturan umum (knowledge of conventions) 

1.2.2 Mengetahui kecenderungan dan sistematika urutan 

(knowledge of trends and sequences) 

1.2.3 Mengetahui klasifikasi dan kategori (knowledge of 

classifications and categories) 

1.2.4 Mengetahui kriteria (knowledge of criteria) 

1.2.5 Mengetahui metodologi (knowledge of methodology) 

1.3    Mengetahui sifat umum dan abstrak suatu subjek 

pengetahuan (knowledge of the universals and 

abstractions in field) 

                                                             
14 Masnur Muslich, Authentic Assessment: Penilaian Berbasis Kelas dan Kompetensi, 

(Bandung: Rafika   Aditama, 2011), 38. 
15 Ibid, 39. 
16 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 

166-167. 
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No Sub Ranah Deskripsi 

1.3.1 Mengetahui prinsip dan generalisasi (knowledge of 

principles and generalizations) 

1.3.2 Mengetahui teori dan struktur pengetahuan (knowledge of 

theories and structures) 

2. Pemahaman 

(comprehension) 

2.1 Menerjemahkan makna pengetahuan (translation) 

2.2 Menafsirkan (interpretation) 

2.3 Ekstrapolasi (extrapolation) 

3. Penerapan 

(application) 

 

4. Analisis  

(analysis) 

4.1     Analisis unsur-unsur pengetahuan (analysis of elements) 

4.2     Analisis hubungan (analysis of relationship) 

4.3     Analisis prinsip-prinsip pengorganisasian pengetahuan 

(analysis of organizational principles) 

5. Sintesis  

(synthesis) 

5.1     Produksi komunikasi bagian-bagian pengetahuan yang 

khas (productions of unique communication) 

5.2     Produksi rancangan atau tujuan dan makna dari suatu 

operasi ilmiah tertentu (production of plan, proposed set 

of operations) 

5.3     Menurunkan suatu himpunan hubungan yang abstrak 

(derivation of a set of abstract relations) 

6. Evaluasi 

(evaluation) 

6.1     Perkembangan terkait bukti internal (judgments in terms 

of internal evidence) 

6.2     Perkembangan terkait kriteria eksternal (judgments in 

terms of external criteria) 

 

Pemahaman dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu tingkat rendah, 

tingkat media, dan tingkat tinggi. 

a. Pemahaman tingkat rendah adalah pemahaman penerjemahan, yaitu mulai dari 

penerjemahan dalam arti yang sebenarnya, misalnya menerjemahkan dari 

kalimat berbahasa Inggris ke dalam kalimat berbahasa Indonesia, mengartikan 

slogan, misalnya mengartikan Bhineka Tunggal Ika, mengartikan lambang, 

misalnya memaknakan bendera Merah Putih, sampai dengan menerapkan 
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prinsip-prinsip tertentu, misalnya prinsip kerja listrik dalam memasang 

sakelar. 

b. Pemahaman tingkat media adalah pemahaman penafsiran, yaitu mulai dari 

menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, 

atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, 

membedakan yang pokok dan yang bukan pokok, menghubungkan 

pengetahuan tentang subjek, predikat, dan objek sehingga dapat mengetahui 

perbedaan kalimat aktif dan pasif. 

c. Pemahaman tingkat tinggi adalah pemahaman ekstrapolasi, yaitu pemahaman 

melihat dibalik yang tertulis/tersurat, dapat membuat ramalan tentang 

konsekuensi dari suatu kejadian, atau dapat memperluas persepsi terkait 

dengan waktu, dimensi, kasus.17 

Meskipun pemahaman dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan di atas, 

perlu disadari bahwa menarik garis yang tegas antara ketigannya tidaklah mudah. 

Penyusunan tes dapat membedakan item yang susunannya termasuk sub kategori 

tersebut, tetapi tidak perlu berlarut-larut mempermasalahkan ketiga perbedaan itu. 

Sejauh dengan mudah dapat dibedakan antara pemahaman terjemahan, penafsiran, 

dan ekstrapolasi, bedakanlah untuk kepentingan penyusunan penyusunan soal tes 

hasil belajar.18Dengan pemahaman siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia 

memahami hubungan yang sederhana diantara fakta-fakta atau konsep.19 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman sekaligus 

keberhasilan  belajar siswa ditinjau dari segi kemampuan pendidikan adalah 

sebagai berikut: 

                                                             
17Masnur Muslich, Authentic Assessment: Penilaian Berbasis Kelas dan Kompetensi, 

(Bandung: Rafika Aditama, 2011), 41. 
18 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 25. 
19 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 118. 
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a. Tujuan 

 Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai 

dalam kegiatan belajar mangajar. Perumusan  tujuan akan mempengaruhi 

kegiatan belajar siswa. Dalam hal ini tujuan yang dimaksud adalah pembuatan 

Tujuan Intruksional Khusus (TIK) oleh guru yang berpedoman pada Tuhan 

Instruksional Umum (TIU). 

b. Guru  

 Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu 

pengetahuan pada peserta didik diskolah. Guru adalah orang yang 

berpengalaman pada peserta didik disekolah. Guru adalah orang yang 

berpengalaman dalam bidang profesinya. Di dalam satu kelas peserta didik 

satu berbeda dengan lainya, untuk itu setiap individu berbeda pada 

keberhasilan belajarnya. Dalam keadaan  yang demikian ini seorang guru 

dituntut untuk memberikan suatu pendekatan atau belajar yangs sesuai dengan 

keadaan peserta didik, sehingga semua peserta akan mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

c. Peserta Didik 

 Peserta didik adalah orang yang sengaja datang ke sekolah untuk 

belajar bersama guru dan teman sebayanya. Mereka memiliki latar belakang 

yang berbeda, bakat, minat dan potensi yang berbeda pula. Sehingga dalam 

satu kelas pasti terdiri dari  peserta didik yang bervariasi karakteristik dan 

kepribadiannya. Hal  ini berakibat pada berbeda pula cara penyerapan materi 

atau tingkat pemahaman setiap peserta didik. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa peserta didik adalah unsur manusiawi yang mempengaruhi 
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kegiatan belajar mengajar sekaligus hasil belajar atau pemahaman peserta 

didik. 

d. Kegiatan pengajaran 

 Kegiatan pengajaran adalah proses terjadinya interaksi antara guru 

dengan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan pengajaran ini 

merujuk pada proses pembelajaran yang diciptakan guru dan sangat 

dipengaruhi oleh bagaimana keterampilan guru dalam mengolah kelas. 

Komponen-komponen tersebut meliputi, pemilihan strategi pembelajaran, 

penggunaan media dan sumber belajar, pembelajaran guru, dan sarana 

prasarana pendukung. Kesemuanya itu, akan sangat menetukan kualitas 

belajar siswa. Dimana hal-hal tersebut jika dipilih dan digunakan secara tepat, 

maka akan menciptakan suasana belajar yang PAKEMI (Pembelajaran Aktif 

Kreatif Efektif Menyenangkan dan Inovatif). 

e. Suasana Evaluasi  

 Keadaan kelas yang tenang, aman, disiplin juga berpengaruh terhadap 

tingakat pemahaman peserta didik pada materi soal ujian yang sedang siswa 

kerjakan. Hal itu berkaitan dengan konsentrasi dan kenyamanan siswa. Jika 

hasil belajar siswa tinggi, maka tingkat keberhasilan proses belajar menagajar 

akan tinggi pula. 

f. Bahan dan alat evaluasi  

 Bahan dan alat evaluasi adalah satu komponen yang terdapat dalam 

kurikulum  yang diguanakan untuk mengukur pemahaman siswa, Alat evaluasi 

meliputi cara-cara dalam menyajikan bahan evaluasi, miaslnya dengan 

memberikan butir soal bentuk benar-salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan 

esay. Penguasaan secara penuh (pemahaman) siswa tergantung pada bahan 
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evaluasi atau soal yang di berikan guru kepada siswa. Jika siswa telah mampu 

mengerjakan atau menjawab bahan evaluasi dengan baik, maka siswa dapat 

dikatakan paham terhadap materi yang telah diberikan.20 

 Menurut Syaiful Bahri Djamarah faktor lain yang mempengaruhi 

pemahaman atau keberhasilan belajar siswa adalah sebagai berikut: 

a. Faktor internal (dari diri sendiri) 

1) Faktor jasmaniah (fisiologi) meliputi: keadaan panca indera yang sehat, 

sakit atau perkembangan yang tidak sempurna. 

2) Faktor Psikologis, meliputi: keintelektualan (kecerdasan), minat, bakat, 

dan potensi prestasi yang dimiliki. 

3) Faktor pematangan fisik dan psikis 

b. Faktor Eksternal (dari luar diri)  

a) Faktor sosial meliputi: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, 

lingkungan kelompok, dan lingkungan masyarakat. 

b) Faktor budaya meliputi: adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

kesenian.21 

2. Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Kesadaran perlunya pendekatan kontekstual dalam pembelajaran 

didasarkan adanya kenyataan bahwa sebagian besar siswa tidak mampu 

menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan dengan bagaimana 

pemanfaatannya dalam kehidupan nyata. Hal ini karena pemahaman konsep 

akademik yang mereka peroleh hanyalah merupakan suatu yang abstrak, belum 

menyentuh kebutuhan praktis kehidupan mereka, baik di lingkungan kerja 

                                                             
20 Jeni Ramandani, 2016, Faktor-faktor Mempengaruhi Pemahaman, (online), 

(http://jeniramandani.blogspot.com/2016/12/faktor-faktor-mempengaruhi-pemahaman.html, diakses 18 

Februari 2019). 
21 Ibid. 
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maupun di masyarakat. Pembelajaran yang selama ini mereka terima hanyalah 

penonjolan tingkat hafalan dari sekian rentetan topik atau pokok bahasan, tetapi 

tidak diikuti dengan pemahaman atau pengertian yang mendalam, yang bisa 

diterapkan ketika mereka berhadapan dengan situasi baru dalam kehidupannya.22 

Upaya guru untuk membantu siswa memahami relevansi materi 

pembelajaran yang dipelajarinya itu adalah dengan melakukan suatu pendekatan 

yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan apa yang 

dipelajarinya di kelas. Pendekatan ini disebut Pembelajaran Kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning / CTL).23 

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau biasa disingkat 

(CTL) merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara 

materi pelajaran dengan dunia kehidupan nyata sehingga peserta didik mampu 

menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan 

sehari-hari. Pembelajaran dengan pendekatan kontestual merupakan konsepsi 

yang membantu guru atau dosen mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata dan memotovasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan.24 

Contextual Teaching and Learning adalah konsep belajar yang 

ditunjukkan oleh guru dengan menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapan dalam kehidupan sehari-hari.25 

                                                             
22 Masnur Muslich, Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual,  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), 40. 
23 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, (Bandung: CV Wacara Prima, 2007), 14. 

24 Winarno, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 76. 
25 Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran , (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2014), 117. 
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Dalam penerapan pembelajaran kontekstual di dalam kelas terdapat tujuh 

komponen dasar, yaitu: 

a. Kontruktivisme (contructivism) 

Kontruktivisme yaitu mengembangkan pemikiran siswa akan belajar 

lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan 

mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan ketrampilan barunya. 

Kontruktivisme ini menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil 

kontruksi atau bentukan manusia. Manusia mengkontruksikan pengetahuannya 

melalui interaksi dengan obyek, fenomena, pengetahuan dan lingkungannya. 

Suatu pengetahuan dianggap benar jika pengetahuan itu dapat berguna untuk 

menghadapi dan memecahkan persoalan atau fenomena yang sesuai. Bagi 

kontruktivisme, pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari guru 

kepada siswa, tetapi harus diinterpretasikan  sendiri oleh masing-masing 

siswa. Siswa harus mengkontruksi pengetahuan sendiri. Pengetahuan bukan 

sesuatu yang sudah jadi, melainkan sesuatu proses yang berkembang terus 

menerus.26 

b. Bertanya (questioning) 

Bertanya yaitu mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan 

bertanya. Melalui proses bertanya, siswa akan mampu menjadi pemikir yang 

handal dan mandiri. Mereka dirangsang untuk mampu mengembangkan 

ide/gagasan dan pengujian baru yang inovatif, mengembangkan metode dan 

teknik untuk bertanya, bertukar pendapat dan berinteraksi. 

Siswa diharapkan dapat membangun pemahamannya sendiri tentang 

realita alam dan ilmu pengetahuan. Siswa dituntut untuk berfikir dan bertindak 

                                                             
26 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, (Bandung: CV Wacara Prima, 2007), 14-15. 
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kreatif dan kritis. Mereka dilibatkan dalam melakukan eksplorasi situasi baru, 

dalam mempertimbangkan dan merespon permasalahan secara kritis, dan 

dalam menyelesaikan permasalahannya secara realistis.27 

c. Menemukan (inquiry) 

Menemukan atau inquiry yaitu melaksanakan sejauh mungkin kegiatan 

inquiry untuk semua topik. Siswa diberi pembelajaran untuk menangani 

permasalahan yang mereka hadapi ketika berhadapan dengan dunia nyata. 

Guru harus merencanakan sedemikian rupa, sehingga para siswa bekerja 

menggunakan prosedur mengenai masalah, menjawab pertanyaan, 

menggunakan prosedur penelitian/investigasi, dan menyiapkan kerangka 

berfikir, hipotesis, dan penjelasan yang relevan dengan pengalaman pada 

dunia nyata.28 

d. Masyarakat belajar (learing community) 

Masyarakat belajar yaitu menciptakan masyarakat belajar (belajar 

dalam kelompok). Siswa hidup dalam lingkungan masyarakat tempat 

tinggalnya atau di sekitar sekolahnya. Dengan demikian, masyarakat dapat 

dijadikan sumber daya untuk mengembangkan pemahaman pembelajaran 

konterstual.29 

e. Pemodelan (modeling) 

Pemodelan yaitu menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 

Siswa akan lebih mudah memahami dan menerapkan proses dan hasil belajar 

jika dalam pembelajaran guru menyajikan dalam bentuk suatu model, bukan 

hanya berbentuk lisan. Siswa akan mampu mengamati dan mencontohkan apa 

                                                             
27 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, (Bandung: CV Wacara Prima, 2007), 15-16. 
28 Ibid, 16. 
29 Ibid, 16. 
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yang ditunjukkan oleh guru. Oleh karena itu guru hendaknya 

mempertunjukkan hal-hal yang penting dan mudah diterima siswa.30 

f. Refleksi (reflection) 

Refleksi yaitu melakukan refleksi akhir pertemuan pembelajaran. 

Refleksi ini merupakan ringkasan dari pembelajaran yang telah disampaikan 

guru. Siswa mengungkapkan, lisan atau tulisan, apa yang telah mereka 

pelajari. Refleksi ini bisa berbentuk diskusi kelompok dengan meminta siswa 

untuk melakukan presentasi atau menjelaskan apa yang telah mereka pelajari. 

Siswa pun dapat melakukan kegiatan penulisan mandiri tentang sebuah 

ringkasan dari hasil pembelajaran yang telah diikuti.31 

g. Penilaian sebenarnya (authentic assessment) 

Penilaian sebenarnya yaitu melakukan penilaian yang sebenarnya 

dengan berbagai cara. Penilaian bisa dengan cara guru memberi pertannyaan 

berdasarkan isi pelajaran. Tugas guru adalah menilai sejauh mana keberhasilan 

pembelajaran.32 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning dapat diterapkan dalam 

kurikulum apa saja, bidang studi apa saja, dan kelas yang bagaimanapun 

keadaanya. Pendekatan Contextual Teaching and Learning dalam kelas cukup 

mudah. Secara garis besar, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam 

Contextual Teaching and Learning  adalah sebagai berikut: 

a. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara 

bekerja sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan ketrampilan 

barunya. 

b. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik. 

                                                             
30 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, (Bandung: CV Wacara Prima, 2007), 16. 
31 Ibid, 17. 
32 Ibid, 17. 
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c. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

d. Ciptakan masyarakat belajar. 

e. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 

f. Lakukan refleksi diakhir pertemuan. 

g. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara.33 

Karakteristik yang terdapat dalam pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning adalah: 

a. Kerja sama; 

b. Saling menunjang; 

c. Menyenangkan, tidak membosankan; 

d. Belajar dengan bersemangat; 

e. Pembelajaran terintegrasi; 

f. Menggunakan berbagai sumber; 

g. Siswa aktif; 

h. Sharing dengan teman; 

i. Siswa kritis dan guru kreatif; 

j. Dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa, peta-peta, gambar, 

artikel, humor, dan lain-lain; 

k. Laporan kepada orang tua bukan hanya raport tetapi hasil karya siswa, laporan 

hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lain.34 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan pendekatan 

konvensional memiliki banyak perbedaana. Menurut Ika Fitria Fatmawati perbedaan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan pendekatan konvensional 

adalah sebagai berikut: 

                                                             
33 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 229. 
34 Ibid, 230. 
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Tabel 2.2 

Perbedaan Pendekatan CTL dengan Pendekatan Konvensional35 

No Pendekatan CTL Pendekatan Konvensional 

1. 
Siswa secara aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran. 

Siswa adalah penerima informasi 

secara pasif. 

2. 
Siswa belajar dari teman melalui kerja 

kelompok diskusi, saling mengoreksi. 
Siswa belajar secara individual. 

3. 
Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan 

nyata dan masalah yang disimulasikan. 

Pembelajaran sangat abstrak dan 

teoritis. 

4. Perilaku dibangun atas kesadaran sendiri. Perilaku dibangun atas kebiasaan. 

5. 
Keterampilan dikembangkan atas dasar 

pemahaman. 

Keterampilan dikembangkan atas dasar 

latihan. 

6. 
Hadiah untuk perilaku baik adalah 

kepuasan diri. 

Hadiah untuk perilaku baik adalah 

tujuan dan nilai (angka) rapor. 

7. 

Seseorang tidak melakukan yang jelek 

karena dia sadar hal itu keliru dan 

merugikan. 

Seseorang tidak melakukan yang jelek 

karena dia takut hukuman. 

8. 

Bahasa diajarkan dengan pendekatan 

komunikatif, yakni siswa diajak 

menggunakan bahasa dalam konteks nyata. 

Bahasa diajarkan dengan pendekatan 

struktura, rumus diterangkan sampai 

paham kemudian dilatihkan. 

9. 

Pemahaman rumus dikembangkan atas 

dasar skemata yang sudah ada dalam diri 

siswa 

Rumus itu ada di luar diri siswa, yang 

harus diterangkan, diterima, 

dihafalkan, dan dilatihkan. 

10. 

Pemahaman rumus ini berbeda antara 

siswa yang satu dengan siswa yang lainnya 

(on going process develovment) 

Rumus adalah kebenaran absolute 

(sama untuk semua orang). Hanya ada 

dua kemungkinan yaitu pemahaman 

rumus yang salah atau pemahaman 

rumus yang benar. 

11. 

Siswa menggunakan kemampuan berfikir 

kritis, terlibat penuh dalam mengupayakan 

terjadinya proses pembelajaran yang 

efektif dan membawa siswa masing-

Siswa secara pasif menerima rumus 

atau kaidah (membaca, mendengar, 

mencatat, menghafal) tanpa memberi 

kontribusi ide dalam proses 

                                                             
35 Ika Fitria Fatmawati, Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Pendekatan (CTL) 

Contextual Teaching and Learning Pada Mata Pelajaran Fiqih (Penelitian Tindakan Kelas VIII Mts 

Yaspik Unwanul Khoiriyyah, Depok), Skripsi, Tidak Diterbitkan, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 

2014, 22. 
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No Pendekatan CTL Pendekatan Konvensional 

masing ke dalam proses pembelajaran. pembelajaran. 

12. 

Pengetahuan yang dimiliki manusia 

dikembangkan oleh manusia itu sendiri. 

Manusia menciptakan atau 

mengembangkan pengetahuan dengan cara 

memberi arti dan memahami 

pengalamannya. 

Pengetahuan adalah penangkapan 

terhadap serangkaian fakta, konsep, 

atau hukum yang berada di luar diri 

manusia. 

13. 

Karena pengetahuan itu dikembangkan 

(dikonstruksi) oleh manusia itu sendiri, 

sementara manusia selalu mengalami 

peristiwa baru, maka pengetahuan itu tidak 

pernah stabil, selalu berkembang (tentative 

inclomplete).  

Kebenaran bersifat absolute dan 

pengetahuan bersifat final. 

14. 

Siswa diminta bertanggung jawab 

meminitor dan mengembangkan 

pembelajaran mereka masing-masing. 

Guru adalah penentu jalannya proses 

pembelajaran. 

15. 
Penghargaan terhadap pengalaman siswa 

sangat diutamakan. 

Pembelajaran tidak meperhatiakn 

pengalaman siswa. 

16. 

Hasil belajar diukur dengan berbagai cara 

proses bekerja hasil karya, penampilan 

rekaman tes dan lain-lain. 

Hasil belajar diukur hanya dengan tes. 

17. 
Pembelajaran terjadi di berbagai tempat, 

konteks, dan setting. 

Pembelajaran hanya terjadi dalam 

kelas. 

18. 
Penyesalan adalah hukuman dari perilaku 

jelek. 

Sanksi adalah hukuman dari perilaku 

jelek. 

19. 
Perilaku baik berdasarkan motivasi 

intrinsik. 

Perilaku baik berdasar dari motivasi 

ekstrinsik. 

20. 
Seseorang berperilaku baik karena dia 

yakin itulah yang terbaik dan bermanfaat. 

Seseorang berperilaku baik karena dia 

terbiasa melakukan begitu. Kebiasaan 

ini dibangun dengan menyenangkan. 

 

Menurut Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini perbedaan pokok 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning dengan pembelajaran 

konvensional adalah sebagai berikut: 
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a. Contextual Teaching and Learning menempatkan siswa sebagai subjek 

belajar, artinya siswa berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan 

cara menemukan dan menggali sendiri materi pelajaran. Konvensional 

menempatkan siswa sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima 

informasi secara pasif, 

b. Dalam pembelajaran Contextual Teaching and Learning siswa belajar melalui 

kegiatan kelompok, seperti kerja kelompok, diskusi saling menerima dan 

memberi. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional siswa lebih banyak 

belajar secara individual dengan menerima, mencatat, dan menghafal materi 

pelajaran. 

c. Dalam Contextual Teaching and Learning, pembelajaran dikaitkan dengan 

kehidupan nyata secara riil, sedangkan dalam pembelajaran konvensional 

pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. 

d. Dalam Contextual Teaching and Learning kemampuan didasarkan atas 

pengalaman, sedangkan dalam pembelajaran konvensional kemampuan 

diperoleh melalui latihan-latihan. 

e. Tujuan akhir dari proses pembelajaran melalui Contextual Teaching and 

Learning adalah kepuasan diri, sedangkan dalam pembelajaran konvensional 

tujuan akhir adalah nilai atau angka. 

f. Dalam Contextual Teaching and Learning tindakan dibangun atas kesadaran 

diri, misalnya individu tidak melakukan perilaku tertentu karena ia menyadari 

bahwa perilaku itu merugikan dan tidak bermanfaat, sedangkan pada 

pembelajaran konvensional tindakan individu didasarkan oleh faktor dari luar 

dirinya, misalnya individu tidak melakukan sesuatu disebabkan takut hukuman 

atau sekedar untuk memperoleh angka atau nilai dari guru. 
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g. Dalam Contextual Teaching and Learning pengetahuan yang dimiliki setiap 

individu selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya, oleh 

sebab itu setiap siswa bisa terjadi perbedaan dalam memaknai hakekat 

pengetahuan yang dimilikinya. Dalam pembelajaran konvensional hal ini tidak 

mudah terjadi. Kebenaran yang dimiliki absolut dan final, oleh karena itu 

pengetahuan dikontruksi oleh orang lain. 

h. Dalam pembelajaran Contextual Teaching and Learning siswa bertanggung 

jawab dalam memonitor dan mengembangkan pembelajaran mereka masing-

masing sedangkan dalam pembelajaran konvensional guru adalah penentu 

jalanya proses pembelajaran. 

i. Dalam pembelajaran Contextual Teaching and Learning, pembelajaran bisa 

terjadi dimana saja dalam konteks dan setting yang berbeda sesuai dengan 

kebutuhan, sedangkan dalam pembelajaran konvensional hanya terjadi di 

dalam kelas. 

j. Oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai adalah seluruh aspek perkembangan 

siswa, maka dalam Contextual Teaching and Learning keberhasilan 

pembelajaran diukur dengan berbagai cara misalnya evaluasi proses, hasil 

karya siswa, penampilan, rekaman, observasi, wawancara, dan lain 

sebagainya, sedangkan konvensional keberhasilan pembelajaran biasanya 

hanya diukur dari tes.36 

Penerapan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Berikut ini kelebihan dari 

pendekatan Contextual Teaching and Learning yaitu: 

                                                             
36 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Teras, 

2012), 81-83. 
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a. Pembelajaran lebih bermakna, artinya siswa melakukan sendiri kegiatan yang 

berhubungan dengan materi pelajaran yang ada sehingga siswa dapat 

memahaminya sendiri. 

b. Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep 

kepada siswa Karen pembelajaran kontekstual menuntut siswa menemukan 

sendiri bukan menghafal. 

c. Menumbuhkan keberanian siswa mengemukakan pendapat tentang materi 

yang dipelajari. 

d. Menumbuhkan rasa ingin tahu tentang materi yang dipelajari dengan bertanya 

kepada guru. 

e. Menumbuhkan kemampuan dalam bekerja sama dengan teman yang lain 

untuk memecahkan masalah yang ada. 

f. Siswa dapat membuat kesimpulan sendiri dalam kegiatan pembelajaran. 

Sedangkan kekurangan dari penerapan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning adalah sebagai berikut: 

a. Bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pelajaran, tidak mendapatkan 

pengetahuan dan pengalaman yang sama dengan teman lainnya karena siswa 

tidak mengalaminya sendiri. 

b. Perasaan khawatir pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik 

pribadi siswa karena harus menyesuaikan diri dengan kelompoknya. 

c. Banyak siswa yang tidak senang apabila disuruh bekerjasama dengan yang 

lainnya, karena siswa yang tekun merasa harus bekerja melebihi siswa yang 

lain dalam kelompoknya.37 

 

                                                             
37 Anisa & Dzaki, 2009, Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran CTL, (online), 

(http//www.sekolahdasar.net, diakses 1 Januari 2019). 
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3. Mata Pelajaran IPA 

Kata IPA merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam. Secara 

umum IPA adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena atau gejala alam 

yang terjadi di lingkungan. Dari segi istilah yang digunakan Ilmu Pengetahuan 

Alam berarti ilmu tentang pengetahuan alam. IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia karena mata pelajaran 

IPA termasuk mata pelajaran yang diikutkan saat ujian nasional. Selain itu mata 

pelajaran IPA atau sains merupakan salah satu ilmu yang diajarkan dari SD/MI 

sampai perguruan tinggi. 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di tingkat SD/MI berfungsi 

untuk menguasai konsep dan manfaat sains dalam kehidupan sehari-hari dan 

berfungsi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mata pelajaran IPA 

diberikan ke siswa SD/MI mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan objek bahasan 

yang diberikan antar kelas berbeda-beda. Objek bahasan mata pelajaran pada 

kelas 4 adalah: pada semester ganjil akan membahas tentang bagian tubuh hewan 

dan tumbuhan, daur hidup makhluk hidup, gaya, gaya dan gerak. Sedangkan pada 

semester genap objek bahasan mata pelajaran IPA pada kelas 4 yaitu energi, bunyi 

dan pendengaran, cahaya dan penglihatan, sumber daya alam.38 

4. Energi  

Sumber energi meupakan segala sesuatu yang ada di sekitar yang dapat 

menghasilkan energi. Sember energi dapat berupa sumber energi primer dan 

sumber energi sekunder. Sumber energi primer tersedia langsung di alam dan 

belum mengalami pengolahan. Contoh sumber energi primer antara lain sinar 

matahari, air, angin, biomassa, makanan, dan bahan bakar fosil. Sumber energi 

                                                             
38 Irene dan Khristiyono, ESPS IPA untuk SD/MI Kelas IV, (Jakarta: Erlangga, 2016) 
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sekunder antara lain sumber energi yang berasal dari pengolahan sumber energi 

primer. Contoh sumber energi sekunder adalah listrik dan olahan bahan bakar 

fosil.39 

Berdasarkan ketersediannya di alam, sumber energi dibedakan menjadi 

sumber energi terbarukan dan sumber energi tek terbarukan. Sumber energi 

terbarukan adalah sumber energi alam yang selalu tersedia di alam dan dapat 

dimanfaatkan secara terus menerus. Contoh sumber energi terbarukan adalah 

matahari, air, angin, dan biomassa. Sedangkan, sumber energi tak terbarukan 

adalah sumber energi yang tidak selalu tersedia di alam. Sumber energi tak 

terbarukan suatu saat akan habis jika dipakai terus menerus. Contoh sumber energi 

tak terbarukan adalah bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas 

alam.40 

Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, energi hanya dapat 

diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kamu telah mengetahui berbagai 

bentuk energi, misalnya energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi bunyi, 

energi kimia, dan energi listrik. Energi-energi tersebut mengalami perubahan yang 

dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya: energi listrik berubah 

menjadi energi panas saat setrika, energi kimia pada batrai berubah menjadi energi 

cahaya pada senter, energi kimia pada makanan berubah menjadi energi gerak 

untuk beraktivitas, dan lain sebagainya.41 

Energi alternatif digunakan sebagai energi pengganti bahan bakar fosil. 

Energi alternatif umumnya tidak mencemari lingkungan karena tidak 

menghasilkan zat-zat buangan yang berbahaya bagi lingkungan. Energi yang 

dihasilkan cukup besar dan tidak akan cepat habis dalam waktu dekat. Contoh 

                                                             
39 Irene dan Khristiyono, ESPS IPA untuk SD/MI Kelas IV, (Jakarta: Erlangga, 2016), 76. 
40 Ibid, 78. 
41 Ibid, 79. 
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energi alternatif antara lain energi air, energi angin, energi matahari, energi panas 

bumi, energi biomassa, dan energi nuklir.42 

C. Kerangka Berpikir 

Mata pelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran wajib di tingkat 

pindidikan dasar karena mata pelajaran IPA masuk dalam mata pelajaran ujian 

nasional. Mata pelajaran  IPA merupakan pelajaran yang membahas tentang ilmu-

ilmu alam. Pelajaran IPA di kela IV Zaid bin Tsabit dilakukan dengan pendekatan 

yang masih berpusat pada guru dengan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. 

Pembelajaran IPA tersebut tidak mengikutsertakan peserta didik berperan aktif selama 

proses pembelajaran berlangsung. Peserta didik hanya duduk dan mendengarkan 

penjelasan dari guru sehingga membuat peserta didik mencari kesibukan lain seperti 

memainkan alat tulis dan menggambar. Hal tersebut mengakibatkan peserta didik 

tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar saat guru melakukan kegiatan 

refleksi. Kondisi tersebut menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap materi 

pelajaran yang telah diberikan oleh guru. 

Oleh karena itu diperlukan perubahan pendekatan pembelajaran untuk 

meningkatkan pemahaman peserta didik dan mengitkutsertakan peserta didik berperan 

aktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pembelajaran IPA dapat dilakukan 

dengan menerapkan pendekatan pembelajaran contextual teaching and learning 

(CTL). Pendekatan pembelajaran ini lebih menyenangkan dan lebih meningkatkan 

pemahaman peserta didik. Peserta didik diajak menghubungkan secara langsung 

materi pelajaran dengan implementasi materi ke kehidupan sehari-hari peserta didik 

menggunakan media-media yang menarik. Peserta didik lebih aktif selama proses 

pembelajaran dan lebih banyak berpartisipasi dalam proses pembelajaran, 

                                                             
42 Irene dan Khristiyono, ESPS IPA untuk SD/MI Kelas IV, (Jakarta: Erlangga, 2016), 81. 
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mendiskusikan materi dengan kelompoknya, menghubungkan langsung materi dengan 

kegiatan sehari-hari peserta didik, dan mengerjakan soal-soal. Pada akhirnya hal 

tersebut dapat meningkatkan pemahaman peserta didik pada mata pelajaran IPA. 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berfikir pada penelitian tindakan kelas ini 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka hipotesis tindakan pada penelitian ini 

adalah: “Penerapan Pendekatan Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

dapat meningkatkan pemahaman mata pelajaran IPA pada siswa kelas IV di MIN 1 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019.” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini yaitu model pembelajaran pada mata pelajaran IPA 

khususnya materi pokok bahasan energi dengan menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL). 

 

B. Setting Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV Zaid Bin Tsabit MIN 1 Ponorogo 

Desa Bogem Kecamatan Sampung Kebupaten Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

yaitu dengan jumlah 27 siswa yang terdiri dari 14 siswa putra dan 13 siswa putri. 

 

C. Variabel yang Diamati 

Adapun variabel-variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Variabel Input 

Variabel input yaitu yang berkaitan dengan siswa, guru, sarana 

pembelajaran, lingkungan, bahan ajar, media pembelajaran, materi pelajaran, 

prosedur evaluasi dan sebagainya. Variabel input pada penelitian ini yaitu mata 

pelajaran IPA dengan materi pokok bahasan “ENERGI” dengan pendekatan 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). 

2. Variabel Proses 

Variabel proses dalam penelitian tindakan kelas ini yakni variabel yang 

berkaitan dengan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung seperti cara belajar 

siswa, keikutsertaan siswa saat proses pembelajaran, keaktifan siswa, kualitas 
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RPP, RPP yang telah dibuat diimplementasikan ke dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL). Variabel proses yang terkait dengan penelitian ini yaitu kinerja 

guru atau pendidik dalam mengelola pembelajaran IPA materi pokok energi 

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan beberapa siklus, setiap siklus 

dilaksanakan melalui empat tahap yaitu perencanaan (planning), tindakan 

(acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Melalui tahapan siklus 

tersebut dapat diamati pertumbuhan rasa ingin tahu, kreatif, tanggung jawab, kerja 

sama, dan peningkatan pemahaman siswa pada mata pelajaran IPA khususnya 

materi pokok bahasan energi  dengan menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL). Penelitian Tindakan Kelas akan berhasil apabila 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan tercapai semua. 

3. Variabel Output 

Variabel output atau hasil dalam penelitian ini adalah meningkatkan 

pemahaman siswa dengan dipresentasikan kedalam meningkatnya nilai ulangan 

harian, meningkatnya kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan dengan 

benar saat kegiatan refleksi, dan dapat menghubungkan pelajaran yang didapat ke 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penelitian Tindakan Kelas ditandai dengan adanya tindakan. Tindakan tersebut 

dilakukan tidak hanya sekali, akan tetapi berulang-ulang sampai dengan tujuan 
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penelitian tindakan kelas tercapai. Setiap tindakan terdiri dari rangkaian empat 

kegiatan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.43 

Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran yang ada di 

kelas dengan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

pada mata pelajaran IPA khususnya materi pokok bahasan energi. Penelitian ini terdiri 

dari dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Secara rinci penelitian tindakan kelas ini 

memiliki langkah-langkah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.1 Siklus Penelitian Tindakan44 

 

Tahap Penelitian Siklus I 

1. Perencanaan  

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan silabus, rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dengan model pembelajaran pendekatan Contextual Teaching 

                                                             
43 Suharsimi Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Akhsara, 2017), 143. 
44 Ibid, 42. 
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and Learning (CTL), buku sumber yaitu buku ESPS IPA kelas 4, hand out, media 

pembelajaran, kisi-kisi instrumen pemahaman siswa, lembar tes pemahaman 

siswa, lembar observasi kegiatan siswa, dan lembar observasi observasi kegiatan 

guru. 

2. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan menerapkan 

pembelajaran pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). Proses 

pembelajaran dilakukan sesuai dengan jadwal mata pelajaran IPA kelas IV Zaid 

Bin Tsabit. Materi yang diberikan saat tahap pelaksanaan yaitu materi pokok 

bahasan energi. Adapun tindakan yang dilakukan pada tiap siklus yaitu: 

a. Pendahuluan 

1) Guru mengucapkan salam dan siswa menjawab salam dari guru. 

2) Guru mempersilahkan ketua kelas memimpim do’a sebelum pelajar 

dimulai. 

3) Guru mengecek kehadiran siswa melalui presensi. 

4) Guru melalukan aperserpsi dan motivasi yang berkaitan dengan materi 

yang akan dipelajari yaitu pembelajaran dengan pokok bahasan energi 

kepada siswa. 

b. Kegiatan Inti 

1) Siswa belajar dalam kelompok. 

2) Siswa belajar menggunakan alat dan media yang telah disediakan. 

(media: alat-alat yang mengalami perubahan energi) 

3) Guru memberikan judul materi yang didiskusikan tiap kelompok. 

4) Salah satu perwakilan dari kelompok menyampaikan hasil diskusinya. 

5) Guru memberi pendalaman materi dari hasil diskusi dalam kelompok. 
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c. Penutup 

1) Guru bersama siswa menyimpulkan materi pokok bahasan energi. 

2) Siswa mengerjakan kuis secara individu. 

3) Guru memberikan rencana tindak lanjut yaitu dengan memberikan tugas 

dirumah untuk mencatat benda-benda yang mengalami perubahan energi. 

4) Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucap salam. 

3. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dengan 

menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan dan mencatat kejadian-

kejadian yang tidak terdapat dalam lembar observasi dengan membuat lembar 

catatan lapangan. Hal-hal yang diamati selama proses pembelajaran adalah 

kegiatan pembelajaran dan aktivitas guru maupun keaktifan siswa selama proses 

pelaksanaan pembelajaran berlangsung. 

4. Refleksi  

Pada tahap ini peneliti melakukan evaluasi dari pelaksanaan tindakan pada 

siklus I yang digunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembelajaran 

siklus berikutnya. Jika hasil yang diharapkan belum tercapai maka dilakukan 

perbaikan yang dilaksanakan pada siklus II. 

Tahap Penelitian Siklus II 

Rencana tindakan siklus II dimaksudkan sebagai hasil refleksi dan perbaikan 

terhadap pelaksanaan pembelajaran pada siklus I. Tahap tindakan siklus II mengikuti 

tahap tindakan siklus I. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah data 

observasi (data kualitatif) dan hasil tes pemahaman. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Tahap observasi dilakukan bersamaan dengan tahap pelaksanaan tindakan. 

Observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang aktivitas guru dan siswa di 

dalam kelas selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Tahap 

observasi dilakukan untuk melihat pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan 

kondisi yang diharapkan sehingga peneliti melakukan pengamatan dan mencatat 

semua hal-hal yang diperlukan dan yang terjadi selama pelaksanaan tindakan 

berlangsung. Observasi dilakukan terhadap proses pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan lembar instrumen 

observasi aktivitas guru dan lembar instrumen observasi aktivitas siswa yang telah 

disusun.   

2. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan yang digunakan untuk mengukur 

kebehasilan setelah proses pembelajaran berakhir. Bentuk tes yang dipergunakan 

dalam pengumpulan data adalah berupa butir-butir soal berbentuk obyektif untuk 

memberikan kuis setiap akhir kegiatan pembelajaran dan butir-butir soal 

berbentuk subjektif yang diberikan pada setiap akhir siklus. Tes yang dimasukkan 

dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar yang mengarah pada pemahaman 

(comprehension). 
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Data yang dikumpulkan yaitu data hasil belajar berupa pemahaman siswa 

dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimum (KKM) pada mata pelajaran 

IPA apabila siswa telah mencapai nilai sama dengan atau lebih besar dari 75 

(tujuh puluh lima). 

 

F. Instrumen Penelitian 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data selama proses 

pembelajaran IPA pokok bahasan energi di kelas 4 Zaid Bin Tsabit berlangsung. 

Dalam penelitian ini, lembar observasi yang digunakan adalah lembar observasi 

untuk siswa dan guru. Lembar observasi untuk siswa digunakan untuk melihat 

sejauh mana tingkat partisipasi dan keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Sedangkan lembar observasi guru digunakan untuk mengukur 

sejauh mana guru menyiapkan proses pembelajaran. Adapun lembar observasi 

dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 3.1 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa 

No ASPEK YANG DIAMATI 
KRITERIA 

1 2 3 4 

1 

 

Konstruktivisme (Contructivisme)     

a. Siswa terlibat aktif dan terampil dalam mengamati sumber 

energi. 
    

b. Siswa mengkomunikasikan pemahaman konsep sumber energi.     

c. Siswa menerapkan ide sendiri lewat tanya jawab.     

2 

 

Masyarakat belajar (Learning Community)     

a. Siswa berdiskusi bersama kelompok.     

b. Berkomunikasi antar anggota kelompok untuk berbagi ide dan 

gagasan. 
    

c. Siswa bekerjasama dan memecahkan masalah.     



 
 

40 
 

No ASPEK YANG DIAMATI 
KRITERIA 

1 2 3 4 

3 

Menemukan (Inquiry)     

a. Siswa melakukan pengamatan sesuai dengan intruksi yang 

diberikan. 
    

b. Siswa menemukan konsep sendiri dari pernyataan guru.     

4 

Bertanya (Questioning)     

a. Siswa bertanya terkait materi yang dipelajari.     

b. Siswa bertanya ketika diskusi kelompok     

5 
Pemodelan (Modelling)     

a. Siswa mengamati media pembelajaran yang diberikan.     

6 

Penilaian nyata (Authentic Assesment)     

a. Siswa mengerjakan kuis.     

b. Siswa melaporkan hasil kerja kelompok.     

c. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok.     

7 

Refleksi (Reflection)     

a. Siswa menjawab pertanyaan dengan benar.     

b. Siswa menyimpulkan materi pelajaran.     

 Jumlah     

 Persentase  

 Keterangan   

      Keterangan: (1)kurang (2)cukup (3)baik (4)baik sekali 

Tabel 3.2 

Lembar Observasi Aktivitas Guru 

KBM 
KOMPONEN 

CTL 
ASPEK YANG DIAMATI 

Pelaksanaan 

1 2 3 4 

Pendahuluan 

Kontruktivisme Mengarahkan siswa terlibat aktif dan 

terampil dalam mengamati. 

    

Masyarakat 

belajar 

Teknik pembagian kelompok.     

Inti 

Menemukan Mengarahkan siswa melakukan 

pengamatan. 

    

Bertanya Mengarahkan siswa untuk mengajukan 

pertanyaan terkait materi. 

    

Pemodelan Menyediakan media pembelajaran     
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KBM 
KOMPONEN 

CTL 
ASPEK YANG DIAMATI 

Pelaksanaan 

1 2 3 4 

yang kongkrit. 

Penutup 

Penilaian nyata Melakukan penilaian secara nyata.     

Refleksi Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi pokok bahasan energi. 

    

Jumlah       

Persentase  

Keterangan  

Keterangan: (1)kurang (2)cukup (3)baik (4)baik sekali 

2. Soal Tes 

Soal tes digunakan setiap akhir siklus, yang bertujuan untuk mengetahui 

hasil belajar berupa pemahaman siswa pada mata pelajaran IPA setelah mengikuti 

pembelajaran menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL), adapun kisi-kisi soal yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Pemahaman Siklus I 

Instrumen Pemahaman Mata Pelajaran IPA Bab Energi (Siklus 1) 

Kelas         : VI 

Semester   : Genap 

 

Kompetensi 

Inti 

 

Kompetensi 

Dasar 

 

Indikator 

Ranah 

Berfikir 

Strategi Assesmen 

Metode 
Nomor 

Butir 

Memahami 

pengetahuan 

faktual 

dengan cara 

mengamati 

dan 

menanya 

berdasarkan 

Mengidentifikasi 

berbagai sumber 

energi, perubahan 

bentuk energi, 

dan sumber 

energi alternatif 

(angin, air, 

matahari, panas 

1. Menjelaskan 

pengertian energi. 

C2.1 Tes Tulis 1 

2. Menjelaskan 

pengertian 

sumber energi 

C2.1 Tes Tulis 2 

3. Menjelaskan 

perbedaan 

sumber energi 

C2.3 Tes Tulis 3 
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Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Pemahaman Siklus II 

rasa ingin 

tahu tentang 

dirinya, 

makhluk 

ciptaan 

Tuhan dan 

kegiatannya, 

dan benda-

benda yang 

dijumpainya 

di rumah, di 

sekolah dan 

tempat 

bermain. 

bumi, bahan 

bakar organik, 

dan nuklir) dalam 

kehidupan sehari-

hari. 

 

primer dan 

sumber energi 

sekunder 

4. Menyebutkan 

contoh sumber 

energi primer. 

C2.2 Tes Tulis 4 

5. Menyebutkan 

contoh sumber 

energi sekunder. 

C2.2 Tes Tulis 5 

6. Menjelaskan 

manfaat sumber 

energi matahari. 

C2.3 Tes Tulis 6 

7. Menjelaskan asal 

energi biomassa. 

C2.3 Tes Tulis 7 

8. Menyebutkan 

contoh bahan 

bakar fosil. 

C2.3 Tes Tulis 8 

9. Menyebutkan 

macam sumber 

energi 

berdasarkan 

ketersediannya di 

alam. 

C2.2 Tes Tulis 9 

10. Menjelaskan 

perbedaan 

sumber energi 

terbarukan dan 

sumber energi 

tak terbarukan. 

C2.3 Tes Tulis 10 

Instrumen Pemahaman Mata Pelajaran IPA Bab Energi (Siklus 2) 

Kelas         : VI 

Semester   : Genap 

   Ranah Strategi Assesmen 
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Kompetensi 

Inti 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Berfikir 
Metode 

Nomor 

Butir 

Memahami 

pengetahuan 

faktual 

dengan cara 

mengamati 

dan 

menanya 

berdasarkan 

rasa ingin 

tahu tentang 

dirinya, 

makhluk 

ciptaan 

Tuhan dan 

kegiatannya, 

dan benda-

benda yang 

dijumpainya 

di rumah, di 

sekolah dan 

tempat 

bermain. 

Mengidentifikasi 

berbagai sumber 

energi, perubahan 

bentuk energi, 

dan sumber 

energi alternatif 

(angin, air, 

matahari, panas 

bumi, bahan 

bakar organik, 

dan nuklir) dalam 

kehidupan sehari-

hari. 

 

1. Menyebutkan 

contoh 

perubahan 

energi dari 

energi listrik 

menjadi energi 

panas dalam 

kehidupan 

sehari-hari. 

C2.2 Tes Tulis 3 

2. Menjelaskan 

perubahan 

energi yang 

terdapat pada 

senter. 

C2.3 Tes Tulis 4 

3. Menjelaskan 

perubahan 

energi yang 

terjadi pada 

lampu yang 

menyala. 

C2.3 Tes Tulis 1 

4. Menyebutkan 

benda yang 

mengalami 

perubahan 

energi dari 

energi listrik 

menjadi energi 

bunyi. 

C2.2 Tes Tulis 2 

5. Menjelaskan 

kegunaan 

energi alternatif 

C2.3 Tes Tulis 5 

6. Menyebutkan 

contoh energi 

alternatif. 

C2.2 Tes Tulis 6 

7. Menyebutkan 

alat yang dapat 

mengubah 

energi alternatif 

berupa energi 

cahaya 

matahari 

menjadi energi 

listrik. 

C2.2 Tes Tulis 7 

8. Menjelaskan 

manfaat energi 

C2.2 Tes Tulis 8 
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G. Teknik Analisis Data Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan teknik analisis data deskriptif 

kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang terbentuk dari kata-kata atau kalimat pada 

lembar observasi diolah menjadi kalimat-kalimat yang bermakna dan dianalisis secara 

kualitatif. Analisis data ini kemudian dikerjakan secara intensif sesudah penelitian 

selesai. Disamping berbentuk kualitatif, data yang diperoleh dari penelitian ini juga 

berbentuk data deskriptif kuantitatif yang berupa angka-angka sederhana yang 

diperoleh dari hasil perhitungan lembar observasi dan hasil tes pemahaman siswa 

pada saat tindakan dilakukan dan disajikan dalam bentuk terstruktur sehingga mudah 

dipahami. Berikut teknik analisis data pada penelitian ini: 

1. Data Observasi 

Rumus penilaian data observasi adalah sebagai berikut: 

NP = 
𝑅

𝑆𝑀
 × 100% 

Keterangan: 

NP : Nilai persen yang dicari atau diharapkan 

R : Skor mentah yang diperoleh 

SM : Skor maksimum 

100% : Bilangan tetap 

gerak dari 

angin. 

9. Menyebutkan 

kata lain dari 

energi panas 

bumi. 

C2.1 Tes Tulis 9 

10. Menjelaskan 

keutungan dan 

kerugian 

penggunaan 

energi 

alternative 

C2.3 Tes Tulis 10 
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Tabel 3.5 

Analisis Lembar Observasi 

Tingkat  

Penguasaan 
Nilai Huruf Bobot Predikat 

86 - 100% A 4 Sangat Baik 

76 - 85% B 3 Baik 

60 - 75% C 2 Cukup 

55 - 59% D 1 Kurang 

≤ 54% TL 0 Kurang sekali45 

   

2. Data Tes 

a. Ketuntasan Individu 

Ketuntasan individu dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

S =
𝑹

𝑵
×100  

S : Nilai yang diharapkan (dicari) 

R : Jumlah skor yang diperoleh peserta didik 

N : Skor maksimal dari tes tersebut 

Tabel 3.6 

Klasifikasi Predikat Hasil Belajar 

Predikat Angka Mutu Huruf Mutu 

Amat Baik 91-100 A 

Baik 75-90 B 

Cukup 60-74 C 

Kurang 40-59 D 

Kurang Sekali <40 E46 

 

b. Ketuntasan Klasikal 

Ketuntasan belajar klasikal dapat dihitung dengan rumus : 

                                                             
45 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002), 103. 
46 Ismet Basuki dan Hariyanto, Asesmen Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 229. 
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Persentase=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘
×100%47 

Indikator kinerja adalah hasil akhir yang menjadikan prasyarat bagi 

siswa untuk tercapainya keberhasilan dalam pembelajaran. Dalam penelitian 

ini pembelajaran dikatakan berhasil jika peserta didik secara klasikal 

ketuntasan minimal 70% dan indikator keberhasilan peserta didik memperoleh 

nilai sesuai atau lebih besar dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 

minimal 75. 

 

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MIN 1 Ponorogo Desa Bogem Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo pada semester genap antara bulan Januari sampai 

April 2019 dengan menyesuaikan jam mata pelajaran IPA kelas IV Zaid Bin Tsabit 

MIN 1 Ponorogo. 

Tabel 3.7 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas 

No. Kegiatan 

Desember Januari Februari Maret April Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1. Pengajuan judul √                      

2. Penyusunan proposal √ √                     

3. Ujian proposal   √                    

4. Revisi proposal    √ √ √ √                

5. Persiapan Penelitian     √                  

6. 

Prasiklus (11-1-2019) 

Materi: 

 Pengantar sumber 

energi. 

 Definisi sumber energi. 

 Evaluasi. 

     √               

  

7. 

Pelaksanaan siklus I                       

Pertemuan ke 1 (18-1-19) 

Materi: 
      √              

  

                                                             
47 Rikhe Adriani, “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Gaya Dengan Penerapan 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) Pada Siswa Kelas IV SDN 9 Tanjung,” Jurnal 

Inovasi Pendidikan Sains, Vol.3, No.2(Oktober 2012), 155. 
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No. Kegiatan 

Desember Januari Februari Maret April Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

 Perbedaan dan contoh 

sumber energi primer 

dan sekunder. 

 Manfaat dari masing-

masing contoh sumber 

energi primer dan 

sekunder. 

Pertemuan ke 2 (23-1-19) 

Materi: 

 Sumber energi 

berdasarkan 

ketersediaannya di 

alam. 

 Perbedaan dan contoh 

sumber energi 

terbarukan dan energi 

tak terbarukan. 

 Evaluasi. 

       √             

  

8. 

Pelaksanaan siklus II                       

Pertemuan ke 3 (25-1-19) 

Materi: 

 Perubahan bentuk 

energi 

       √             

  

Pertemuan ke 4 (30-1-19) 

Materi: 

 Energi alternatif 

 Evaluasi  

        √            

  

9. Pengolahan data          √ √ √ √          

10. Analisis hasil tiap siklus              √ √ √ √ √     

11.  Penyusunan laporan                   √ √ √ √ 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

1. Latar Belakang MIN 1 Ponorogo  

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bogem Sampung Ponorogo dengan nomor 

ststistik 111135020004 berstatus negeri merupakan peralihan fungsi dari 

Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) Bogem Sampung 

Ponorogo. Pada awalnya Madrasah ini bernama Madrasah Ibtidaiyah Pesantren 

Sabilil Muttaqien (MIN PSM) Bogem yang berpusat di Takeran Kabupaten 

Magetan. Madrasah ini berdiri pada tanggal 2 September 1949. 

Tercatat sebagai madrasah tertua di Kabupaten Ponorogo, pada awalnya 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di serambi masjid dan di teras rumah. 

Pemrakarsa berdirinya madrasah yakni Bp. KH. Imam Subardini. Sebagai seorang 

tokoh ulama di Dukuh Bogem Desa Sampung ini, dengan ikhlas memberikan 

pendidikan dan pengajaran kepada para santri dari berbagai daerah yang berniat 

menimba ilmu agama dari beliau. 

Seiring perjalanan waktu dan semakin banyaknya jumlah santri, madrasah 

melakukan pembenahan dan pemenuhan sarana prasarana kegiatan pembelajaran, 

mulai dari pembangunan gedung secara gotong royong di atas tanah wakaf, 

pemenuhan tenaga pengajar, serta fokus pembelajaran dengan menerapkan 

kurikulum kolaborasi antara konsep pesantren dan Kementrian Agama. 

Pada awal tahun 1967 pendidikan  agama di daerah Jawa Timur tumbuh 

berkembang pesat, maka pemerintah saat itu merasakan perlunya menegerikan 

beberapa madrasah, sehingga dapat membantu memberikan pelajaran pada 
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sekolah-sekolah negeri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan MPRS No. 

XXVII/MPRS/1996. Melihat hal itu Majelis Pimpinan Pusat Pesantren Sabilil 

Muttaqien mengajukan permohonan Penegerian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah 

dan Aliyah Lingkugan PSM kepada Pemerintah berdasarkan surat Nomor 

31/D.III/67 tanggal 1 Juli 1967. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 86 Tahun 1967 tanggal 29 

Juli 1967 Madrasah Ibtidaiyah PSM Bogem resmi menjadi Madrasah Negeri. 

Berikut ini adalah Nama Kepala Madrasah yang perah menjabat di MIN 1 

Ponorogo Bogem Sampung: 

Bp. KH. Imam Subardini ( Tahun 1967 s/d 1987 ) 

Bu Hj. Lily Zuaecha  ( Tahun 1988 s/d  1991 ) 

Bp. Suroto   ( Tahun 1992 s/d 1995 ) 

Drs. Moh. Basri, S.Ag  ( Tahun 1996 s/d 2009 ) 

Widodo, M.Pd   (Tahun 2009 s/d Sekarang ) 

2. Visi, Misi, dan Tujuan MIN 1 Ponorogo 

Rumusan Visi MIN 1 Ponorogo adalah sebagai berikut : “Berakhlaqul 

Karimah, Berprestasi di Bidang IPTEK Dengan Berbasis IMTAQ Serta Peduli 

dan Berbudaya Lingkungan” dengan indikasi sebagai berikut : 

a. Berperilaku islami dalm kehidupan sehari-hari; 

b. Memiliki disiplin dan percaya diri serta berdaya saing tinggi untuk mamasuki 

MTs/SMP favorit; 

c. Mampu berprestasi dalam bidang akademis maupun non akademis; 

d. Unggul dalam pengembangan diri, keterampilan dan kewirausahaan, peduli 

pada lingkungan serta memiliki kemandirian dalam kehidupan masyarakat. 

Di bawah ini merupakan Misi MIN 1 Ponorogo, yaitu: 
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a. Melaksanakan pembelajaran dengan mengedepankan kemampuan peserta 

didik melalui pengenalan ilmu agama, pengetahuan tehnologi yang 

berwawasan lingkungan. 

b. Menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif dalam proses pembelajaran. 

c. Menanamkan karakter yang baik berbudi pekerti luhur, berbudaya, trampil, 

dan mandiri serta cinta lingkungan sekitar. 

d. Melaksanakan pengamalan ajaran islam berlandaskan iman dan taqwa 

terhadap Allah SWT, mencintai lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-

hari. 

e. Meningkatkan penggalian dan pengembangan materi dan persoalan 

lingkungan hidup yang ada di masyarakat sekitar. 

f. Meningkatkan pelaksanaan budaya hidup bersih dalam rangka mencegah 

pencemaran lingkungan. 

g. Meningkatkan penanaman hidup hemat dalam upaya pelestarian lingkungan 

h. Meningkatkan pembiasaan perilaku santun dalam upaya mencegah terjadinya 

kerusakan lingkungan. 

Bertolak dari visi dan misi, selanjutnya perlu dirumuskan tujuan madrasah. 

Tujuan madrasah : 

a. Menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah; 

b. Mengacu pad visi, misi dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan 

kebutuhan masyarakat; 

c. Mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh 

madrasah dan pemerintah; 
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d. Mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk 

komite madrasah dan diputuskan oleh dewan pendidik yang dipimpin oleh 

kepala madrasah; 

e. Disosialisasikan kepada warga madrasah dan segenap pihak yang 

berkepentingan; 

Visi dan misi terkait dengan jangka waktu yang sangat panjang, sedangkan 

tujuan madrash dikaitkan dengan jangka waktu menengah. Berdasarkan pada visi 

dan misi di atas tujuan yang ingin dicapa oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bogem 

pada umumnya adalah : 

a. Optimalisasi implementasi sistem pendidikan terpadu; 

b. Menciptakan suasana madrasah yang islami, komprehensif dan kondusif;  

c. Menjadikan SDM lulusan yang berkwalitas, berprestasi baik di bidang 

akademik maupun nonakademik serta mampu mengamalkan ajaran agama 

dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Profil Singkat MIN 1 Ponorogo 

Nama Madrasah   : MIN 1 Ponorogo 

Nomor Statistik Sekolah  : 111330214001 

Nomor Statistik Bangunan : 011.1.1.1.84.05.172.01 

Alamat : 

1) Jalan    : K.H.Abdurrohman No.06 

2) Desa / Kelurahan  : Sampung 

3) Kecamatan   : Sampung 

4) Kota / Kabupaten  : Ponorogo 

5) Propinsi   : Jawa Timur 

6) Kode Pos   : 63463 
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7) Nomor Telepon  : (0352) 7113261/0811321227 

Status Sekolah   : Negeri 

Perjalanan Perubahan Sekolah : Swasta ( Tahun 1949 – 1967 ) 

      Negeri ( Tahun 1967 – Sekarang ) 

Alamat Website   : http:/www.minbogem.blogspot.com 

E-Mail    : min_bogem@yahoo.co.id 

Waktu Belajar   : 07.00 – 13.15 WIB 

4. Jumlah Guru, Karyawan, dan Siswa 

Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan atau madrasah lebih kecil lagi 

keberhasilan siswa pada semua mata pelajaran yang diberikan sangat diperlukan 

adanya penanganan dari seorang guru yang baik dan proses belajar mengajar. 

Apalagi guru yang bersangkutan memegang pelajaran sesuai dengan keilmuan 

yang dimilikinya. Adapun kondisi guru dan karyawan, beserta jumlah siswa MIN 

1 Ponorogo adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Jumlah Guru MIN 1 Ponorogo 

Pegawai Negeri Swasta Jumlah 

22 Orang 6 Orang 28 Orang 

 

Tabel 4.2 

Jumlah Karyawan MIN 1 Ponorogo 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

4 Orang 3 Orang 7 Orang 

 

Tabel 4.3 

Jumlah Siswa MIN 1 Ponorogo 

Kelas Rombel Jumlah 

1 4 93 

2 2 55 

3 3 67 

4 3 80 

5 2 40 

6 2 50 
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B. Penjelasan Data Per-siklus 

1. Prasiklus 

Sebelum melaksanakan tindakan dengan menerapkan model pendekatan 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL), peneliti mengamati 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru seperti biasanya. Pada saat 

proses kegiatan pembelajaran, guru hanya menjelaskan materi dan siswa hanya 

mendengarkan. Di saat kondisi seperti ini, siswa merasa bosan dan kurang ikut 

berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Setelah guru selesai 

menjelaskan materi pelajaran, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang belum dipahami, namun siswa hanya diam dan 

tidak memberikan tanggapan. Selanjutnya guru melakukan tanya jawab terkait 

materi yang telah disampaikan kepada siswa, dan hanya satu atau dua siswa saja 

yang mampu menjawab pertanyaan, itu pun jawaban yang diberikan siswa belum 

sepenuhnya benar. Dengan kondisi kelas yang demikian, terlihat sekali bahwa 

guru kurang mampu menghidupkan suasana kelas yang aktif, dan pada akhirnya 

pemahaman siswa terhadap materipun masih rendah. 

Kegiatan selanjutnya, peneliti melakukan evaluasi prasiklus dengan 

memberikan lembar soal yang harus dikerjakan oleh siswa berkaitan dengan 

materi yang telah dibahas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 

pemahaman siswa sebelum menggunakan pendekatan pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL). Hasil tes pemahaman yang telah dilakukan 

disajikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.4 

Hasil Perolehan Nilai Siswa Prasiklus 

No. Nama Siswa KKM Skor Keterangan 

1. Fitri Linda Puji Lestari 75 65 Tidak Tuntas 

2. Afinadhiya Mualidah Qotrun Nada 75 75 Tuntas 
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No. Nama Siswa KKM Skor Keterangan 

3. Ahmad Mutasim Billah 75 40 Tidak Tuntas 

4. Amanda Aulia 75 70 Tidak Tuntas 

5. Aulia Shaki Nurfaidah 75 70 Tidak Tuntas 

6. Bima Nur Cahyo 75 90 Tuntas 

7. Danendra Rafi Pradana 75 65 Tidak Tuntas 

8. Dendi Saputra 75 20 Tidak Tuntas 

9. Ellena Putri Kurnia 75 75 Tuntas 

10. Ernest Marva Praditya Winata 75 60 Tidak Tuntas 

11. Imro’atul Munawaroh 75 90 Tuntas 

12. Kirara Buja Maharani 75 80 Tuntas 

13. Moh. Syauqi Atho’illah Kafabih 75 65 Tidak Tuntas 

14. Muhammad Cesa Davi Badriansyah 75 40 Tidak Tuntas 

15. Muhammad Akmal Hadi Suseno 75 90 Tuntas 

16. Muhammad Hafidz Hibatullah 75 50 Tidak Tuntas 

17. Muhibba Birra Naila Fauzia 75 90 Tuntas 

18. Nicholas Arga Aditiya 75 50 Tidak Tuntas 

19. Nobim Zulianza 75 50 Tidak Tuntas 

20. Raffi Akbar Putra Pangertu 75 55 Tidak Tuntas 

21. Rajni Danica Rahadatul Aisy 75 80 Tuntas 

22. Shinta Pramudya Wardani 75 65 Tidak Tuntas 

23. Syifania Anya Nouvena 75 75 Tuntas 

24. Zayna Azura Dona Sahara 75 75 Tuntas 

25. Ilham Indratama Ahmad Mubarok 75 60 Tidak Tuntas 

26. Gerandi Fasa Danendra 75 50 Tidak Tuntas 

27. Kanza Alma Zaira Fauziyyah 75 70 Tidak Tuntas 

Jumlah 1765 
 

Rata-rata 65.37 

 

 Berdasarkan tes yang telah dilakukan pada prasiklus penelitian diketahui 

bahwa pemahaman yang diperoleh siswa masih sangat rendah. Siswa yang 

mampu mencapai ketuntasan berjumlah 10 siswa (37,04%) dari 27 siswa yang ada 

di kelas IV Zaid bin Tsabit. Itu artinya ada 17 siswa (62,96%) yang 
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pamahamannya di bawah KKM dengan nilai rata-rata 65,37. Hal ini terjadi karena 

siswa belum sepenuhnya memahami materi yang diberikan guru. Selama ini guru 

menggunakan model pembelajaran konvensional (ceramah), dengan model 

pembelajaran tersebut, siswa hanya pasif mendengarkan penjelasan guru, sehingga 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran masih rendah. Persentase pencapaian 

KKM prasiklus disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.5 

Persentase Pencapaian KKM Prasiklus 

Jumlah Siswa Keterangan Persentase (%) 

10 Tuntas 37,04% 

17 Tidak Tuntas 62,96% 

 

2. Siklus I 

Peneliti melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 

a. Tahap Perencanaan 

 Pada tahap ini peneliti mempersiapkan silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan model pembelajaran pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL), buku sumber yaitu buku ESPS (Erlangga 

Straight Point Series) IPA kelas 4, hand out, media pembelajaran, kisi-kisi 

instrument pemahaman siswa, lembar tes pemahaman siswa, lembar observasi 

aktivitas siswa, dan lembar observasi aktivitas guru. 

b. Tahap Pelaksanaan 

 Siklus pertama ini dilaksanakan sesuai dengan rencana, yaitu 

dilakukan dua kali pertemuan dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Pertemuan pertama (Jumat, 18-1-2019) 

Pertemuan pertama berlangsung selama 3×30 menit (3 jam 

pelajaran). Materi yang dibahas adalah definisi energi, perbedaan dan 
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contoh sumber energi primer dan sekunder, serta manfaat dari masing-

masing contoh sumber energi primer dan sekunder. Peneliti bertindak 

sebagai guru yang mengajar sedangkan guru mata pelajaran sebagai 

kolabolator (observer) yang mengamati aktivitas siswa dan guru selama 

proses pembelajaran berlangsung. 

Proses pembelajaran diawali dengan salam dan doa bersama. 

Selanjutnya guru mengecek kehadiran siswa dilanjutkan dengan memberi 

apersepsi terkait materi definisi sumber energi. Kemudian guru 

menyampaikan garis besar cakupan materi perbedaaan, contoh, manfaat 

sumber energi primer dan sekunder. Selanjutnya guru mengarahkan siswa 

untuk membaca buku sumber yaitu buku ESPS (Erlangga Straight Point 

Series)  IPA kelas 4 pada halaman 76, lalu guru memotivasi siswa untuk 

membuat pertanyaan berdasarkan bacaan yang telah dibaca. Setelah itu 

guru bersama siswa mencari jawaban terkait pertanyaan yang diajukan 

siswa.  

Kegiatan selanjutnya yaitu guru membagi siswa menjadi tujuh 

kelompok dengan cara berhitung satu sampai tujuh. Setiap kelompok 

mendapatkan satu gambar contoh sumber energi. Gambar tersebut terdiri 

dari contoh sumber energi seperti air, matahari, angin, biomassa, makanan, 

bahan bakar fosil, dan listrik. Selanjutnya siswa diajak keluar kelas untuk 

mengamati secara langsung sumber energi yang ada di lingkungan 

sekolah. Sumber energi yang ada di lingkungan sekolah seperti air, angin, 

dan matahari. Kemudian siswa diminta untuk berdiskusi kelompok untuk 

mencari manfaat dari gambar sumber energi yang didapat. Pada kegiatan 

ini, semua siswa ikut berperan aktif selama proses pembelajaran 
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berlangsung meskipun masih ada beberapa yang kurang aktif karena masih 

merasa malu. Setelah diskusi kelompok selesai, salah satu perwakilan 

kelompok membacakan hasil diskusi di depan teman-temannya. Setelah itu 

kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi hasil diskusi yang 

dibacakan tersebut. Begitu selanjutnya sampai semua perwakilan 

kelompok maju. Setelah semua perwakilan kelompok maju, guru bersama 

siswa membuat kesimpulan tentang materi yang dipelajari. 

2) Pertemuan kedua (Rabu, 23-1-2019) 

Pertemuan kedua berlangsung selama 2×30 menit (2 jam 

pelajaran). Materi pertemuan kedua adalah sumber energi berdasarkan 

ketersediaannya di alam, perbedaan dan contoh sumber energi terbarukan 

dan sumber energi tak terbarukan. Proses pembelajaran diawali dengan 

salam dan doa bersama. Selanjutnya guru mengecek kehadiran siswa 

dilanjutkan memberi apersepsi dengan menanyakan kepada siswa 

mengenai materi sumber energi primer dan sekunder (materi sebelumnya) 

dan mengaitkannya dengan  materi sumber energi berdasarkan 

ketersediannya di alam (materi yang akan dibahas). Kemudian guru 

menyampaikan garis besar cakupan materi sumber energi berdasarkan 

ketersediannya di alam. Setelah itu guru mengarahkan siswa untuk 

membaca buku sumber yaitu buku ESPS (Erlangga Straight Point Series)  

IPA kelas 4 pada halaman 78, lalu guru memotivasi siswa untuk membuat 

pertanyaan berdasarkan bacaan yang telah dibaca. Selanjutnya guru 

bersama siswa mencari jawaban terkait pertanyaan yang diajukan siswa.  

Kegiatan berikutnya yaitu guru membagi siswa menjadi empat 

kelompok. Pembagian kelompok dilakukan dengan cara mengambil kertas 
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undian yang bertuliskan angka satu sampai empat. Namun, bagi siswa 

yang mendapat peringkat satu sampai empat tidak perlu mengambil kertas 

undian karena langsung dijadikan ketua kelompok. Selanjutnya, setiap 

kelompok mendapatkan satu gambar contoh sumber energi terbarukan dan 

sumber energi tak terbarukan. Kemudian siswa diminta untuk berdiskusi 

bersama teman sekelompoknya untuk menentukan gambar yang diperoleh 

apakah termasuk sumber energi terbarukan atau sumber energi tak 

terbarukan. Saat siswa berdiskusi, guru membuat dua kolom di papan tulis, 

kolom tersebut bertuliskan sumber energi terbarukan dan sumber energi 

tak terbarukan. Setelah itu perwakilan kelompok maju dan menempel 

gambar yang diperoleh ke dalam kolom contoh sumber energi terbarukan 

atau contoh sumber energi tak terbarukan. Lalu guru bertanya kepada 

kelompok yang lain apakah gambar tersebut sudah ditempel pada kolom 

yang tepat. Setelah semua kelompok maju, guru bersama siswa melakukan 

tanya jawab terkait materi yang telah dipelajari dan membuat kesimpulan 

bersama-sama.  

Di akhir proses pembelajaran, guru memberikan evaluasi kepada 

siswa dalam bentuk soal uraian. Soal tersebut berjumlah sepuluh dengan 

waktu mengerjakan 30 menit. Tes ini dikerjakan secara individu dan tidak 

ada yang boleh mencontek. Ketika siswa mengerjakan tes, guru berkeliling 

untuk mengawasi siswa. Tes ini digunakan untuk mengetahui pemahaman 

siswa terhadap meteri yang telah dipelajari setelah menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). 
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c. Tahap Pengamatan  

Pada tahap ini peneliti mengamati semua kegiatan selama proses 

pembelajaran berlangsung, data yang diperoleh sebagai berikut: 

1) Akivitas Guru 

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa guru mengikuti 

setiap komponen pada lembar observasi dan melakukan setiap langkah 

yang tertulis di RPP. Sesuai data yang diperoleh terjadi peningkatan 

aktivitas guru pada setiap pertemuannya yaitu 78,57% pada pertemuan 

pertama dan 85,71% pada pertemuan kedua. Jadi, hasil rata-rata aktivitas 

guru pada siklus I adalah 82,14% dengan keterangan baik (Tabel 4.6).  

Tabel 4.6 

Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

KOMPONEN 

CTL 
AKTIVITAS GURU 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Kontruktivisme 

Mengarahkan siswa 

terlibat aktif dan 
terampil dalam 

mengamati. 

   √    √ 

Masyarakat 
Belajar 

Teknik pembagian 
kelompok. 

  √    √  

Menemukan 
Mengarahkan siswa 

melakukan pengamatan. 
  √     √ 

Bertanya 

Mengarahkan siswa 
untuk mengajukan 

pertanyaan terkait 

materi. 

   √    √ 

Pemodelan 
Menyediakan media 
pembelajaran yang 

kongkrit. 

  √    √  

Penilaian nyata 
Melakukan penilaian 

secara nyata. 
  √    √  

Refleksi 

Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi 

pokok bahasan energi. 

 √     √  

Jumlah  22 24 

Persentase  
𝟐𝟐

𝟐𝟖
×100%=78,57% 

𝟐𝟒

𝟐𝟖
×100%=85,71% 

Rata-rata  82,14% 

Keterangan  Baik  
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2) Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa siswa terlihat 

melaksanakan semua aspek pada lembar observasi dan melakukan setiap 

langkah yang ada di RPP. Sesuai data yang diperoleh terjadi peningkatan 

aktivitas siswa pada setiap pertemuannya yaitu 76,56% pada pertemuan 

pertama dan 82,81% pada pertemuan kedua. Jadi, hasil rata-rata aktivitas 

siswa pada siklus I adalah 79,69% dengan keterangan baik (Tabel 4.7).  

Tabel 4.7 

Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

ASPEK YANG DIAMATI 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Konstruktivisme          

a. Siswa terlibat aktif dan terampil dalam 

mengamati sumber energi. 
   √    √ 

b. Siswa mengkomunikasikan 
pemahaman konsep sumber energi. 

  √    √  

c. Siswa menerapkan ide sendiri lewat 

tanya jawab. 
  √    √  

Masyarakat Belajar          

a. Siswa berdiskusi bersama kelompok.   √    √  

b. Berkomunikasi antar anggota 

kelompok untuk berbagi ide dan 

gagasan. 
 √     √  

c. Siswa berkerjasama dan memecahkan 

masalah. 
  √    √  

Menemukan          

a. Siswa melakukan pengamatan sesuai 
dengan intruksi yang diberikan. 

  √    √  

b. Siswa menemukan konsep sendiri dari 

pernyataan guru. 
  √    √  

Bertanya          

a. Siswa bertanya terkait materi yang 

dipelajari. 
  √     √ 

b. Siswa bertanya ketika diskusi 

kelompok 
   √    √ 

Pemodelan (Modelling)         

a. Siswa mengamati media pembelajaran 

yang diberikan. 
   √    √ 

Penilaian nyata          

a. Siswa mengerjakan kuis.   √     √ 

b. Siswa melaporkan hasil kerja 

kelompok. 
  √    √  

c. Siswa mempresentasikan hasil kerja 
kelompok. 

  √    √  

Refleksi          
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ASPEK YANG DIAMATI 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

a. Siswa menjawab pertanyaan dengan 

benar. 
  √    √  

b. Siswa menyimpulkan materi pelajaran.  √     √  

Jumlah 49 53 

Persentase 
𝟒𝟗

𝟔𝟒
×100%=76,56% 

𝟓𝟑

𝟔𝟒
×100%=82,81% 

Rata-rata 79,69 

Keterangan  Baik 

 

3) Tes Pemahaman Siswa 

Berdasarkan hasil tes pemahaman ada 19 siswa yang tuntas dan 8 

siswa yang tidak tuntas. Pada siklus I persentase ketuntasan sebesar 

70,37% dan masih ada 29,63% yang belum tuntas atau belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) (Tabel 4.8). 

Tabel 4.8 

Hasil Tes Pemahaman Siswa Siklus I 

No. Nama KKM Skor Keterangan 

1. Fitri Linda Puji Lestari 75 60 Tidak Tuntas 

2. Afinadhiya Mualidah Qotrun Nada 75 90 Tuntas 

3. Ahmad Mutasim Billah 75 90 Tuntas 

4. Amanda Aulia 75 90 Tuntas 

5. Aulia Shaki Nurfaidah 75 90 Tuntas 

6. Bima Nur Cahyo 75 90 Tuntas 

7. Danendra Rafi Pradana 75 90 Tuntas 

8. Dendi Saputra 75 50 Tidak Tuntas 

9. Ellena Putri Kurnia 75 80 Tuntas 

10. Ernest Marva Praditya Winata 75 70 Tidak Tuntas 

11. Imro’atul Munawaroh 75 90 Tuntas 

12. Kirara Buja Maharani 75 90 Tuntas 

13. Moh. Syauqi Atho’illah Kafabih 75 90 Tuntas 

14. Muhammad Cesa Davi Badriansyah 75 60 Tidak Tuntas 

15. Muhammad Akmal Hadi Suseno 75 80 Tuntas 

16. Muhammad Hafidz Hibatullah 75 100 Tuntas 

17. Muhibba Birra Naila Fauzia 75 90 Tuntas 

18. Nicholas Arga Aditiya 75 60 Tidak Tuntas 
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No. Nama KKM Skor Keterangan 

19. Nobim Zulianza 75 80 Tuntas 

20. Raffi Akbar Putra Pangertu 75 70 Tidak Tuntas 

21. Rajni Danica Rahadatul Aisy 75 90 Tuntas 

22. Shinta Pramudya Wardani 75 90 Tuntas 

23. Syifania Anya Nouvena 75 80 Tuntas 

24. Zayna Azura Dona Sahara 75 90 Tuntas 

25. Ilham Indratama Ahmad Mubarok 75 70 Tidak Tuntas 

26. Gerandi Fasa Danendra 75 70 Tidak Tuntas 

27. Kanza Alma Zaira Fauziyyah 75 80 Tuntas 

Jumlah  2180  

Rata-rata 80,74  

Persentase Pencapaian KKM 
19

27
×100%=70,37% 

 

d. Tahap Refleksi 

 Hasil pembelajaran dengan menerapkan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) pada siklus I sudah cukup baik dibandingkan 

dengan menggunakan pendekatan konvensional. Hal ini diketahui dari 

beberapa siswa yang sudah terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Namun, 

kegiatan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan Contextual Teaching 

and Learning (CTL) pada siklus I belum mendapatkan hasil maksimal karena 

model pembelajaran ini baru diterapkan pertama kalinya sehingga 

membutuhkan penyesuaian terhadap peserta didik. Kelemahan pada siklus I 

yaitu guru hanya menggunakan media gambar pada beberapa contoh sumber 

energi sehingga siswa hanya membayangkan wujud nyata dari contoh sumber 

energi itu. Selain itu masih ada beberapa siswa yang kurang berperan aktif 

karena masih merasa malu. Sedangkan untuk ketuntasan hasil tes pemahaman 

siswa mencapai 70,37%. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa 

pembelajaran IPA menggunakan pendekatan Contextual Teaching and 
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Learning (CTL) sudah berjalan baik namun belum maksimal sehingga perlu 

dilakukan siklus berikutnya. Perbaikan untuk siklus berikutnya yaitu guru 

menggunakan media pembelajaran yang kongkrit dan guru memberi motivasi 

dan reward agar siswa ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

3. Siklus II 

a. Tahap Perencanaan 

 Pada tahap ini peneliti menyusun perbaikan proses pembelajaran untuk 

memperbaiki kegiatan pada siklus II, menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan model pembelajaran pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL), menyiapkan buku sumber yaitu buku ESPS 

(Erlangga Straight Point Series) IPA kelas 4, hand out, media pembelajaran, 

kisi-kisi instrument pemahaman siswa, lembar tes pemahaman siswa, lembar 

observasi aktivitas siswa, dan lembar observasi aktivitas guru. 

b. Tahap Pelaksanaan 

 Siklus kedua ini dilaksanakan sesuai dengan rencana, yaitu dilakukan 

dua kali pertemuan dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Pertemuan ketiga (Jumat, 25-1-2019) 

Pertemuan ketiga berlangsung selama 3×30 menit (3 jam 

pelajaran). Materi yang dibahas adalah perubahan bentuk energi pada alat-

alat elektronik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti 

bertindak sebagai guru yang mengajar sedangkan guru mata pelajaran 

sebagai kolabolator (observer) yang mengamati aktivitas siswa dan guru 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

Proses pembelajaran diawali dengan salam dan doa bersama. 

Selanjutnya guru mengecek kehadiran siswa, dilanjutkan dengan  memberi 
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apersepsi terkait perubahan bentuk energi dan menyampaikan garis besar 

cakupan materi perubahan energi pada alat-alat elektronik. Kemudian guru 

mengarahkan siswa untuk membaca buku sumber yaitu buku ESPS 

(Erlangga Straight Point Series) IPA kelas 4 pada halaman 79, lalu guru 

memotivasi siswa untuk membuat pertanyaan berdasarkan bacaan yang 

telah dibaca. Setelah itu guru bersama siswa mencari jawaban terkait 

pertanyaan yang diajukan siswa. 

Kegiatan selanjutnya yaitu guru membagi siswa menjadi tiga 

kelompok dengan cara siswa peringkat satu sampai tiga menjadi ketua 

kelompok, sedangkan untuk siswa yang lain mengambil permen tiap siswa 

satu permen. Bagi siswa yang mendapat permen dengan jenis sama maka 

menjadi satu kelompok. Setiap kelompok mendapatkan tiga benda 

elektronik yang ada pada kehidupan sehari-hari. Benda elektronik tersebut 

yaitu jam, kipas, radio, setrika, senter, lampu, sepeda, bel, dan MP3. 

Kemudian siswa diminta untuk berdiskusi kelompok untuk mencari 

perubahan bentuk energi apa yang terjadi pada benda yang mereka 

dapatkan berdasarkan lembar pengamatan pada kegiatan 5.1 halaman 80 di 

buku ESPS (Erlangga Straight Point Series) IPA kelas 4. Pada kegiatan ini 

semua siswa ikut berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung 

dan siswa terlihat sangat menikmati proses pembelajaran karena siswa 

mulai terbiasa dengan pembelajaran menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL). Setelah diskusi kelompok selesai, salah 

satu perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi di depan teman-

temannya, lalu kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi hasil 

diskusi tersebut. Begitu selanjutnya sampai semua perwakilan kelompok 
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maju. Setelah itu  guru bersama siswa melakukan tanya jawab dan 

membuat kesimpulan tentang materi yang dipelajari. 

2) Pertemuan keempat (Selasa, 30-1-2019) 

  Pertemuan keempat berlangsung selama 2×30 menit (2 jam 

pelajaran). Materi pertemuan keempat adalah sumber energi alternatif. 

Proses pembelajaran diawali dengan salam dan doa bersama. Selanjutnya 

guru mengecek kehadiran siswa dilanjutkan memberi apersepsi dengan 

bertanya kepada siswa tentang materi sebelumnya dan mengaitkan dengan 

materi energi alternatif. Kemudian guru menyampaikan garis besar 

cakupan materi energi alternatif. Setelah itu guru mengarahkan siswa 

untuk membaca buku sumber yaitu buku ESPS (Erlangga Straight Point 

Series) IPA kelas 4 pada halaman 81-83, lalu guru memotivasi siswa untuk 

membuat pertanyaan berdasarkan bacaan yang telah dibaca. Selanjutnya 

guru bersama siswa mencari jawaban terkait pertanyaan yang diajukan 

siswa. 

Kegiatan berikutnya yaitu guru membagikan kartu soal dan kartu 

jawaban kepada siswa, masing-masing siswa satu kartu. Kartu tersebut 

yaitu kartu soal yang berisi contoh-contoh energi alternatif sedangkan 

kartu jawaban berisi  manfaat dari masing-masing contoh energi alternatif 

dalam kehidupan sehari-hari. Semua siswa diminta untuk mencari 

pasangan antara kartu soal dan kartu jawaban yang cocok. Jika sudah  

cocok kemudian kartu soal dan kartu jawaban ditempel di tempat yang 

telah disediakan oleh guru. Pada kegiatan ini semua siswa ikut berperan 

aktif selama proses pembelajaran berlangsung dan siswa terlihat sangat 

menikmati proses pembelajaran karena setiap siswa mendapat kartu soal 
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atau kartu jawaban secara individu. Setelah semua kartu soal dan kartu 

jawaban tertempel beberapa siswa ditunjuk untuk ke depan dan 

membacakan hasil permainan card shord. Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa lain untuk menanggapi hasil mencocokan card shord sudah 

benar atau masih ada yang salah. Kemudian guru bersama siswa membuat 

kesimpulan tentang materi yang dipelajari. 

Di akhir proses pembelajaran, guru memberikan evaluasi kepada 

siswa dalam bentuk soal uraian. Soal tersebut berjumlah sepuluh dengan 

waktu mengerjakan 30 menit. Tes ini dikerjakan secara individu dan tidak 

ada yang boleh mencontek. Ketika siswa mengerjakan tes, guru berkeliling 

untuk mengawasi siswa. Tes ini digunakan untuk mengetahui pemahaman 

siswa terhadap meteri yang telah dipelajari menggunakan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada siklus II. 

c. Tahap Pengamatan 

 Pada tahap ini peneliti mengamati semua kegiatan selama proses 

pembelajaran berlangsung, data yang diperoleh sebagai berikut: 

1) Aktivitas Guru 

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa guru mengikuti 

setiap komponen pada lembar observasi dan melakukan setiap langkah 

yang tertulis di RPP. Sesuai dengan data yang diperoleh terjadi 

peningkatan aktivitas guru pada setiap pertemuannya yaitu 89,29% pada 

pertemuan ketiga dan 96,43% pada pertemuan keempat. Jadi, hasil rata-

rata aktivitas guru pada siklus II adalah 92,86% dengan keterangan sangat 

baik (Tabel 4.9). 
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Tabel 4.9 

Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II 

KOMPONEN 

CTL 
AKTIVITAS GURU 

Pertemuan 3 Pertemuan 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Kontruktivisme 

Mengarahkan siswa 

terlibat aktif dan terampil 
dalam mengamati. 

   √    √ 

Masyarakat 

Belajar 

Teknik pembagian 

kelompok. 
  √    √  

Menemukan 
Mengarahkan siswa 
melakukan pengamatan. 

   √    √ 

Bertanya 

Mengarahkan siswa 

untuk mengajukan 

pertanyaan terkait materi. 

   √    √ 

Pemodelan 

Menyediakan media 

pembelajaran yang 

kongkrit. 

   √    √ 

Penilaian nyata 
Melakukan penilaian 

secara nyata. 
  √     √ 

Refleksi 
Guru bersama siswa 
menyimpulkan materi 

pokok bahasan energi. 

  √     √ 

Jumlah   25 27 

Persentase  
𝟐𝟓

𝟐𝟖
×100%=89,29% 

𝟐𝟕

𝟐𝟖
×100%=96,43% 

Rata-rata  92,86% 

Keterangan  Sangat Baik 

 

2) Aktivitas Siswa 

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa siswa terlihat 

melakukan semua aspek pada lembar observasi dan melakukan setiap 

langkah yang ada di RPP. Sesuai dengan data yang diperoleh terjadi 

peningkatan aktivitas siswa pada setiap pertemuannya yaitu 92,16% pada 

pertemuan ketiga dan 95,31% pada pertemuan keempat. Jadi, hasil rata-

rata aktivitas siswa pada siklus II adalah 92,19% dengan keterangan sangat 

baik (Tabel 4.10). 

Tabel 4.10 

Hasil Observasi Aktifitas Siswa Siklus II 

ASPEK YANG DIAMATI 
Pertemuan 3 Pertemuan 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Konstruktivisme          

a. Siswa terlibat aktif dan terampil dalam    √    √ 
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ASPEK YANG DIAMATI 
Pertemuan 3 Pertemuan 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 

mengamati sumber energi. 

b. Siswa mengkomunikasikan pemahaman 

konsep sumber energi. 
  √    √  

c. Siswa menerapkan ide sendiri lewat 
tanya jawab. 

  √     √ 

Masyarakat Belajar          

a. Siswa berdiskusi bersama kelompok.    √    √ 

b. Berkomunikasi antar anggota kelompok 
untuk berbagi ide dan gagasan. 

  √    √  

c. Siswa berkerjasama dan memecahkan 

masalah. 
   √    √ 

Menemukan          

a. Siswa melakukan pengamatan sesuai 

dengan intruksi yang diberikan. 
   √    √ 

b. Siswa menemukan konsep sendiri dari 

pernyataan guru. 
  √    √  

Bertanya          

a. Siswa bertanya terkait materi yang 

dipelajari. 
   √    √ 

b. Siswa bertanya ketika diskusi kelompok    √    √ 

Pemodelan (Modelling)         

a. Siswa mengamati media pembelajaran 

yang diberikan. 
   √    √ 

Penilaian nyata          

a. Siswa mengerjakan kuis.    √    √ 

b. Siswa melaporkan hasil kerja kelompok.   √     √ 

c. Siswa mempresentasikan hasil kerja 

kelompok. 
  √     √ 

Refleksi          

a. Siswa menjawab pertanyaan dengan 

benar. 
   √    √ 

b. Siswa menyimpulkan materi pelajaran.   √     √ 

Jumlah 57 61 

Persentase 
𝟓𝟕

𝟔𝟒
×100%=89,06% 

𝟔𝟏

𝟔𝟒
×100%=95,31% 

Rata-rata 92,19 

Keterangan  Sangat Baik 

 

3) Tes Pemahaman Siswa 

Berdasarkan hasil tes pemahaman ada 25 siswa yang tuntas dan 2 

siswa yang tidak tuntas. Pada siklus II persentase ketuntasan sebesar 

92,59% dan masih ada 7,41% yang belum tuntas atau belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)(Tabel 4.11). 
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Tabel 4.11 

Hasil Tes Pemahaman Siswa Siklus II 

No. Nama KKM Skor Keterangan 

1. Fitri Linda Puji Lestari 75 80 Tuntas 

2. Afinadhiya Mualidah Qotrun Nada 75 100 Tuntas 

3. Ahmad Mutasim Billah 75 90 Tuntas 

4. Amanda Aulia 75 100 Tuntas 

5. Aulia Shaki Nurfaidah 75 100 Tuntas 

6. Bima Nur Cahyo 75 100 Tuntas 

7. Danendra Rafi Pradana 75 80 Tuntas 

8. Dendi Saputra 75 70 Tidak Tuntas 

9. Ellena Putri Kurnia 75 100 Tuntas 

10. Ernest Marva Praditya Winata 75 90 Tuntas 

11. Imro’atul Munawaroh 75 100 Tuntas 

12. Kirara Buja Maharani 75 100 Tuntas 

13. Moh. Syauqi Atho’illah Kafabih 75 90 Tuntas 

14. Muhammad Cesa Davi Badriansyah 75 80 Tuntas 

15. Muhammad Akmal Hadi Suseno 75 100 Tuntas 

16. Muhammad Hafidz Hibatullah 75 100 Tuntas 

17. Muhibba Birra Naila Fauzia 75 100 Tuntas 

18. Nicholas Arga Aditiya 75 70 Tidak Tuntas 

19. Nobim Zulianza 75 80 Tuntas 

20. Raffi Akbar Putra Pangertu 75 80 Tuntas 

21. Rajni Danica Rahadatul Aisy 75 100 Tuntas 

22. Shinta Pramudya Wardani 75 90 Tuntas 

23. Syifania Anya Nouvena 75 100 Tuntas 

24. Zayna Azura Dona Sahara 75 90 Tuntas 

25. Ilham Indratama Ahmad Mubarok 75 90 Tuntas 

26. Gerandi Fasa Danendra 75 80 Tuntas 

27. Kanza Alma Zaira Fauziyyah 75 100 Tuntas 

Jumlah 2460  

Rata-rata 91,11  

Presentase Pencapaian KKM 
25

27
×100%=92,59% 
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d. Tahap Refleksi 

 Hasil pembelajaran dengan menerapkan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) pada siklus II sudah baik dan maksimal 

dibandingkan dengan siklus I. Siswa sudah berperan aktif dalam proses 

pembelajaran karena sudah terbiasa menggunakan pembelajaran dengan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). Hal ini terlihat dari 

nilai rata-rata aktivitas guru yang mencapai 92,86% dan aktivitas siswa yang 

mencapai 92,19% dengan keterangan sangat baik. Sedangkan untuk 

ketuntasan pemahaman siswa mencapai 92,59%. Pencapaian di atas 

menunjukkan bahwa pembelajaran IPA menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) pada siklus II berjalan baik dengan hasil yang 

memuaskan dan telah mencapai indikator keberhasilan sehingga tidak perlu 

adanya tindakan siklus berikutnya. 

 

C. Proses Analisis Data Per-siklus 

1. Siklus I 

Pengamatan terhadap aktivitas guru pada siklus I menunjukkan bahwa 

guru telah mengikuti setiap komponen Contextual Teaching and Learning CTL 

yang diamati dalam lembar observasi dan melakukan setiap langkah yang tertulis 

di RPP. Sesuai dengan data yang diperoleh terjadi peningkatan aktivitas guru pada 

setiap pertemuannya yaitu 78,57% pada pertemuan pertama dan 85,71% pada 

pertemuan kedua. Peningkatan aktivitas guru antara pertemuan pertama dan kedua  

terlihat saat guru membagi kelompok dan mengarahkan siswa dalam melakukan 

pengamatan. Pada pertemuan pertama guru membagi kelompok dengan cara 

berhitung sehingga membuat keaktifan siswa tidak merata. Sedangkan pada 



 
 

71 
 

pertemuan kedua guru membagi kelompok dengan cara menggunakan media 

undian yang bertuliskan angka dan siswa yang mendapat peringkat satu sampai 

empat dijadikan ketua kelompok, sehingga keaktifan antar kelompok merata. 

Selain itu, peningkatan aktivitas guru juga terlihat saat mengarahkan siswa untuk 

melakukan pengamatan dan menyimpulkan materi pelajaran. Pada siklus I rata-

rata aktivitas guru mencapai 82,14% dengan keterangan baik. 

Pengamatan terhadap aktivitas siswa pada siklus I menunjukkan bahwa 

siswa telah terlihat mengikuti setiap aspek yang diamati dalam lembar observasi 

dan melakukan setiap langkah yang ada di RPP, meskipun masih ada beberapa 

siswa yang kurang ikut berperan aktif karena siswa masih belum terbiasa dengan 

pembelajaran menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL). Sesuai dengan data yang diperoleh terjadi peningkatan aktivitas siswa 

pada setiap pertemuannya yaitu 76,56% pada pertemuan pertama dan 82,81% 

pada pertemuan kedua. Peningkatan aktivitas siswa terlihat dari banyaknya siswa 

yang bertanya pada pertemuan kedua dibandingkan pertemuan pertama. Selain itu, 

peningkatkan aktivitas siswa juga terlihat pada saat siswa bekerja kelompok dalam 

bertukar ide dan gagasan serta saat menyimpulkan materi pelajaran. Pada siklus I 

rata-rata aktivitas siswa mencapai 79,69% dengan keterangan baik. 

Pemahaman yang diperoleh pada siklus I mencapai 70,37% atau 19 siswa 

tuntas dan masih ada 29,63% atau 8 siswa yang belum tuntas atau belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) (Tabel 2.12). Dengan begitu, 

perolehan pemahaman siswa masih belum maksimal sehingga perlunya 

pelaksanaan siklus II untuk memperbaiki proses pembelajaran. 
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Tabel 4.12 

Hasil Analisis Pencapaian KKM Siklus I 

Jumlah Siswa Keterangan Persentase (%) 

19 Tuntas 70,37% 

8 Tidak Tuntas 29,63% 

 

2. Siklus II 

Pengamatan terhadap aktivitas guru pada siklus II menunjukkan bahwa 

guru telah mengikuti setiap komponen Contextual Teaching and Learning (CTL) 

yang diamati dalam lembar observasi dan melakukan setiap langkah yang tertulis 

di RPP. Sesuai dengan data yang diperoleh terjadi peningkatan aktivitas guru pada 

setiap pertemuannya yaitu 89,29% pada pertemuan ketiga dan 96,43% pada 

pertemuan keempat. Peningkatan aktivitas guru pada siklus II terlihat pada 

penggunaan media pembelajaran yang kongkrit yaitu membawa alat-alat elektonik 

yang digunakan untuk mempelajari materi perubahan energi. Selanjutnya 

peningkatan terlihat saat guru melakukan penilaian dan mengarahkan siswa untuk 

membuat kesimpulan materi yang dipelajari. Pada siklus II hasil rata-rata aktivitas 

guru adalah 92,86% dengan keterangan sangat baik. 

Pengamatan terhadap aktivitas siswa pada siklus II menunjukkan bahwa 

siswa telah mengikuti setiap aspek yang diamati dalam lembar observasi dan 

melakukan setiap langkah yang ada di RPP. Pada siklus II siswa mulai terbiasa 

dengan model pembelajaran menggunakan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dan siswa ikut berperan aktif selama proses pembelajaran 

berlangsung. Sesuai dengan data yang diperoleh terjadi peningkatan aktivitas 

siswa pada setiap pertemuannya yaitu 92,16% pada pertemuan ketiga dan 95,31% 

pada pertemuan keempat. Peningkatan aktivitas siswa pada siklus II terlihat saat 

guru dan siswa melakukan tanya jawab, siswa sudah percaya diri untuk menjawab 
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dan bertanya apabila masih ada materi yang kurang dipahami. Selain itu, 

peningkatan aktivitas siswa juga terlihat saat siswa mempresentasikan hasil kerja 

kelompok serta membuat kesimpulan dari materi pelajaran yang dipelajari. Pada 

siklus II rata-rata aktivitas siswa mencapai 92,19% dengan keterangan sangat 

baik. 

Hasil tes pemahaman yang diperoleh pada siklus II menunjukkan 

peningkatan sesuai indikator keberhasilan. Adapun pemahaman yang diperoleh 

siswa dapat dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.13 

Hasil Analisis Pencapaian KKM Siklus II 

Jumlah Siswa Keterangan Persentase (%) 

25 Tuntas 92,59% 

2 Tidak Tuntas 7,41% 

 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa hasil penelitian mengalami 

peningkatan. Hal ini terlihat dari siswa sudah mampu ikut berperan aktif selama 

proses pembelajaran sehingga materi yang dipelajari lebih mudah dipahami. Dari 

hasil tindakan siklus II sebanyak 25 siswa atau 92,59% telah tuntas mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Peneliti ini telah mencapai hasil 

pembelajaran sesuai indikator keberhasilan sehingga tidak diperlukan siklus 

selanjutnya. 

 

D. Pembahasan  

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti sebelum menerapkan model 

pembelajaran pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) ditemukan 

berbagai masalah dalam pelaksanaan pembelajaran IPA di kelas IV Zaid Bin Tsabit 

MIN 1 Ponorogo diantaranya adalah siswa kurang berperan aktif selama proses 
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pembelajaran, siswa mudah merasa bosan saat kegiatan pelajaran, dan guru 

mendominasi proses pembelajaran. Hal ini terjadi karena model pembelajaran yang 

monoton yaitu tanya jawab dan ceramah (konvensional) sehingga siswa belum paham 

terhadap materi yang dipelajari dan siswa tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. 

Setelah dilakukan evaluasi berupa tes tulis yang bertujuan untuk mengetahui 

pemahaman siswa pada prasiklus diperoleh pemahaman siswa yang masih rendah, 

karena masih banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. Siswa yang 

mampu mencapai ketuntasan berjumlah 10 siswa (37,04%) dari 27 siswa yang ada di 

kelas IV Zaid bin Tsabit. Itu artinya ada 17 siswa (62,96%) yang memperoleh nilai tes 

pamahaman di bawah KKM, sehingga perlu untuk melakukan tindakan penelitian 

yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta mengikutsertakan siswa 

berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung menggunakan model 

pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL).  

Penelitian ini dilakukan sebanyak dua siklus dan tiap siklus dua pertemuan. 

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk terus memperbaiki dan mencapai hasil yang 

maksimal sesuai indikator keberhasilan. Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru 

saat masih menggunakan pendekatan konvesional yaitu guru mengajar tanpa 

membawa media pembelajaran serta dengan metode yang monoton. Hal ini terjadi 

karena sekolah tidak menyediakan media yang memadahi. Setelah guru menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) guru berusaha menerapkan 

semua komponen Contextual Teaching and Learning (CTL) sehingga guru 

menyiapkan media pembelajaran. Menurut Sumiati dan Asra komponen Contextual 

Teaching and Learning (CTL) terdiri dari kotruktivisme, masyarakat belajar, 

menemukan, bertanya, pemodelan, penilaian nyata, dan refleksi.48 Adapun 

                                                             
48 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, (Bandung: CV Wacara Prima, 2007) 
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perbandingan hasil penelitian pada aktivitas guru yang diperoleh dalam setiap siklus 

adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 4.1 Perbandingan Aktivitas Guru pada Tiap Siklus 

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa aktivitas guru selama proses pembelajaran 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Pada siklus I nilai rata-rata aktivitas 

guru mencapai 82,14%. Saat pengamatan pada siklus 1 guru sudah melakukan semua 

kegiatan yang sudah tertulis di RPP namun belum maksimal untuk penggunaan 

medianya. Pada siklus II hasil penelitian pada aktivitas guru diperolah peningkatan 

dibandingkan siklus I yaitu 92,86%. Guru sudah melaksanakan semua yang tertulis di 

RPP secara maksimal. Aktivitas guru tersebut yaitu mengarahkan siswa terlibat aktif 

dan terampil dalam mengamati, teknik pembagian kelompok, mengarahkan siswa 

melakukan pengamatan, mengarahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan terkait 

materi, menyediakan media pembelajaran yang kongkrit, melakukan penilaian secara 

nyata, dan menyimpulkan meteri yang dibahas.  

Mengarahkan siswa untuk terlibat aktif dan terampil dalam mengamati yaitu 

guru selalu aktif dalam mengarahkan siswa untuk mengamati materi pelajaran, 

apabila konsentrasi siswa mulai berkurang guru memfokuskan kembali lewat ice 

breaking seperti tepukan. Teknik pembagian kelompok awalnya menggunakan teknik 

berhitung sehingga membuat siswa ramai dan keaktifan tidak merata, akhirnya 

pembagian kelompok diubah dengan cara siswa yang aktif dijadikan ketua kelompok 
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sehingga memotivasi teman sekelompoknya yang pasif untuk lebih aktif dalam proses 

pembelajaran. Guru mengarahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan terkait materi 

pelajaran yang kurang dipahami dengan cara memberi pertanyaan kepada siswa. Guru 

menyediakan media pembelajaran yang kongkrit seperti pada materi perubahan energi 

guru membawa contoh alat elektronik yang mengalami perubahan energi. Guru 

melakukan penilaian secara nyata maksudnya penilaian dilakukan secara langsung 

selama dan sesudah proses pembelajaran. Penilaian yang dilakukan selama 

pembelajaran yaitu penilaian terhadap keaktifan siswa sedangkan penilaian yang 

dilakukan sesudah proses pembelajaran yaitu penilaian terhadap pemahaman siswa. 

Guru selalu mengajak siswa untuk menyimpulkan materi yang telah dipelajari di 

setiap akhir pertemuan dengan cara tanya jawab. 

Penelitian selanjutnya yaitu pengamatan pada aktivitas siswa. Setelah guru 

menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) semua siswa 

diharuskan ikut berperan aktif selama proses pembelajaran. Selain keaktifan guru juga 

selalu memotivasi siswa agar berani menyampaikan pendapat dan bekerja sama secara 

kompak dengan teman sekelompoknya. Adapun perbandingan aktivitas siswa yang 

diperoleh pada setiap siklus adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2 Perbandingan Aktivitas Siswa pada Tiap Siklus 
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Berdasarkan gambar 4.2 diketahui bahwa aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Pada siklus I aktivitas 

siswa mencapai 79,69%. Aktivitas siswa pada siklus I menunjukkan bahwa siswa 

sudah ikut berperan aktif selama proses pembelajaran meskipun masih ada siswa yang 

pasif karena malu dan belum terbiasa dengan model pembelajaran pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL). Untuk meningkatkan aktivitas siswa, guru 

memberi memotivasi dan reward agar siswa siswa aktif dalam proses pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Febianti bahwa pemberian reward dalam 

pembelajaran harus dilakukan agar pembelajaran di kelas lebih menyenangkan serta 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.49 Pada siklus II aktivitas siswa terjadi 

peningkatan yaitu 92,19%. Siswa sudah ikut berperan aktif selama proses 

pembelajaran dan merasa senang dengan pembelajaran menggunakan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) karena pada siklus II media yang 

digunakan lebih banyak dan siswa diajak bekerja secara individu sehingga semua 

siswa ikut berperan aktif selama proses pembelajaran. Keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran juga berpengaruh kepada peningkatan pemahaman siswa terhadap 

materi yang telah dipelajari. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ramandani yang 

menyatakan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa yaitu tujuan 

pembelajaran, guru, peserta didik, kegiatan pengajaran, suasana evaluasi, serta bahan 

dan alat evaluasi.50  Selanjutnya yaitu pemahaman siswa dapat diketahui pada gambar 

4.3. 

                                                             
49 Yopi Nisa Febianti, “Peningkatan Motivasi Belajar dengan Pemberian Reward and 

Punisment yang Positif,” Jurnal Edunomic, Vol. 6, No. 2, (2018), 94. 
50 Jeni Ramandani, 2016, Faktor-faktor Mempengaruhi Pemahaman, (online), 

(http://jeniramandani.blogspot.com/2016/12/faktor-faktor-mempengaruhi-pemahaman.html, diakses 18 

Februari 2019). 
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Gambar 4.3 Perbandingan Hasil Tes Pemahaman Siswa pada Tiap Siklus  

 

Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) mampu 

meningkatkan pemahaman siswa (Gambar 4.3). Hal tersebut diketahui dari hasil tes 

pemahaman siswa yang mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Pada siklus I 

pemahaman siswa mencapai 70,37% (19 siswa) yang mencapai ketuntasan KKM dan 

29,63% (8 siswa) mendapat nilai tes pemahaman di bawah KKM. Siswa yang 

mendapat nilai tes pemahaman di bawah KKM dikarenakan soal uraian jadi mereka 

masih merasa kesulitan untuk merangkai kalimat untuk menjawab soal tes 

pemahaman. Kemudian pada siklus II ada peningkatan pemahaman siswa yaitu  

92,59% (25 siswa) yang mencapai ketuntasan KKM dan 2 siswa atau 7,41% yang 

mendapat nilai di bawah KKM karena 2 siswa tersebut masih kurang percaya diri 

untuk menyampaikan pendapat dan juga masih sulit diajak berperan aktif saat proses 

pembelajaran karena siswa tersebut masih sulit untuk berkonsentrasi pada pelajaran. 

Data perbandingan kedua siklus disajikan pada tabel 4.14. 

Tabel 4.14 

Perbandingan Hasil Penelitian Siklus I dan II 

Aktivitas Guru 
Siklus I 82,14% 

Siklus II 92,86% 

Aktivitas Siswa 
Siklus I 79,69% 

Siklus II 92,19% 

Tes Pemahaman 
Siklus I 70,37% 

Siklus II 92,59% 
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Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa masing-masing aspek yang 

diteliti baik aktivitas guru, aktivitas siswa, dan hasil tes pemahaman terus mengalami 

peningkatan di setiap siklusnya. Hal ini karena siswa ikut berperan aktif selama 

proses pembelajaran yang akhirnya berpengaruh pada peningkatan pemahaman siswa 

terhadap meteri yang dipelajari. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang sudah 

dikemukakan oleh beberapa peneliti yang memiliki keterkaitan dengan model 

pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Ika Fitria Fatmawati (UIN Syarif Hidayatullah) yang berjudul 

“Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa melalui Pendekatan CTL pada Mata 

Pelajaran Fiqih”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kelulusan nilai 

siswa sebelum menggunakan model Contextual Teaching and Learning (CTL) hanya 

48,38% sedangkan setelah menggunakan model Contextual Teaching and Learning 

(CTL) persentase kelulusan siswa pada siklus I yaitu 60,71% dan  siklus II sebesar 

82,14%.51 Pembelajaran dengan pandekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dapat meningkatkan pemahaman siswa karena di dalam Contextual Teaching 

and Learning (CTL) siswa diajak untuk saling bekerja sama, aktif, dan 

menyenangkan serta guru menggunakan media pembelajaran yang kreatif. Menurut 

Majid pembelajaran Contextual Teaching and Learning memiliki karakteristik kerja 

sama, saling menunjang, menyenangkan, tidak membosankan, belajar dengan 

semangat,  siswa aktif, sharing dengan teman, siswa kritis, guru kreatif, pembelajaran 

terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, laporan kepada orang tua bukan hanya 

raport tetapi hasil kerja siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-

lain.52 

                                                             
51 Ika Fitria Fatmawati. “Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Pendekatan CTL 

pada Mata Pelajaran Fiqih (Penelitian Tindakan Kelas VIII Mts Yaspit Unwanul Khairiyah),” (Skripsi, 

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014) 
52 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 229 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan penggunaan media 

pembelajaran yang kongkrit dapat meningkatkan pemahaman siswa. Hal ini dapat 

dilihat dari pencapaian hasil tes pemahaman siswa meningkat pada setiap siklusnya, 

yaitu pada siklus I pencapaian ketuntasan pemahaman sebesar 70,37% dengan nilai 

rata-rata kelas 80,74 dan pada siklus II pencapaian ketuntasan pemahaman sebesar 

92,59% dengan nilai rata-rata kelas 92,11. Dengan demikian pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas IV Zaid 

bin Tsabit pada mata pelajaran IPA pokok bahasan energi di MIN 1 Ponorogo.  

 

B. Saran 

Saran agar pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) mencapai hasil yang optimal maka terdapat 

beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Guru hendaknya menerapkan dan mengembangkan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dalam kegiatan pembelajaran di kelas dengan 

memperhatikan konsep pembelajaran, situasi belajar, kondisi kelas, serta media 

pembelajaran. 

2. Pihak sekolah hendaknya menfasilitasi proses pembelajaran khususnya media dan 

alat peraga sebagai penunjang keaktifan kegiatan pembelajaran guru dan siswa. 
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