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Penelitian ini berlatar belakangi rendahnya Hasil belajar IPA di kelas V 

SDN 187/1 Muara Bulian. Hal ini disebabkan penelitian bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar IPA peserta didik kelas V SDN 187/1 Muara Bulian 

menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL).  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA melalui 

model Contextual Teaching and Learning (CTL). pada mata pelajaran IPA materi 

sipat sipat cahaya di kelas V SD Negeri 187/1 Muara Bulian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek 

penelitian ini adalah peserta didik kelas V SDN 187/1 Muara Bulian yang 

berjumlah 21 siswa, terdiri dari 11 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki. Model 

penelitian ini menggunakan model Kemmis dan Taggart. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam dua siklus tindakan. Teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi dan tes. Data observasi dianalisis secara deskriptif kualitatif dan hasil 

tes dianalisis secara deskriptif kuantitatif.  

Pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dengan 7 asas utamanya dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA peserta didik kelas V SDN 187/1 Muara Bulian. Siswa sudah tidak 

malu untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Peserta didik sudah bisa 

melakukan kegiatan inkuiri, kerja kelompok, dan presentasi dengan baik. Peserta 

didik lebih mudah memahami materi IPA karena mampu mengaitkan materi 

dengan pengalaman sehari-hari. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan nilai 

rata-rata dan persentase jumlah peserta didik yang mencapai KKM. Hasil belajar 

peserta didik dapat dilihat dari nilai rata-rata pada keadaan awal mencapai 71,04 

meningkat menjadi 75,71 pada siklus I dan 85,71 pada siklus II. Persentase 

peserta didik yang mencapai KKM meningkat dari 33,33% pada keadaan awal 

menjadi 66,67% di siklus I dan 90,47% di siklus II.  

Berdasakan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa dengan 

meggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)  

dapat meningkatkan  hasil belajar di kelas V SD Negeri 187/1. 



 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Teori hasil belajar  menurut Piaget guru harus  memerhatiakan  ada setiap 

siswa apa yang mereka lakukan , apakah  mereka  melaksankan  dengan benar,  

apakah mereka  tidak mendapatkan kesulitan gru harus berbuat apa yang harus 

piaget perbuat  yaitu memberikan kesempatan kepada anak  untuk menemukan 

sendiri  jawabannya, sedangakan  guru harus selalu siap dengan alternatif  

jawaban  bila sewaktu  waktu di butuh kan. 

Salah satu mata pelajaran dalam KTSP adalah IPA (Ilmu Pengetahuan 

Alam). IPA adalah pengetahuan yang rasional dan obyektif tentang alam 

semesta dengan segala isinya menurut  Darmodjo (1992:3).  

IPA adalah cara atau metode untuk mengamati alam yang sifatnya 

analisis, lengkap, dan cermat. Berdasarkan pengertian tersebut, IPA bukan 

hanya sekedar penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep, 

atau prinsip IPA, tetapi juga berhubungan dengan cara mencari tahu tentang 

alam secara sistematis atau proses untuk menemukan pengetahuan tentang 

alam. Pengetahuan tentang alam hendaknya dibangun melalui kegiatan nyata 

mengamati maupun mengalami langsung fenomena-fenomena yang terjadi di 

alam sehingga peserta didik mampu memahami dan menguasai konsep-

konsep IPA beserta keterkaitannya dengan kehidupan nyata untuk 

memecahkan masalah (Darmodjo 1992:3).  

Oleh karena itu, proses pembelajaran IPA menekankan pemberian 

pengalaman langsung pada peserta didik melalui penyelidikan sederhana agar 

mengembangkan kemampuan berpikirnya untuk menemukan, memahami, 

dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan alam sekitarnya. 

Di samping itu, pembelajaran IPA juga harus memberi kesempatan peserta 

didik untuk bertanya. Bertanya merupakan cerminan dari keingintahuan yang 

dapat melatih peserta didik berpikir kritis. Seperti diungkapkan  Ahmad 

(2013:167) bahwa hal yang harus diutamakan untuk peserta didik sekolah 

dasar adalah mengembangkan rasa ingin tahu dan berpikir kritis peserta didik 

terhadap masalah. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti dengan guru kelas V SDN 187/1 Muara Bulian diperoleh informasi, 

yang menyatakan bahwa KKM mata pelajaran IPA yaitu 74 pada indikator 

sifat-sifat cahaya . bawah rata-rata nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), 

dari 21 peserta didik hanya ada 14 peserta didik yang mencapai KKM, 

sedangkan 14 peserta didik lainnya tidak mencapai KKM yang ditetapkan 

sekolah untuk mata pelajaran IPA, dengan persentase nilai ketuntasan belajar 

secara klasikal hanya 33% saja, dan ini sangat jelas kalau hasil belajar peserta 

didik masih rendah dan belum tercapai. 

Berdasarkan masalah yang ditemukan, peneliti dapat menyimpulkan 

penyebab rendahnya hasil belajar yaitu: guru belum mengaitkan materi 

pembelajaran dengan pengalaman nyata peserta didik maupun peristiwa-

peristiwa yang terjadi di lingkungan alam sekitar peserta didik. Guru kurang 

memperhatikan pengetahuan awal peserta didik berupa pengalaman yang 

berhubungan dengan lingkungan alam untuk membangun pengetahuan baru 



peserta didik tentang alam. Sumber belajar yang digunakan guru hanya dari 

buku teks dan modul buatan guru. Lingkungan alam di sekitar peserta didik 

belum banyak dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Pembelajaran IPA 

tersebut menyebabkan peserta didik kesulitan dalam memahami materi yang 

diajarkan. Pembelajaran menjadi kurang bermakna karena peserta didik tidak 

menemukan sendiri materi IPA yang dipelajari dan tidak memahami 

hubungan materi IPA tersebut dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari 

di alam. Peserta didik menjadi kurang tertarik pada pelajaran IPA dan lebih 

banyak bermain sendiri ketika pelajaran. Hal ini menyebabkan hasil belajar 

IPA peserta didik kelas V SDN 187/1 Muara Bulian masih rendah. 

Berdasakan latar belakang masalah serta melihat kelebihan-kelebihan 

model Contextual Teaching Learning (CTL) , maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian tindakan kelas yang peneliti rumuskan dalam judul:  

“Meningkatan Hasil Belajar IPA dengan Menggunakan Model Pembelajaran 

Contextual Teaching And Learning (CTL) pada peserta didik kelas V SDN 

187/1 Muara Bulian”. 

1.1 Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini penulis 

dibatasi pada meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) pada pembelajaran 

IPA materi cahaya dan sifat-sifatnya peserta didik kelas V SDN 187/1 Muara 

Bulian. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: “Bagaimana model pembelajaran Contextual Teaching 

Learning dapat meningkatkan  hasil belajar  peserta didik kelas V SDN 187/1 

Muara Bulian  pada pelajaran IPA ?” 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka tujuan penelitian ini adalah Meningkatkan hasil belajar IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching Learning (CTL) 

pada peserta didik kelas V SDN 187/1 Muara Bulian: “untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar peserta didik kelas V SDN 187/1 Muara Bulian 

pada pelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran Contextual 

Teaching Learning (CTL)”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah mengetahui peningkatan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam 

dengan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) maka 

manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagi Peserta didik 

1) Penggunaan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran IPA. 

2) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun dan 

menemukan sendiri pengetahuannya dengan mengalami 

langsung/praktek dalam pembelajaran. 

3) Membantu peserta didik menemukan keterkaitan antara materi yang 

dipelajari di sekolah dengan lingkungan nyata di sekitar peserta didik. 



4) Menumbuhkan cara berfikir kritis, rasional dan ilmiah terhadap 

lingkungan sekitarnya. 

b. Bagi Guru 

1) Sebagai masukan yang berguna untuk upaya peningkatan prestasi 

belajar peserta didik dan perbaikan kualitas peroses belajar mengajar. 

2) Sebagai masukan inovasi model pembelajaran IPA di sekolah. 

c. Bagi Kepala Sekolah 

Memberikan masukan dan pembinaan pada guru untuk meningkatkan 

prestasi belajar IPA di sekolah.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian yang Relevan 

Sebelum penelitian ini dilakukan, telah ada beberapa penelitian 

sebelumnya yang relevan tentang model Contextual Teaching and Learning 

(CTL) yang menjadi referensi dan acuan bagi peneliti. Adapun penelitian 

yang relevan dan menjadi referensi bagi peneliti adalah: 

Penelitian Latif HN (2011) dengan judul “Upaya Peningkatan Hasil 

Belajar IPA Peserta didik Kelas V SD Negeri 1 Wangon Banyumas Melalui 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning. Dalam penelitian itu Nur 

Hidayat Latif mengemukakan bahwa pendekatan Contextual Teaching and 

Learning dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik kelas V SD Negeri 1 Wangon Banyumas meliputi hasil belajar proses 

dan hasil belajar produk. Peningkatan proses belajar ditandai dengan 

meningkatnya keterampilan mengamati dan mengkomunikasikan kesimpulan 

pada peserta didik. Sedangkan peningkatan hasil belajar produk yaitu dengan 

meningkatnya nilai rata-rata peserta didik.  Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan model Contextual Teaching 

Learning pada materi penggolongan hewan  dapat meningkatkan hasil 

belajar. Peningkatan ini dapat dilihat dari kenaikan nilai rata-rata dan 

ketuntasan belajar secara klasikal dari siklus I ke siklus II. Ketuntasan 

klasikal pada siklus I sebesar 72,41% dan meningkat pada siklus II sebesar 

89,66%.  

2.2 Tujuan Pendidikan Menurut Taksonomi Bloom  

Taksonomi yang buat untuk tujuan pendidikan telah lama 

dikembangkan, dan tokoh yang begitu terkenal dengan konsep taksonomi 

adalah Banjamis, S.Bloom. Sehingga taksonomi pendidikan yang catuskanya 

diabadikan dengan sebutan penemuan Taksonomi Bloom. Secara teoritis 

bloom ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi tiga domain, (dalam Basuki, dan 

Hariyanto, 2015:12) yaitu :Cognitive Domain (Ranah Kognitif), yang berisi 

perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, 

pengertian, dan keterampilan berpikir.  

2.3 Hasil belajar 

 Hernawan (2007: 21) menyatakan bahwa “ hasil belajar mengacu 

pada segala sesuatu yang menjadi milik peserta didik sebagai akibat 

kegiatan pembelajaran. Menurut Rifa'i dan Anni (2009:85)” hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah 

mengalami kegiatan belajar. Sedangkan Anni (2007:5) menyatakan hasil 



belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar 

 

2.4  Pengertian IPA 

IPA merupakan singkatan dari “Ilmu Pengetahuan Alam” yang 

merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris “Natural Science”. Natural berarti 

alamiah atau berhubungan dengan alam. Science berarti ilmu pengetahuan. 

Jadi menurut asal katanya, IPA berarti ilmu tentang alam atau ilmu yang 

mempelajari peristiwa-peristiwa di alam (Srini M. Iskandar, 1996:2). 

IPA adalah pengetahuan yang rasional dan obyektif tentang alam 

semesta dengan segala isinya (Hendro Darmodjo, 1992:3). Uus Toharrudin 

dan Sri Hendrawati (2011:26-27) menyatakan sains adalah pengetahuan yang 

kebenarannya sudah diujicobakan secara empiris melalui metode ilmiah dan 

cara penyelidikan untuk mendapatkan data dan informasi tentang alam 

semesta menggunakan metode pengamatan dan hipotesis yang telah teruji.  

2.5 Tujuan Pembelajaran IPA 

 Pembelajaran IPA di SD ditujukan untuk memberi kesempatan 

peserta didik memupuk rasa ingin tahu secara alamiah, mengembangkan 

kemampuan bertanya dan mencari jawaban atas fenomena alam 

berdasarkan bukti, serta mengembangkan cara berpikir ilmiah.  

2.6 Tujuan Pembelajaran IPA 
 Ruang lingkup pembelajaran IPA sesuai dengan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan sekolah dasar Tahun 2006 (BSNP), Standar Kompetensi 
pembelajaran IPA kelas 5 sebagai berikut: 

Semester I 

a. Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan.  

b. Memahami cara tumbuhan hijau membuat makanan.  

c. Mengidentifikasi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan 

lingkungan.  

d. Memahami hubungan antara sifat bahan dengan penyusunnya dan 

perubahan sifat benda sebagai hasil suatu proses.  

Semester II:  

a) Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya.  

b) Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu 

karya/model.  

c) Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan 

penggunaan sumber daya alam.  
  Kurikulum KTSP dengan standar kompetensi semester I dan semester II 
penguasaan konsep IPA peserta didik kelas 5 sekolah dasar tingkatannya dibatasi 
sampai C3 atau mengaplikasikan sesuai dengan kemampuan kognitif peserta didik 

 

2.7 Pembelajaran IPA di SD 
 Sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pengertian IPA, maka dalam 
pembelajaran IPA di SD tidak hanya mengajarkan tentang fakta-fakta, konsep-
konsep dan prinsip-prinsip tentang alam tetapi juga mengajarkan metode 
memecahkan masalah, melatih kemampuan berpikir kritis dan mengambil 
kesimpulan, melatih bersikap objektif, bekerja sama dan menghargai pendapat 
orang lain. Model pembelajaran IPA yang sesuai untuk anak usia sekolah dasar 



adalah model pembelajaran yang menyesuaikan situasi belajar peserta didik 
dengan situasi kehidupan nyata di masyarakat. Peserta didik diberi kesempatan 
untuk menggunakan alat-alat dan media belajar yang ada di lingkungannya dan 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Usman, 2006:11-12).  

2.8 Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

 Pengertian Model Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) Menurut Daryanto (2012 : 153) pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) adalah konsep belajar yang membantu 

peserta didik mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan menggunakan tujuh 

komponen utama pembelajaran yaitu konstruktivisme (Constructivism), 

bertanya (Questioning), menemukan (Inquiry), masyarakat belajar 

(Learning Community), pemodelan (Modelling) dan penilaian sebenarnya ( 

Authentic Assessment).  

 

2.8.1 Karakteristik Pembelajaran dengan CTL 

Masnur Muslich (2009: 41-42) menyatakan bahwa pembelajaran 

kontekstual memungkinkan terjadinya 5 bentuk dasar atau karakteristik 

pembelajaran, yaitu: 

Relating atau menghubungkan yaitu belajar dalam konteks 

pengalaman nyata yang menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan 

yang sudah dimiliki peserta didik. Komponen Model Pembelajaran CTL 

Menurut Johnson (2011:65) sistem CTL mencakup 8 komponen 

sebagai berikut: 

a. Membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna, 

b. Melakukan pekerjaan yang berarti, 

c. Melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, 

d. Bekerja sama, 

e. Berpikir kritis dan kreatif, 

f. Membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, 

g. Mencapai standar tinggi, dan 

h. Menggunakan penilaian autentik. 

Penerapan model CTL di dalam kelas menggunakan 7 komponen atau 

asas pokok dalam CTL yaitu konstruktivisme (constructivism), inkuiri 

(inquiry), bertanya (questioning), masyarakat belajar (learning 

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

sebenarnya (authentic assessment). Trianto (2010:111) menyatakan, kelas 

yang menggunakan pendekatan kontekstual adalah kelas yang 

menggunakan ketujuh prinsip atau komponen CTL dalam 

pembelajarannya. 

1) Konstruktivisme 

Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun 

pengetahuan baru dalam struktur kognitif peserta didik berdasarkan 

pengalaman (Hamruni, 2012: 142). Konstruktivisme merupakan 

landasan filosofis pendekatan konstektual. Konstruktivisme 

memandang bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi 



sedikit dan diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak 

sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep, 

atau kaidah yang tinggal diambil atau diingat tetapi manusia harus 

mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui 

pengalaman. Pembelajaran kontekstual dikemas menjadi proses 

mengkonstruksi bukan menerima pengetahuan. Dalam proses 

pembelajaran, peserta didik membangun sendiri pengetahuan mereka 

dengan terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Peserta didik 

menjadi pusat kegiatan, bukan guru. 

2) Inkuiri 

Inkuiri adalah proses pencarian dan penemuan pengetahuan 

melalui proses berpikir secara sistematis. Inkuiri merupakan inti dari 

CTL. Pengetahuan dan keterampilan peserta didik bukan diperoleh dari 

hasil mengingat fakta yang diberikan guru tetapi hasil dari proses 

menemukan sendiri. Kegiatan pembelajaran harus dirancang guru yang 

mengarah pada kegiatan peserta didik menemukan sendiri materi yang 

harus dipahaminya. Langkah-langkah kegiatan inkuiri adalah: (1) 

merumuskan masalah, (2) mengajukan hipotesis, (3) mengumpulkan 

data, (4) menguji hipotesis berdasarkan data yang ditemukan, dan (5) 

membuat kesimpulan (Hamruni, 2012: 143). 

3) Bertanya 

Bertanya adalah salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan. 

Dengan bertanya peserta didik dapat menggali informasi, 

mengkonfirmasikan apa yang diketahui dan mengarahkan perhatian 

pada aspek yang belum diketahuinya. Bertanya dapat diterapkan dalam 

setiap proses dan aktivitas pembelajaran. bertanya dapat dilakukan 

antara peserta didik dengan peserta didik, antara guru dengan peserta 

didik, atau antara peserta didik dengan orang lain yang didatangkan ke 

kelas (narasumber). Bertanya juga ditemukan dalam kegiatan diskusi, 

kerja kelompok, ketika peserta didik menemui kesulitan, ketika 

mengamati, dan sebagainya. Pembelajaran kontekstual guru harus 

merancang kegiatan yang terus mendorong peserta didik untuk 

bertanya. 

4) Masyarakat belajar 

Konsep masyarakat belajar dalam model pembelajaran CTL 

menyarankan agar hasil belajar diperoleh dari kerja sama dengan orang 

lain. Hasil belajar diperoleh dari sharing atau berbagi informasi antar 

teman, antar kelompok dan antara yang tahu kepada yang belum tahu 

(Trianto, 2010:116). Penerapan konsep masyarakat belajar dalam kelas 

CTL dilakukan dengan pembentukan kelompok belajar. Peserta didik 

dibagi dalam kelompok-kelompok yang anggotanya heterogen baik 

kemampuan dan kecepatan belajarnya maupun bakat dan minatnya. 

Hamruni (2012:145-146) mengemukakan bahwa semua orang dapat 

saling terlibat, dapat saling membelajarkan, saling bertukar informasi 

dan bertukar pengalaman dalam masyarakat belajar. 

5) Pemodelan 

Menurut Hamruni (2012:146) Pemodelan adalah proses 

pembelajaran dengan memperagakan atau menghadirkan sesuatu yang 



dapat ditiru atau dicontoh setiap peserta didik. Pemodelan dapat 

dilakukan dengan kegiatan mendemonstrasikan kegiatan yang harus 

dilakukan oleh peserta didik. Pemodelan tidak hanya dilakukan oleh 

guru, tetapi dapat juga dilakukan oleh peserta didik yang mempunyai 

pengalaman dan kemampuan atau dapat juga mendatangkan ahli dari 

luar sesuai bidangnya. Pemodelan merupakan asas penting dalam CTL 

karena dapat menghindarkan dari pembelajaran teoristik-abstrak. 

6) Refleksi 

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang sudah dipelajari 

atau apa yang sudah dilakukan pada masa lalu (Trianto, 2011:117). 

Refleksi menurut Hamruni (2012:146) adalah proses pengendapan 

pengalaman yang telah dipelajari dengan cara mengurutkan kembali 

kejadian atau peristiwa yang telah dilalui sebelumnya. Proses refleksi 

memungkinkan peserta didik dapat memperbarui (merevisi) 

pengetahuan yang sudah ada dalam struktur kognitifnya atau bahkan 

menambah pengetahuan baru. Refleksi dilakukan di akhir 

pembelajaran. Peserta didik diberi kesempatan untuk merenung dan 

mengingat kembali apa yang telah dipelajari agar dapat menafsirkan 

dan menyimpulkan sendiri pengalaman belajarnya. 

7) Penilaian autentik/sebenarnya 

  Penilaian autentik/sebenarnya adalah proses pengumpulan informasi 

tentang perkembangan belajar peserta didik (Hamruni, 2012:147). Model 

pembelajaran CTL, memungkinkan penilaian tidak hanya sebatas pada 

hasil belajar kognitif peserta didik saja. Tetapi juga penilaian terhadap 

keterampilan/performance peserta didik. Penilaian tidak hanya dilakukan 

guru tetapi dapat juga dilakukan oleh peserta didik atau orang lain. 

Penerapan Model CTL dalam Pembelajaran 

 

Model pembelajaran CTL dapat diterapkan dalam kurikulum, bidang 

studi apa saja, dan dalam kelas yang bagaimanapun keadaannya 

(Depdiknas dalam Trianto, 2010: 111). Langkah-langkah penerapan CTL 

di dalam kelas adalah sebagai berikut: 

Udin Sa’ud (2010: 173-174) memberikan gambaran bagaimana 

tahapan pelaksanaan pembelajaran menggunakan CTL. Menurutnya, 

pembelajaran dengan model CTL terdiri dari 4 tahap yaitu: tahap invitasi, 

tahap eksplorasi, tahap penjelasan dan solusi, dan tahap pengambilan 

tindakan. 

1) Tahap Invitasi 

Tahap di mana peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengungkapkan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. 

Dalam tahap ini, guru berusaha memancing peserta didik dengan 

mengajukan pertanyaanpertanyaan yang terkait dengan materi yang akan 

diajarkan dengan pengalaman dan pendapat peserta didik. 

2) Tahap Eksplorasi 

Tahap di mana peserta didik diberi kesempatan menyelidiki dan 

menemukan konsep melalui kegiatan pengamatan, pengumpulan, 

pengorganisasian dan interpretasi data melalui kegiatan inkuiri dan diskusi 

yang dirancang guru. 



3) Tahap Penjelasan dan Solusi 

Pada tahap ini, peserta didik memberikan penjelasan tentang solusi 

berdasarkan hasil observasinya. Guru memberikan penguatan dan 

memperdalam penjelasan solusi dari peserta didik. Dengan demikian peserta 

didik dapat menyampaikan gagasan dan membuat rangkuman atau hipotesis 

sementara. 

4) Tahap Pengambilan Tindakan 

Dalam tahap ini peserta didik membuat kesimpulan dan 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, mengajukan 

pertanyaan lanjutan dan mengajukan saran baik secara individu maupun 

perorangan. 

Model pembelajaran CTL menuntut peran guru sebagai fasilitator 

yaitu merencanakan dan menyediakan kegiatan-kegiatan belajar yang dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik untuk memecahkan 

masalah sesuai dengan asas-asas dalam model pembelajaran CTL. Pusat 

pembelajaran bukan guru melainkan peserta didik. Setiap kegiatan 

pembelajaran harus melibatkan peserta didik secara aktif untuk mengalami 

langsung dan mengaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan nyatanya. 

Model pembelajaran CTL lebih menekankan kepada proses daripada hasil. 

2.8.2 Kelebihan dan Kekurangan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Semua pendekatan pembelajaran mempunyai kelebihan termasuk 

pendekatan kontekstual. Menurut Sitiatava Rizama Putra (2013:259) 

kelebihan pendekatan kontekstual ada enam, yaitu: 

a. Lebih bermakna dan nyata; 

b. Lebih produktif sehingga mampu memberi penguatan pada peserta 

didik; 

c. Menekankan pada aktivitas fisik dan mental peserta didik; 

d. Penerapan pendekatan kontekstual di kelas bukan sebagai tempat untuk 

memperoleh informasi, tetapi untuk menguji hasil yang ditemukan di 

lapangan; 

e. Peserta didik menemukan sendiri materi pembelajaran bukan hanya 

diberikan oleh guru; 

2.8.3 Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching 

Learning (CTL) dapat menjadikan suasana pembelajaran lebih bermakna.  

2.8.4 Hubungan materi cahaya dan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

 

Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

merupakan model pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran IPA 

dengan materi cahaya. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) akan membantu 

peserta didik mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata 

di sekitar peserta didik dan mampu mendorong peserta didik untuk 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Daryanto, Muljo Rahardjo 

2012 : 153).  

Materi pelajaran IPA seperti diungkapkan sebelumnya, adalah tentang 

fakta-fakta,  

2.9 kerangka bepikir 



2.10  Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan dengan permasalahan penelitian ini yaitu mengenai 

pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran Contextual 

Teaching Learning (CTL) pada peserta didik kelas V SDN 187/1 Muara 

Bulian. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : Dengan menggunakan 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) hasil belajar 

peserta didik kelas V SDN 187/1 Muara Bulian dapat meningkat. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, penelitian ini termasuk 

Penelitian Tindakan kelas. “Penelitian Tindakan Kelas menurut Didik 

Komaidi (2011:6) adalah penelitian tindakan yang dilakukan di dalam kelas 

saat pembelajaran berlangsung”. Tindakan diberikan oleh guru atau dengan 

arahan dari guru yang dilakukan peserta didik.  PTK dilakukan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Menurut Suharsimi 

Arikunto (2012:2), “PTK dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik sehingga penelitian tindakan kelas harus menyangkut upaya guru dalam 

bentuk proses pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

PTK adalah penelitian yang dilakukan guru di kelasnya untuk mengatasi 

masalah-masalah yang ada dalam proses pembelajaran melalui upaya guru 

untuk meningkatkan proses serta hasil belajar”. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 187/1 Muara Bulian 

Kab.Batanghari Prov.Jambi. 

b. Waktu penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada semester II Tahun Ajaran 

2016/2017. 

3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas V SDN 187/1 Muara Bulian 

yang berjumlah 21 peserta didik sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:  

3.3 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain PTK model spiral dari Kemmis dan 

Taggart yang dikembangkan oleh Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart. 

Model penelitian ini terdiri dari empat tahap tindakan yaitu, 

perencanaan(planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan 

refleksi (reflecting). Keempat tahap tersebut saling berhubungan dan 

membentuk sebuah siklus yaitu rangkaian kegiatan yang akan selalu 

kembali ke langkah semula. Tahap perencanaan merupakan tahap untuk 

menjelaskan apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana 

tindakan tersebut dilakukan. Tahap tindakan merupakan tahap penerapan isi 

rancanangan/rencana yaitu pelaksanaan di kelas. Pengamatan adalah 

kegiatan mengamati proses pelaksanaan tindakan di kelas. Tahap refleksi 

adalah tahap mengemukakan kembali tindakan yang telah dilakukan. Jika 

digambarkan, penelitian tindakan model Kemis dan Taggart. Perencanaan 

a. Menetapkan waktu penelitian dan kelas yang dijadikan subjek penelitian, 

yaitu kelas V SDN 187/1 Muara Bulian. 



b. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tentang materi 

cahaya dan sifat-sifatnya yang akan diajarkan dengan menggunakan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). RPP digunakan 

sebagai pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

c. Menyiapkan lembar kerja peserta didik (LKS), media dan alat serta 

bahan pembelajaran yang diperlukan. 

d. Menyusun dan mempersiapkan instrument alat evaluasi yang meliputi: 

1) kisi-kisi soal, 

2) lembar soal, 

3) kunci jawaban, dan pedoman penilaian. Pelaksanaan tindakan (acting) 

Peneliti melaksanakan apa yang ada dalam perencanaan yang telah 

dirancang sebelumnya pada tahap tindakan yang meliputi : 

a. Kegiatan Awal 

1) Mengecek kesiapan belajar peserta didik. 

2) Melakukan apersepsi dengan memberi pertanyaan yang berkaitan 

dengan materi dan peserta didik diberi kesempatan menyampaikan 

jawaban sesuai pengetahuannya. (Konstruktivisme). Guru 

menunjukkan contoh peristiwa di lingkungan atau benda nyata yang 

berkaitan dengan materi. (Konstruktivisme). 

3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) yang akan 

dilakukan. 

b. Kegiatan inti 

1) Kelas dibagi menjadi 5 kelompok. (Masyarakat belajar) 

2) Guru membagi lembar kegiatan peserta didik yang berisi langkah 

kerja dari kegiatan praktikum yang akan dilakukan. 

3) Peserta didik memperhatikan demonstrasi dan penjelasan guru tentang 

kegiatan praktikum yang akan dilakukan. (Pemodelan) 

4) Peserta didik tanya jawab dengan guru tentang kegiatan/tugas yang 

harus dilakukan peserta didik. 

5) Peserta didik melakukan kegiatan eksperimen menyelidiki sifat-sifat 

cahaya. (Inkuiri) 

6) Peserta didik mencatat hasil kegiatan eksperimen yang mereka 

lakukan dengan panduan LKS. (Inkuiri) 

7) Peserta didik mendiskusikan hasil eksperimen dengan kelompoknya. 

(Inkuiri) 

8) Peserta didik membuat kesimpulan dari kegiatan eksperimen yang 

dilakukan. (Inkuiri) 

3.3.1 pengamatan (observasi) 

Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran hingga akhir 

pembelajaran. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui proses belajar 

peserta didik menggunakan lembar observasi dan untuk mengetahui prestasi 

belajar yang diperoleh peserta didik menggunakan tes formatif terhadap 

mata pelajaran IPA pokok bahasan sifat-sifat cahaya. 

3.3.2 Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk mengevaluasi hasil observasi dan hasil 

belajar dari tindakan yang dilakukan. Refleksi dilakukan dalam upaya 

memahami proses, masalah dan kendala selama proses tindakan. 



Kegiatannya meliputi mendeskripsikan pengaruh penerapan model 

pembelajaran, persoalan yang timbul dan tindak lanjut untuk tindakan 

perbaikan pada siklus selanjutnya. Setelah data selesai dianalisis, dengan 

menggunakan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, selanjutnya 

ditarik kesimpulan tentang keberhasilan atau kegagalan tindakan. Apabila 

persentase peserta didik yang mencapai KKM lebih dari 85%, maka 

penelitian tidak perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya, tetapi jika persentase 

peserta didik yang mencapai KKM kurang dari 85%, maka penelitian harus 

dilanjutkan pada siklus berikutnya. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen 

berupa wawancara, lembar observasi, tes hasil belajar dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada wali kelas V 

SDN 187/1 Muara Bulian, untuk mengetahui kondisi awal peserta didik 

kelas IPA dalam pelajaran IPA. 

b. Observasi  

Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengamati 

proses pembelajaran terutama aktivitas peserta didik dan guru dalam 

penerapan model CTL. 

Lembar pengamatan aktivitas guru digunakan untuk mengamati 

penerapan langkah-langkah model CTL dalam pembelajaran oleh guru 

berupa daftar pernyataan aktivitas guru dalam bentuk pemberian skor 1 

sampai 4. Sedangkan lembar pengamatan aktivitas peserta didik 

digunakan untuk mengamati aktivitas peserta didik dalam pembelajaran 

sesuai dengan langkah-langkah CTL. Lembar pengamatan ini juga berisi 

daftar pernyataan kegiatan peserta didik dalam bentuk pemberian skor. 

Kriteria Keberhasilan 

3.5 Matks Penelitian 

Judul   : Meningkatkan Prestasi Belajar IPA dengan 

 menggunakan Mmodel Pembelajaran Contextual 

 Teaching and Learning (CTL) Pada Peserta didik 

kelas V 

 SDN 187/1 Muara Bulian 

Nama Peneliti  : Ova Listiana 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Kondisi Awal Peserta didik 

Peserta didik kelas V SDN 187/1 Muara Bulian yang menjadi subjek 

penelitian ini berjumlah 21 peserta didik, terdiri dari 11 peserta didik 

perempuan dan 10 peserta didik laki-laki. SDN 187/1 Muara Bulian terletak 

di Dusun Teratai Kab. Batanghari. Berdasarkan pengamatan sebelum 

dilakukan tindakan, peserta didik terlihat kurang antusias dan tidak 

memperhatikan dalam pembelajaran IPA. Hal ini dikarenakan peserta didik 

jarang diberi kesempatan untuk bertanya dan mengaitkan materi IPA dengan 

pengalamannya atau lingkungan sekitar. Peserta didik juga kurang diberi 



kesempatan untuk melakukan praktek langsung sehingga cenderung 

bermain sendiri ketika pembelajaran berlangsung. Pembelajaran IPA di 

kelas V SDN 187/1 Muara Bulian masih berpusat pada guru. 

Hasil pengamatan juga menunjukkan data hasil belajar IPA kelas V 

SDN 187/1 Muara Bulian masih rendah. Hal ini terlihat dari nilai ulangan 

yang diperoleh peserta didik sebelum dilakukan tindakan. Nilai rata-rata 

kelas sebelum tindakan adalah 71,04 padahal KKM IPA adalah 74. Nilai 

rata-rata kelas untuk pembelajaran IPA masih di bawah KKM. Peserta didik 

yang nilainya sudah mencapai KKM baru sebanyak 7 orang atau 33,33%. 

Sedangkan peserta didik yang nilainya belum mencapai KKM sebanyak 14 

orang atau 66,67%. Nilai terendah yang diperoleh peserta didik dalam 

ulangan adalah 57 sedangkan nilai 55 tertinggi yang diperoleh peserta didik 

adalah 90.  

4.1.2 Deskripsi Penelitian Siklus I 

Tindakan siklus I dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan (4x35 

menit). Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam tindakan siklus I adalah 

sebagai berikut. 

4.1.2.1 Perencanaan Tindakan 

Tahap perencanaan merupakan tahap awal untuk menentukan 

langkah-langkah yang akan dilakukan guna memecahkan masalah yang 

dihadapi. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam tahap 

perencanaan  

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pelaksanaan tindakan penelitian ini dilaksanakan sesuai rencana 

yang telah dibuat sebelumnya. Tindakan yang dilakukan adalah 

pembelajaran IPA dengan menggunakan model pembelajaran contextual 

teaching and learning (CTL). Tahap pelaksanaan tindakan siklus I 

dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. 

1) Pertemuan I 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin, 30 Januari 

2017 pukul 08.10 – 09.20 atau 2x35 menit. Pertemuan pertama 

membahas materi sifat cahaya yang terdiri dari tiga indikator yaitu 

menjelaskan sifat cahaya merambat lurus, menjelaskan sifat cahaya 

menembus benda bening, dan menjelaskan perbedaan benda bening dan 

benda gelap. hari Rabu, 01 Februari 2017 pukul 07.35 – 08.45, masih 

dalam materi pokok sifat-sifat cahaya dengan indikatornya yaitu 

menjelaskan sifat cahaya dapat dipantulkan dan mendeskripsikan sifat-

sifat bayangan pada cermin datar dan cermin lengkung (cembung atau 

cekung). Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan 

pembelajaran contextual teaching and learning (CTL)  

4.1.2.3 Pengamatan 

  Pengamatan pada tindakan siklus I dilakukan terhadap aktivitas 

guru dan peserta didik. Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung sampai pembelajaran selesai. Hasil pengamatan terhadap 

aktivitas guru di siklus I menunjukkan bahwa guru sudah berusaha 

menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) tetapi belum berhasil dengan baik. Guru belum memberikan 

kesempatan kepada peserta didik mengaitkan pengalamannya yang relevan 



dengan materi IPA di asas konstruktivisme. Pelaksanaan Tindakan Siklus 

II 

 

4.1.2.4 Pengamatan Siklus II 

Selama tindakan siklus II dilaksanakan, dilakukan pengamatan terhadap aktivitas 

guru dan peserta didik. Pengamatan difokuskan untuk mengetahui 

peningkatan prestasi belajar peserta didik yang terjadi pada siklus II. 

Kegiatan pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran sampai 

pembelajaran selesai. Hasil pengamatan siklus II adalah sebagai berikut: 

Guru sudah memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dilakukan dalam 

kegiatan pembelajaran siklus I pada pembelajaran siklus II. Guru sudah 

memberi kesempatan setiap peserta didik untuk bertanya dan menjawab 

pertanyaan dengan memberi giliran ke setiap peserta didik. Setiap peserta 

didik harus memberi jawaban atas pertanyaan guru semampunya. Guru 

memberi kesempatan peserta didik menceritakan pengalamannya yang 

sesuai dengan sifat cahaya untuk memperkuat jawaban peserta didik. 

Setiap kelompok harus mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang 

presentasi sesuai urutan giliran kelompoknya.  

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan penerapan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) pada siklus I dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA peserta didik kelas V SDN 187/1 Muara Bulian, tetapi belum 

memenuhi kriteria keberhasilan 74. Persentase peserta didik yang 

mencapai KKM baru sebesar 66,67%. Penerapan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada siklus II kemudian 

diperbaiki dengan cara pemberian waktu bagi peserta didik untuk 

menceritakan pengalamannya yang terkait dengan materi IPA, pemberian 

pertanyaan pancingan agar peserta didik menyimpulkan sendiri materi 

yang dipelajari, pemberian giliran untuk bertanya, menjawab pertanyaan, 

dan mempresentasikan hasil diskusi, mendemonstrasikan langkah kerja 

kegiatan, dan pembentukan kelompok belajar yang heterogen dengan 

pembagian tugas untuk setiap anggotanya. 

2. Prestasi belajar IPA pada siklus II menjadi meningkat dengan persentase 

peserta didik yang mencapai KKM menjadi 90,47%. Peserta didik sudah 

tidak malu bertanya atau menjawab pertanyaan guru. Peserta didik sudah 

bisa melakukan kegiatan inkuiri, kerja kelompok, dan presentasi dengan 

baik. Peserta didik lebih mudah memahami materi IPA karena mampu 

mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Hal ini dibuktikan 

dengan meningkatnya nilai rata-rata kelas dan persentase jumlah peserta 

didik yang mencapai KKM pada setiap akhir siklus. Nilai rata-rata kelas 

pada siklus I mencapai 75,71 meningkat menjadi 85,71 pada siklus II.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa 

saran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 
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