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Penelitian ini berlatar belakang pada kenyataan bahwa masih banyak siswa kelas 

IV.C SDN 13/1 Muara Bulian yang belum memiliki motivasi belajar yang tinggi. 

Hal ini terlihat pada pembelajaran IPS tidak semua siswa mau memperhatikan 

guru ketika sedang menyampaikan materi pelajaran dan masih banyak siswa yang 

tidak mengerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh.  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui model 

pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) pada siswa kelas IV  C 

SDN 13/I Muara Bulian. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari dua 

siklus, dimana data yang diambil yaitu berupa data observasi melalui lembar 

observasi motivasi belajar siswa dan lembar observasi guru yang dilakukan pada 

tiap proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran contextual teaching 

and learning (CTL). Penelitian ini dilakukan dengan 4 tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas 

IV C SDN 13/I Muara Bulian. Berdasarkan lembar observasi motivasi belajar 

siswa menunjukkan adanya peningkatan, terbukti dari siklus I pertemuan I 

terdapat 7 orang siswa yang memiliki motivasi belajar dan pada pertemuan II 

terdapat 10 orang siswa yang telah memiliki motivasi belajar. Kemudian pada 

siklus II meningkat pada pertemuan I terdapat 14 orang siswa dan pada pertemuan 

II terdapat 18 orang siswa yang memiliki motivasi belajar pada siklus II. 

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan motivasi belajar 
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siswa pada materi perkembangan alat teknologi kelas IV C SDN 13/1 Muara 

Bulian sehingga siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. 

 

I   PENDAHULUAN 

Salah satu tugas yang paling mendasar bagi pendidik adalah bagaimana 

menumbuhkan semangat dan motivasi belajar seorang siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan motivasi merupakan faktor pendukung 

agar siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan motivasi yang 

timbul dalam diri setiap siswa akan mempengaruhi dirinya sendiri selama 

mengikuti proses pembelajaran guna memperoleh pemahaman mengenai segala 

materi pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik dan juga perolehan hasil 

belajar yang lebih tinggi. Menurut Hanafiah & Suhana (2009: 26) Motivasi belajar 

merupakan kekuatan (power motivation), daya pendorong (driving force), atau 

alat pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam diri siswa untuk belajar 

secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan dalam rangka perubahan 

perilaku, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor.  

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 28 Juli 

2016 di kelas IV C SDN 13/I Muara Bulian dengan jumlah siswa sebanyak 24 

orang yang terdiri atas 15 orang siswa perempuan dan 9 orang siswa laki-laki, 

terlihat bahwa pada pembelajaran IPS tidak semua siswa mau memperhatikan 

guru ketika sedang menyampaikan materi pelajaran kemudian banyak siswa yang 

tidak mengerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Masalah ini 

tampak ketika guru memberikan tugas kepada siswa, siswa tidak serius dalam 

mengerjakan tugas dan siswa cenderung ribut. Jika masalah ini dibiarkan 

berlangsung terus-menerus maka dampak yang akan ditimbulkan adalah setiap 

proses pembelajaran berlangsung, tujuan pembelajaran tidak akan tercapai 

dikarenakan siswa memiliki motivasi belajar yang rendah. 

Penyebab motivasi siswa berkurang adalah karena dari sisi guru yang 

mengajar setelah dilakukan tanya jawab dengan guru yang bersangkutan guru 

menjawab bahwa kemungkinan besar penyebab siswa yang kurang bermotivasi 

dalam mengikuti pembelajaran IPS adalah karena kurangnya variasi dalam 

pembelajaran. Guru menyadari bahwa selama menyampaikan materi guru hanya 

menjelaskan dengan metode ceramah dan dengan membaca dari buku pegangan 

guru. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada guru 

mengenai penggunaan model-model pembelajaran, guru mengatakan bahwa 

model pembelajaran tidak selalu digunakan karena guru harus melihat kesesuaian 

materi yang akan diajarkan dengan model yang digunakan. Selain itu, selama 

kegiatan observasi yang peneliti lakukan tampak tidak adanya penggunaan benda 

nyata yang digunakan guru sebagai media pembelajaran ataupun pengaitan materi 

yang diajarkan dengan kejadian nyata yang pernah dialami siswa. 

Salah satu upaya untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa bisa 

dengan menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) karena pada dasarnya model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) mengaitkan materi pembelajaran dengan kejadian nyata yang 

pernah dialami siswa sehingga terjadi peningkatan motivasi belajar siswa untuk 

dapat mengikuti pembelajaran. 
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II  KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

2.2 Motivasi Belajar 

2.2.1 Pengertian motivasi belajar 

Sardiman (2009: 75) “Motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat 

tercapai”. 

 Berdasarkan teori para ahli yang terdapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi dapat diartikan sebagai suatu daya penggerak dalam diri siswa yang 

mampu membawa perubahan dalam diri siswa untuk mau berubah menjadi lebih 

baik lagi. Motivasi belajar yang bisa ditimbulkan didalam pembelajaran adalah 

motivasi atau keinginan siswa untuk bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik 

dan keinginan agar mampu berubah menjadi pribadi yang lebih baik. 

2.2.2 Macam-macam motivasi 

Menurut Hanafiah & Suhana (2009: 26) jenis motivasi terbagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Motivasi instrinsik, yaitu motvasi yang datangnya secara alamiah atau 

murni dari diri siswa itu sendiri sebagai wujud adanya kesadaran diri (self 

awareness) dari lubuk hati yang paling dalam. 

2. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datangnya disebabkan faktor-

faktor di luar diri siswa, seperti adanya pemberian nasihat dari gurunya, 

hadiah (reward), kompetisi sehat antarsiswa, hukuman (funishment), dan 

sebagainya. 

Motivasi terbagi menjadi dua macam, yaitu motivasi instrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Motivasi instrinsik berasal dari dalam diri seseorang yang didasarkan 

dengan adanya kesadaran diri untuk mampu berubah menjadi lebih baik. 

Kemudian motivasi ekstrisik berasal dari faktor-faktor luar seorang siswa yang 

dilakukan oleh orang lain. Motivasi ekstrinsik bisa berupa pemberian nasehat 

ataupun penggunaan model pembelajaran yang bervariatif didalam proses 

pembelajaran. 

2.2.3 Fungsi motivasi dalam belajar 

Menurut Sardiman (2009: 85) ada tiga fungsi motivasi:  

a. Mendorong manusia untuk berbuat,  

b. Menentukan arah perbuatan,   

c. Menyeleksi perbuatan. 

Disamping itu, ada juga fungsi lain dari motivasi yaitu motivasi berfungsi 

sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi (Sardiman, 2009: 85).  

Menurut Hanafiah & Suhana (2009: 26) Berikut ini merupakan beberapa 

fungsi dari motivasi. 

1. Motivasi merupakan alat pendorong terjadinya perilaku belajar siswa. 

2. Motivasi merupakan alat untuk memengaruhi prestasi belajar siswa. 

3. Motivasi merupakan alat untuk memberikan direksi terhadap pencapaian 

tujuan pembelajaran. 
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4. Motivasi merupakan alat untuk membangun sistem pembelajaran lebih 

bermakna. 

 

2.2.4 Bentuk-bentuk motivasi di sekolah 

Motivasi belajar memiliki beberapa bentuk sebagaimana yang diungkapkan 

menurut Sardiman (2009: 91) “di dalam kegiatan belajar-mengajar peranan 

motivasi baik instrinsik maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi, 

pelajar dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan 

memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar”. 

 

2.2.5 Indikator motivasi belajar 

Menurut Sardiman (2009: 81) indikator motivasi belajar sebagai berikut : 

1. Tekun menghadapi tugas, 

2. Ulet menghadapi kesulitan,  

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah orang dewasa,  

4. Lebih senang bekerja mandiri,  

5. Dapat mempertahankan pendapatnya. 

 Motivasi belajar memiliki beberapa indikator yang dapat dijadikan seorang 

guru untuk dapat mengukur seberapa besar motivasi yang dimiliki siswa. 

Beberapa indikator yang dimaksud dapat dilihat dari tingkah laku yang dimiliki 

siswa. Bisa dimulai dari melihat seberapa besar rasa ingin tahu yang dimili, 

seberapa besar keinginan siswa untuk berhasil didalam pembelajaran, seberapa 

semangatnya siswa dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran yang 

sengaja diberikan guru, seberapa mampu siswa bekerja secara mandiri dalam 

menyelesaikan tugas-tugas belajarnya di kelas atau bisa juga dengan cara melihat 

seberapa besar kesabaran dan daya juang yang dimiliki siswa selama mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

 

2.2.6 Mengukur aspek-aspek dalam motivasi 

Hanafiah & Suhana (2009: 28) mengukur motivasi belajar dapat 

diamati dari sisi-sisi berikut : 

a. Durasi belajar. 

b. Sikap terhadap belajar. 

c. Frekuensi belajar. 

d. Konsistensi terhadap belajar. 

e. Kegigihan dalam belajar. 

f. Loyalitas terhadap belajar. 

g. Visi dalam belajar. 

h. Achivement dalam belajar. 

 Menurut pendapat yang dikemukakan diatas, maka dalam mengukur 

motivasi belajar siswa terdapat beberapa aspek yang dapat diperhatikan untuk 

mengukur dan mengetahui apakah siswa yang besangkutan telah memiliki 

motivasi belajar ataupun telah mengalami peningkatan motivasi belajar. 

2.2.7 Alat ukur motivasi 

Beberapa alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui motivasi 

seseorang menurut (Hanafiah & Suhana, 2009: 29) yaitu : 
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a. Tes tindakan(performance test). 

b. Kuesioner (questionare). 

c. Mengarang bebas untuk memahami informasi tentang visi dan 

aspirasinya. 

d. Tes prestasi untuk memahami informasi tentang prestasi 

belajarnya. 

e. Skala untuk memahami informasi tentang sikapnya. 

 Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengukur motivasi 

belajar serta alat yang bisa digunakan untuk mempermudah mengukur motivasi 

belajar siswa. Alat ukur yang dinyatakan menurut teori diatas untuk mengukur 

motivasi belajar dapat berupa tes tindakan, kuesioner, mengarang bebas untuk 

memahami informasi tentang visi dan aspirasinya, tes prestasi untuk memahami 

informasi tentang prestasi belajarnya dan skala untuk memahami informasi 

tentang sikapnya. 

 

2.3 Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

2.3.1 Pengertian model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) 

Menurut Trianto (2007: 103) “Pembelajaran kontekstual (Contextual 

Teaching and Learning) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan 

antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari”. 

Kesimpulan dari pendapat para ahli diatas mengenai pengertian model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah bahwa model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) yang dapat membantu 

guru untuk mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran dan pencapaian 

pemahan siswa dalam belajar. Ciri utama dari model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) ini yaitu model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) selalu mengaitan materi yang diajarkan dengan kegiatan 

nyata siswa atau kejadian yang pernah dialami siswa secara langsung. 

2.3.2 Sintak model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

 Menurut Trianto (2007: 106) Langkah-langkah penerapan CTL 

dalam kelas sebagai berikut: 

1. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri,menemukan sendiri, dan mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. 

2. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik 

3. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya 

4. Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok-kelompok) 

5. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran 

6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan 

7. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara 

 Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) memiliki 

langkah-langkah pembelajaran yang didalamnya mencakup teori pembelajaran 

konstruktivisme yaitu siswa harus membangun pengetahuannya sendiri sehingga 
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pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kemudian siswa juga harus melakukan 

kegiatan mengamati, menanya, mengomunikasikan semua yang berkaitan dengan 

materi pembelajaran untuk dapat menemukan jawaban dari masalah yang 

diberikan guru. Selanjutnya guru mengembangkan rasa ingin tahu siswa sehingga 

siswa memiliki keinginan untuk bertanya lebih jauh lagi mengenai materi 

pembelajaran. 

2.3.3 Komponen utama pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) 

 Menurut Majid (2014: 180) “Komponen utama dalam pembelajaran 

kontekstual yaitu: konstruktivisme (constructivism), bertanya (questioning), 

menemukan (inquiry), masyarakat belajar (learning community), pemodelan 

(modeling), dan penilaian sebenarnya (authentic assesment)”. 

Sejalan dengan yang dinyatakan oleh Majid, Rusman (2010: 191) 

mengatakan ”Ciri khas CTL ditandai oleh tujuh komponen utama, yaitu 1) 

Constructivism; 2) Inqury; 3) Questioning; 4) Learning Community; 5) Modelling; 

6) Reflection; 7) Authentic Assesment” 

2.4 Pembelajaran IPS 

Menurut Trianto (2012: 171) “Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan 

integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, 

geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya”.  

Ilmu pengetahuan sosial merupakan ilmu yang mempelajari fenomena-

fenomena yang terjadi di dalam lingkungan sekitar baik berupa fakta, legenda,dll. 

Ilmu pengetahuan sosial selalu membahas mengenai perkembangan zaman dan 

pola hidup manusia serta kehidupan sosial yang ada dalam kegiatan sehari-hari. 

2.5 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.1  Kerangka Berpikir 

2.6 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis tindakan adalah kesimpulan sementara dari penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis tindakan 
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pada penelitian ini adalah model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas IV C SDN 13/I Muara 

Bulian. 

 

III. METODE PENELITIAN 
3.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV C SDN 13/I Muara Bulian. 

Jumlah siswa sebanyak 24 orang dengan pembagian perempuan sebanyak 15 

orang dan laki-laki sebanyak 9 orang. Adapun alasan peneliti melakukan 

penelitian terhadap siswa kelas IV C ini, dikarenakan ditemukan kurangnya 

motivasi belajar siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester II bulan Februari 2017. Lokasi 

penelitian ini dilaksanakan di kelas IV C SDN 13/I Muara Bulian. 

3.3 Prosedur Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan secara bersiklus. Dimana setiap siklusnya terdiri 

dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 

3.3.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan peneliti dan guru kolaborator akan melakukan 

kegiatan meliputi : 

1. Guru dan peneliti menyiapkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang dikonsultasikan pada dosen pembimbing. 

2. Guru dan peneliti menyiapkan lembar kerja siswa, yang di konsultasikan pada 

dosen pembimbing. 

3.  Guru dan peneliti menyiapkan lembar observasi kerjasama siswa, yang 

kemudian akan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing skripsi. 

3.3.2 Pelaksanaan 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan dalam beberapa 

siklus. Setiap siklusnya dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang disiapkan. Sesuai dengan RPP pada Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) maka pada pelaksaannya disetiap pertemuan akan 

dilakukan kegiatan sebagai berikut: 

1. Kegiatan awal: Apersepsi dan Motivasi  

2. Kegiatan Inti: (mengamati, menanya, mencoba, menalar, 

mengkomunikasikan” 

3. Kegiatan Akhir  

3.3.3 Observasi 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi motivasi 

belajar siswa meliputi beberapa indikator dan observasi yang dilakukan oleh guru 

pada penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

meliputi langkah-langkah dari model Contextual Teaching and Learning (CTL) 

yang diambil dari teori. 

3.3.4 Refleksi  

Pada tahap ini peneliti bersama guru mendiskusikan kondisi sebelum dan 

sesudah dilakukan tindakan, baik keberhasilan maupun kekurangannya untuk 

selanjutnya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Apabila pelaksanaan 
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tindakan belum dapat meningkatkan motivasi belajar siswa maka dilakukan 

tindakan perbaikan pada siklus selanjutnya. Berdasarkan refleksi inilah suatu 

perbaikan tindakan dapat ditentukan.  

3.4 Analisis Data 

Rumus menurut  Aries dan Haryono (2012:95) nilai kerjasama siswa  

                      
∑               

∑             
 x 100 

Setelah menghitung kemampuan individu, langkah selanjutnya yaitu 

menghitung kriteria ketuntasan kelas dan persentase keberhasilan kualitas 

kerjasama dengan rumus yang diadopsi dari persentase keaktifan menurut Aries 

dan Haryono (2012:95) : 

a. Persentase kualitas kerjasama secara klasikal: 

 
∑               

∑                  
 x 100% 

b. Menghitung skor pada akhir siklus dengan rumus:  
                                 

 
  

Tabel 3. 3 Taraf Keberhasilan Tindakan 

 

Sumber: Buku Penelitian Tindakan Kelas, Aries dan Haryono, 2012. 

 

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, pembahasan dalam 

penelitian ini adalah pada pertemuan I siklus I ini terdapat 7 orang siswa yang 

telah mampu mengalami peningkatan dan memiliki motivasi belajar. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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Skor Kualifikasi Tingkat Keberhasilan 

85,00   - 100,00 Sangat Baik (SB) Berhasil 

70,00 - 84,99 Baik (B) Berhasil 

55,00 - 69,99 Cukup (C) Tidak berhasil 

40,00 - 54,99 Kurang (K) Tidak Berhasil 

        <  39,99 Sangat Kurang (SK) Tidak Berhasil 

Gambar 4.1 Grafik siswa yang mampu melakukan perindikator 
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Pada siklus I pertemuan II berdasarkan hasil penelitian yang telah di 

bahas berdasarkan perindikator terdapat peningkatan yang dialami oleh siswa 

pada pertemuan II. Berikut penjelasan dapat dilihat pada gambar 4.3 dan 4.4:  
 

 
 

 

 
 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

tekun
menghadapi

tugas

penuh
semangat

memiliki
rasa

penasaran
atau rasa
ingin tahu
yang tinggi

memiliki
rasa

percaya diri

prasiklus

siklus 1 pertemuan 1

siklus 1 pertemuan 2

0
5

10
15

prasiklus siklus 1
pertemuan

1

siklus 1
pertemuan

2

siswa yang memiliki 
motivasi belajar 

siswa yang
memiliki motivasi
belajar

Gambar 4.3 Grafik siswa yang mampu melakukan perindikator 

Gambar 4.4 Grafik siswa yang memiliki motivasi belajar 
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Gambar 4.2 Grafik siswa yang memiliki motivasi 

belajar 
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Berikut ini akan dijelaskan berdasarkan hasil penelitian, dimana pada 

siklus II pertemuan I siswa mengalami peningkatan baik dalam melakukan 

perindikator ataupun peningkatan motivasi belajar yang dialami siswa. Penjelasan 

tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
    

 

 
 

  

Berikut ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian yang akan dibahas 

secara rinci dalam gambar grafik siswa mampu melakukan perindikator dan 

memiliki motivasi belajat. Berikut penjelasan mengenai gambar 4.7 dan 4.8 

adalah: 
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Gambar 4.5 Grafik siswa yang mampu melakukan indikator motivasi belajar 

Gambar 4.7 Grafik siswa yang mampu melakukan perindikator 

Gambar 4.6 Grafik siswa yang memiliki motivasi belajar 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI  Page | 12  

 

 

 
 

 

 

 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bawah pada 

pertemuan ini siswa sudah mampu mengalami peningkatan yang sangat baik. pada 

pertemuan I terdapat 14 orang siswa yang sudah memiliki motivasi belajar 

kemudian setelah dilakukannya pembelajaran pada pertemuan II disiklus II ini 

terdapat 18 orang siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dengan 

mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.  

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas IV C SD Negeri 13/I Muara 

Bulian. Hal ini dapat dilihat dari semua indikator motivasi belajar siswa sudah 

tercapai dengan kategori berhasil yang telah ditetapkan oleh peneliti. Berdasarkan 

hasil observasi dan analisis data dari observasi pra-tindakan sampai dengan siklus 

II melalui video pembelajaran. Peningkatan motivasi belajar siswa terjadi secara 

bertahap dan terlaksana dengan baik. 

Peningkatan yang dialami siswa pada pra-tindakan terdapat 4 orang siswa 

yang berhasil dan memiliki motivasi belajar sesuai dengan indikator yang telah 

ditentukan dan telah mencapai kriteria ketuntasan. Kemudian peningatan itu 

terjadi setelah dilakukan tindakan yang dilakukan pada siklus I pada pertemuan I 

terdapat 7 orang siswa yang berhasil dan pada pertemuan II terdapat 10 orang 

yang berhasil dan memiliki motivasi belajar. Berikut dapat disimpulkan bahwa 

pada siklus I ini terdapat 67,06 % dengan kategori cukup, sehingga belum dapat 

mencapai sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. Pada siklus I 

ini siswa rata-rata sudah mampu menyelesaikan tugas yang diebrikan 

mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, memperhatikan guru ketika 

menjelaskan, berlomba-lomba menjawab pertanyaan dan berani tampil di depan 
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Gambar 4.8 Grafik siswa yang memilikimotivasi belajar 
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kelas. Namun pada siklus I ini siswa masih rendah dalam menyampaikan 

pendapat yang diketahui. 

Setelah dilakukan siklus I dan ternyata belum berhasil sesuai dengan 

kriteria keberhasilan yang telah ditentukan maka peneliti melakukan perbaikan-

perbaikan pada siklus II, yang mana dilakukan selama 2 kali pertemuan. Pada 

pertemuan I terdapat 14 orang siswa yang telah behasil dan memiliki motivasi 

belajar kemudian pada pertemuan II terdapat 18 orang siswa yang berhasil sesuai 

dengan indikator yang telah ditentukan. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pada siklus II ini terdapat 86,59% siswa yang telah memiliki motivasi 

belajar dengan kategori baik, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini sudah 

berhasil sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Dari hasil 

penelitian tersebut terlihat bahwa siswa telah memiliki motivasi belajar yang 

tinggi, maka terbukti dengan menerapkan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 

IV C di SD Negeri 13/I Muara Bulian. 

Dari hasil penelitian ini,dapat diketahui bahwa untuk melakukan 

pengukuran pada motivasi belajar siswa juga bisa dilakukan dengan menggunakan 

beberapa indikator motivasi belajar berupa tekun mengadapi tugas, penuh 

semangat, memiliki rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang tinggi dan juga 

memiliki rasa percaya diri. Indikator tersebut dapat digunakan untuk mengetahui 

seberapa tinggi motivasi belajar yang dimiliki siswa.  

5.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti sampaikan pada skripsi ini berkenaan dengan 

hasil penelitian pada motivasi belajar siswa, yaitu kepada guru agar dapat 

menerapakan model contextual teaching and learning (CTL) untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa kelas IV sekolah dasar. Namun pada penelitian ini 

peningkatan yang dialami siswa tidak selalu sama karena karakter baik itu dalam 

kelas ataupun masing-masing siswa berbeda. Kepada peneliti lain untuk bisa 

mengkaji dan meneliti ulang masalah ini, sebab hasil penelitian ini masih jauh 

dari kata sempurna. ini dikarenakan oleh keterbatasan pengetahuan dan 

metodologi penulis, namun demikian semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan 

acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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