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ABSTRAK 

Rendahnya hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran IPA terdapat 

16 orang siswa di bawah KKM (70) dari total 26 siswa pada SD Negeri 010 

Kambesko  pada tahun pelajaran 2014/2015 membuat peneliti menggunakan 

pendekatan CTL yang bertujuan agar memperbaiki proses pembelajaran dan 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 010 Kambesko  yang akan 

dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan dan 1 

kali ulangan harian.Peneliti menggunakan metode STAD di dalam kelas. Setelah 

dilakukan evaluasi UH-1 dan UH-2 hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan 

yaitu : prasiklus hanya 10 peserta didik yang mencapai KKM ( 70 ) atau 38,46%. 

Pada siklus 1 naik menjadi 16 orang siswa atau 62 % dan pada siklus 2 juga 

meningkat menjadi 21 orang siswa atau 81 %. Jadi bisa disimpulkan dengan 

penggunaan model pembelajaran pendekatan CTL dapat memperbaiki proses 

pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. Diharapkan guru dapat 

menerapkan pendekatan CTL dalam proses pembelajaran. 

 

Kata kunci : Hasil Belajar, Pembelajaran CTL 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan, antara 

lain keterlibatan dan peran guru dalam proses pembelajaran. Kegagalan siswa 

adalah salah satu cermin kegagalan guru dan sekolah dalam menjalankan fungsi 

dan perannya. Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan sebagaimana 

diharapkan masyarakat, diperlukan inovasi-inovasi yang bersifat kreatif dan 

kooperatif sehingga tercipta suasana belajar dan pembelajaran yang kondusif, jika 

guru memiliki peran yang ampuh baik sebagai fasilitator, motivator, maupun 

sebagai pengelola pembelajaran. Jika peran tersebut benar-benar dilaksanakan 

oleh guru, tujuan peningkatan mutu pendidikan anak segera terwujud. 

 Dari sekian mata pelajaran yang diberikan di Sekolah Dasar (SD), salah satu 

pelajaran yang mengandung perhatian sangat besar adalah Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) yang juga dikenal dengan mata pelajaran Sains. Hal ini dikarenakan 

IPA sebagai salah satu mata pelajaran yang dijadikan target dalam Ujian Akhir 

Sekolah Berstandar Nasional (UASBN). Harapan masyarakat adalah siswa 

mempunyai nilai yang tinggi dibandingkan dengan nilai mata pelajaran 
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lainnya,tetapi hal ini jauh dari kenyataan. Indikasi ini menunjukkan kurangnya 

pemahaman siswa tentang mata pelajaran IPA. 

 Materi pembelajaran IPA digunakan dalam berbagai kegiatan manusia 

dalam kehidupan. Kegiatan berpikir, berorganisasi, menganalisis, memanfaatkan 

alam, semuanya memerlukan kemampuan IPA. Manusia itu tidak mungkin lepas 

dari IPA. Kemampuan IPA seseorang mencerminkan kemampuan berpikirnya. 

Dengan mempergunakan IPA, seseorang akan memiliki kemampuan dalam 

menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya alam yang ada di 

sekitarnya. 

 Jika ditelaah mengenai pembelajaran IPA di Sekolah Dasar, khususnya di 

SD Negeri 010 Kambesko  dapat dikatakan bahwa pembelajaran IPA di kelas IV 

menunjukkan hasil yang belum maksimal, karena dari total 26 orang siswa di 

kelas hanya 10 orang siswa yang tuntas dalam ulangan harian yang diadakan. 

 Gaya belajar siswa yang memilih untuk menghafal materi pelajaran IPA 

tentu saja tidak dapat dibenarkan karena IPA berhubungan dengan cara mencari 

tahu tentang alam secara sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip dengan cara menghafal saja, tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik 

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan 

lebih lanjut dalam menerapkannya di kehidupan sehari -hari. 

 Berdasarkan masalah dalam pembelajaran IPA di atas, maka perlu 

dilaksanakan sebuah penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research). 

Penelitian yang dilakukan di kelas ini dilakukan secara berkesinambungan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang 

berpusat pada aktivitas siswa merupakan strategi pembelajaran yang berlandaskan 

pada teori belajar konstruktivisme dengan memadukan pendekatan inkuiri. 

 Jika dikaitkan dengan model pembelajaran yang ada, pendekatan yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran IPA kelas IV di SD Negeri 010 Kambesko adalah 

dengan Contextual Teaching and Learning (CTL). Pembelajaran dengan 

menggunakan CTL diharapkan dapat membantu pembelajaran berjalan lebih 

bermakna dan lebih meningkat prestasinya. Strategi pembelajaran ini tidak 

menyebabkan siswa menghafal, tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa 

untuk menemukan pengetahuan dibenak mereka sendiri. 

 CTL adalah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa 

secara penuh, baik fisik maupun mental. CTL memandang bahwa belajar bukan 

menghafal akan tetapi proses berpengalaman dalam kehidupan nyata. Kelas, 

dalam pembelajaran CTL bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, 

akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan. 

 Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan di atas, maka agar hasil belajar 

IPA Kelas IV SD Negeri 010 Kambesko dapat lebih baik dari sebelumnya, perlu 

dilakukan penelitian mengenai"Penerapan Contextual Teaching and Learning 

dalam Meningkatan Hasil Belajar IPA Kelas IV  SD Negeri 010 Kambesko tahun 

pelajaran 2014/2015." 
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Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat 

dirumuskan sebuah permasalahan Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa 

mata pelajaran IPA dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning di 

Kelas IVSD Negeri 010 Kambesko dengan CTL? 

 

Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA melalui pendekatan CTL Kelas IV 

SD Negeri 010 Kambesko tahun pelajaran 2014/2015. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian tentang peningkatan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam melalui Contextual Teaching and Learning 

(CTL) siswa Kelas IV semester Genap SD Negeri 010 Kambesko tahun pelajaran 

2014/2015 adalah sebagai berikut : 

1. Bagi siswa, diharapkan siswa dapat memperoleh kemudahan dalam 

mempelajari mata pelajaran IPA, 

2. Bagi guru, diharapkan guru memperoleh tindakan alternatif dalam pendekatan 

pembelajaran IPA, 

3. Bagi sekolah, akan terbantu terciptanya sekolah yang melaksanakan 

pembelajaran IPA yang bermakna dan efisien. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Belajar  

 Berikut ini merupakan pengertian belajar yang dikemukakan oleh 

beberapaahli diantaranya, menurut Wina Sanjaya (2010:112) belajar adalah proses 

mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya 

perubahan perilaku. 

 Menurut Syaiful Sagala (2010:13) belajar adalah “sebagai suatu proses 

dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman”. 

Sedangkaan Henry Garret berpendapat bahwa belajar merupakan proses yang 

berlangsung dalam jangka waktu lama melalui latihan maupun pengalaman yang 

membawa kepada perubahan diri dan perubahan cara mereaksikan terhadap 

perangsang tertentu. 

 Dalam Hamzah B. Uno (2011:138) “Belajar adalah suatu proses yang 

menghasilkan perubahan perilaku yang dilakukan dengan sengaja untuk 

memperoleh pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman baru ke arah yang lebih 

baik”. 

 Berdasarkan beberapa pengertian belajar di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah suatu proses atau usaha individu untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku dalam pengetahuan, keterampilan maupun sikap idividu 

itu sendiri yang diperolehnya dari interaksi terhadap lingkungan. 
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Pendekatan Pembelajaran CTL 

 CTL  merupakan  suatu  pendekatan  atau  konsep  pembelajaran  

yangmembantu guru untuk menghubungkan materi yang sedang dipelajari 

dengankondisi  nyata  siswa  dan  penerapannya  dalam  kehidupan  seperti  

keluarga,masyarakat dan pekerjaan serta hubungan antara materi yang sedang 

dipelajari.Penerapan CTL juga memungkinkan siswa untuk melakukan dan 

membuktikankebenaran secara langsung yaitu ilmu yang dipelajarinya di sekolah.  

 Beberapapengertian pendekatan CTL menurut para ahli, diantaranya 

yaitu:Menurut Adang-Darmajari (2012:19) pembelajaran kontekstual (Contextual 

Teaching and Learning) merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan 

bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang 

dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan 

mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural) sehingga siswa memiliki 

pengetahuan/keterampilan secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu 

permasalahan/konteks ke permasalahan/konteks lainnya.  

 Menurut Nanang Hanafiah (2009:68) menjelaskan beberapa teori yang 

berkembang berkaitan dengan pendekatan CTL diantaranya,yaitu : (1)Knowledge-

Based Constructivism. Teori ini beranggapan bahwa belajar bukan menghafal, 

melainkan mengalami, dimana peserta didik dapat mengkontruksi sendiri  

pengetahuan,  melalui  partisipasi  aktif  secara  inovatif  dalam  proses 

pembelajaran. (2) Effort-Based Learning/Incremental Theory Of Intellgence. 

 Teori ini beranggapan bahwa bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar 

akan mendorong peserta didik memiliki komitmen terhadap belajar. (3) 

Socialization.Teori ini beranggapan bahwa belajar merupakan proses sosial yang 

menentukan terhadap tujuan belajar. Oleh karena itu, faktor sosial dan budaya 

merupakanbagian dari sistem pembelajaran. (4) Situated Learning. Teori ini 

beranggapan bahwa pengetahuan dan pembelajaran harus situasional, baik dalam 

kontekssecara fisik maupun konteks sosial dalam rangka mencapai tujuan belajar. 

(5)Distributed Learning. Teori ini beranggapan bahwa manusia merupakan 

bagianintegral dari proses pembelajaran, yang di dalamnya harus ada terjadinya 

prosesberbagi pengetahuan dan bermacam-macam tugas. 

 Terdapat empat (4) strategi pendekatan CTL menurut Wina Sanjaya 

(2010:272) yaitu : (1) CTL adalah model pembelajaran yang menekankan pada 

aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental, (2) CTL memandang 

bahwa belajar bukan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman dalam 

kehidupan nyata, (3) kelas dalam pembelajaran CTL bukan sebagai tempat untuk 

memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil 

temuan mereka di lapangan, (4) materi pembelajaran ditemukan oleh siswa 

sendiri, bukan hasil pemberian dari orang lain. 

 Dari penjelasan para ahli di atas mengenai strategi pendekatan CTL 

makadapat disimpulkan bahwa penggunaan pandekatan ini sebagai pembelajaran 

yangmenekankan pada aktivitas siswa secara penuh, belajar bukan menghafal 

tetapiproses pengalaman, kelas sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan 

danmateri pembelajaran ditemukan oleh siswa sendiri bukan pemberian orang 

lainselama proses pembelajaran berlangsung. 
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Hasil Belajar 

 Salah satu tujuan utama proses pembelajaran yang dilakukan di 

sekolahadalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar yang 

dimaksud dapatdiketahui melalui kegiatan proses pembelajaran. Adapun 

pengertian hasil belajarmenurut para ahli sebagai berikut: 

 Menurut Nana Sudjana (2011:22) hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Horward Kingsley membagi tiga macam hasil belajar, yakni (a) keterampilan dan 

kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-cita. Masing-masing 

jenis hasil belajar dapat diisidengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 

Sedangkan Gagne membagi lima kategori hasil belajar , yakni (a) informasi 

verbal, (b) keterampilan intelektual, (c) strategi kognitif, (d) sikap, dan (e) 

keterampilan motorik. 

 Sedangkan Slameto dalam Darwan Syah, dkk (2009:43) menyimpulkan 

hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku individu yang mempunyai cita-

cita: (a) perubahan dalam belajar terjadi sadar, (b) perubahan dalam belajar 

mempunyai tujuan, (c) perubahan belajar secara positif, (d) perubahan dalam 

belajar bersifat kontiniu, (e) perubahan dalam belajar bersifat permanen 

(langgeng). 

 Berdasarkan penjelasan para ahli di atas mengenai pengertian hasil 

belajar,maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan perubahan tingkah 

lakuindividu bukan saja mengenai perubahan pengetahuan, tetapi juga 

kecakapan,sikap, kebiasaan, pengertian, penguasaan yang semuanya harus 

dilakukan secarasadar dan memiliki tujuan secara positif serta bersifat kontiniu 

dan permanen. 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu, Tempat dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Semester I Bulan Juni Tahun pembelajaran 

2014/2015. Tempat penelitian adalah SD Negeri 010 Kambesko. Subjek 

penelitian dalam penelitian ini siswa kelas IV yang berjumlah 26 siswa di SD 

Negeri 010 Kambesko , sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini 

adalah pendekatan contextualteaching and learning. 

 

Prosedur Penelitian 

Adapun rancangan (desain) PTK yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan model Kemmis dan McTaggart (Depdiknas, 2004:2), 

Pelaksanaan tindakan dalam PTK meliputi empat alur (langkah): (1) perencanaan 

tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) Pengamatan; (4) refleksi. Alur (langkah) 

pelaksanaan tindakan yang dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan siklus PTK Kemmis & Taggart yang dalam 

alur penelitianya sebagai berikut : 
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Gambar 1. Daur Penelitian Tindakan Kelas 

 
Sumber : Kemmis & Taggart (2004) 

 

Teknik Pengumpulan Data. 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi. Data 

dalam penelitian ini terdiri dari data pengamatan aktivitas guru dan interaksi guru  

peserta. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data tentang aktifitas 

guru dan siswa selama proses pembelajaran dan data tentang hasil belajar 

matematika siswa setelah proses pembelajaran. Data aktifitas guru dan siswa 

selama proses pembelajaran dikumpulkan dengan menggunakan lembar 

pengamatan. Data tentang hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran 

dikumpulkan dengan menggunakan tes hasil belajar ulangan harian I dan ulangan 

harian II. 

 

Teknik Analisis Data  

 Data yang sudah diperoleh melalui lembar pengamatan maupun tes hasil 

belajar IPA kemudian dianalisis. Teknik analisis data yang akan digunakan adalah 

analisis statistik deskriptif. Peningkatan hasil belajar siswa dilihat dari nilai awal, 

ulangan harian I dan ulangan harian II. Nilai ulangan harian I dan ulangan harian 

II dianalisis setiap indikatornya untuk mengetahui ketercapaian KKM yang 

ditetapkan. Berdasarkan KKM yang ditetapkan di SD Negeri 010 Kambesko yaitu 

70. 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Hasil Penelitian 

Deskripsi Hasil Penelitian Prasiklus 

 Dari data awal prasiklus dengan jumlah siswa kelas IV SD Negeri 010 

Kambesko sebanyak 26 siswa pada mata pelajaran IPA tahun pelajaran 2014/2015 

terlihat jelas siswa yang mencapai KKM 10 siswa (38,46%) dan yang belum 

mencapai KKM 16 siswa ( 61,54%). 
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 Pada saat siklus I, guru membagikan kartu untuk masing-masing 

siswa.Guru mengajak siswa untuk mencari tahu mengenai alat indra manusia yaitu 

indra penglihat dan pendengar .Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

mempresentasikan jawaban.Siswa yang menjawab dengan benar akan medapat 

poin.Siswa secara berkelompok mendiskusikan mengenai alat indra 

manusia.Setelah diskusi selesai, secara bergantian perwakilan kelompok maju ke 

depan untuk menjelaskan jawaban sesuai dengan hasil diskusi.Dengan bimbingan 

guru, bersama-sama siswa mencocokan hasil kerjayang telah dilakukan.Diakhir 

kegiatan pembelajaran, guru memberikan soal evaluasi kepada siswa. 

Hasil analisis nilai tes evaluasi siklus I pada mata pelajaran IPA disajikan 

pada tabel 4.1 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1. Data Siswa Yang Mencapai KKM UH Siklus I 

No Indikator Jumlah Siswa Mencapai KKM Persentase 

1. Siklus I 16 38% 

Sumber : Hasil Data Peneliti (2015) 

 Dari tabel diatas dengan jumlah siswa kelas IV SD Negeri 010 Kambesko  

sebanyak 16 siswa pada mata pelajaran IPA tahun pelajaran 2014/2015 terlihat 

jelas pada siklus 1 yang mencapai KKM mengalami peningkatan yaitu 16 siswa 

(62%) dan yang belum mencapai KKM 10 siswa ( 38%). 

Deskripsi Model Tindakan Siklus II 

 Guru menunjukkan kepada siswa gambar indra pembau dan indra 

pengecap Guru membagi siswa ke dalam kelompok yang terdiri dari 2 siswa 

untuk setiap kelompok. Guru memberikan kartu yang dibagikan untuk setiap 

kelompok, siswa harus menyebutkan tentang indra pembau dan indra pengecap. 

Siswa menyebutkan jawaban secara bergantian.Kegiatan inti dalam 

pembelajaranmenerapkan langkah-langkahGuru memberikan kartu untuk 

setiap kelompok.Guru mengajak siswa untuk mencari tahu mengenai indra 

pembau (hidung ) dan indra pengecap (lidah). Siswa secara berkelompok 

mendiskusikan mengenai materi yang dipelajari.Setelah selesai secara bergantian 

perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjelaskan jawaban sesuai dengan 

hasil diskusi.Dengan bimbingan guru, bersama-sama siswa mencocokan hasil 

kerja yang talah dilakukan.Diakhir kegiatan pembelajaran, guru memberikan soal 

evaluasi kepada siswa. 

 Hasil analisis nilai tes evaluasi siklus I pada mata pelajaran IPA disajikan 

pada tabel 4.2 sebagai berikut : 
 

Tabel 4.2. Data Siswa Yang Mencapai KKM UH Siklus II 

No Indikator Jumlah Siswa Mencapai KKM Persentase 

1. Siklus II 21 81% 

Sumber : Hasil Data Peneliti (2015) 



Jurnal Manajemen dan Teknologi Pendidikan      Volume IV, Nomor 5, Oktober 2018 

Suarni   640 

 Dari tabel diatas dengan jumlah siswa kelas IV SD Negeri 010 Kambesko  

sebanyak 24 siswa pada mata pelajaran IPA tahun pelajaran 2014/2015 terlihat 

jelas pada siklus II hasil belajar siswa lebih meningkat yaitu siswa yang mencapai 

KKM 21 siswa ( 81%)dan yang belum mencapai KKM 5 siswa ( 19%). 

 Karena ketercapaian hasil belajar siswa pada siklus II sudah mencapai nilai 

KKM maka siklus II dinyatakan berhasil dan siklus dihentikan.  

Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dideskripsikan diatas telah 

menunjukkan hasil belajars siswameningkat dari siklus I dan siklus II. Terjadinya 

peningkatan nilai yang diperoleh siswa metode yang tepat yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar peserta didik. 

Pemilihan model pembelajaran contextual teaching and learning pada 

penelitian ini memberikan dampak yang positif dalam rangka peningkatan proses 

dan hasil belajar siswa. Dengan model pembelajara ini siswa dapat saling 

berinteraksi dengan temannya,kerjasama, berdiskusi dan saling tukar informasi, 

siswa yang pintar dapat membantu siswa yang lemah sehingga mereka dapat 

melakukan aktivitas belajar, baik secara mandiri maupun berkelompok sebagai 

upaya untuk meningkatkan hasil belajarnya. 

Pada aktivitas siswa terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan, seperti 

pada pertemuan pertama, masih banyak peserta didik yang kebingungan dalam 

mengerjakan LKS, sehingga guru kesulitan dalam mengarahkan mereka. Guru 

beranggapan bahwa peserta didik baru pertama kali mengalami pembelajaran 

seperti ini, dalam mengerjakannya.Namunsetelah mengalami beberapa pertemuan, 

tepatnya pada pertemuan ketiga peserta didik sudah mulai terbiasa dengan 

pembelajaran ini.Terlihat dari berkurangnya jumlah siswa yang kebingungan 

dalam mengerjakan LKS. 

Kelemahan dan kekurangan berikutnya adalah kegiatan berdiskusi, tidak 

semua peserta didik dalam kelompok melakukannya. Guru dalam hal ini selalu 

mengarahkan mereka untuk berdiskusi tiap pertemuannya, sehingga keaktifan 

siswayang berdiskusipun meningkat tiap pertemuan.Begitu juga halnya dalam 

jumlah siswa yang pasif.Pada  pertemuan awal, masih banyak siswa yang pasif 

menunggu jawaban dari anggota kelompok. Namun jumlahnya terus berkurang 

tiap pertemuan karena guru tidak pernah lupa mengarahkan mereka selama 

pertemuan. Kelemahan lainya adalah dalam menjawab  soal berdasarkan indikator 

soal. Pada beberapa pertemuan awal siswa agak kebingungan. Berdasarkan hasil 

observasi aktivitas guru terlihat bahwa ada beberapa aktivitas guru masih belum 

dilaksanakan secara maksimal, sepertimemberikan motivasi kepada kelompok 

agar lebih aktif lagi, saling bekerja sama, dan memiliki tanggung jawab yang 

sama atas keberhasilan kelompoknya serta memberikan hadiah. 

Dengan memberikan motivasi, arahan dan bimbingan yang intensif kepada 

siswa, terutama saat siswa mengalami kesulitan, maka ketuntasan belajar IPA 

siswa secara klasikal meningkat dari 62%  pada siklus I menjadi 81% pada siklus 

II dengan persentase kenaikan 19%. 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran pendekatan contextual teaching and learning dapatmeningkatkan 
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hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 010 Kambesko khususnya pada materi 

alat indra manusia, fungsi dan pemeliharaannya. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Dengan jumlah siswa sebanyak 26, pada pra siklus yang mencapai nilai 

KKM sebesar 70 hanya 10 siswa dan yang belum mencapai KKM 16 untuk siklus 

1 siswa yang mencapai KKM sebanyak 16 siswa dan yang belum mencapai KKM 

10 siswa, untuk siklus 2 hasilnya lebih meningkat lagi yaitu siswa yang mencapai 

KKM sebanyak 21 siswa dan yang belum mencapai KKM hanya 5 siswa dengan  

 Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran siklus 1 dan siklus 2 yang 

telah dilaksanakan dalam pembelajaran IPA maka dapat disimpulkan “ bahwa 

dengan menggunakan metode Contextual Teaching and Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas IV SD Negeri 010 

Kambesko tahun pelajaran 2014/2015” berhasil. 

 

Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan maka peneliti menyarankan bagi guru dapat 

mempelajari dan memahami agar mampu menerapkan model pendekatan 

Contextual Teaching and Learning pada mata pelajaran apapun, adapun saran 

sebagi berikut: 

1. Bagi guru hendaknya mencoba untuk menerapkan Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning pada mata pelajaran selain IPA dan tetap 

disesuaikan dengan materi sehingga diharapkan hasil belajar dan prestasi 

siswa akan lebih meningkat. 

2. Untuk siswa yang belum tuntas belajar hendaknya guru lebih memebri 

perhatian lagi, tidak hanya di dalam kelas tapi juga melakukan kunjungan ke 

rumah agar guru bisa lebih mengetahui penyebab anak mengalami 

ketertinggalan yang jauh khususnya dalam hal akademik dengan teman- 

temannya sehingga dengan demikian guru bisa mengambil tindakan yang 

tepat untuk anak tersebut dan nilai akdemiknya bisa lebih meningkat dan 

lebih baik lagi.  

3. `Siswa hendaknya belajar yang berhubungan dengan Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning agar lebih mengerti dan paham dalam proses 

pembelajaran dan siswa yang masih memiliki nilai di bawah KKM 

hendaknya lebih giat lagi dalam belajar, lebih serius dalam proses 

pembelajaran terutama saat guru menjelaskan materi sehingga akan lebih 

mudah untuk paham sehingga diharapkan pada tes berikutnya nilai akan 

lebih. 
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