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ABSTRAK

PENERAPAN MODEL CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING
MELALUI MEDIA REALIA UNTUK MENINGKATKAN

HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS IV A
SD PERTIWI TELADAN

METRO PUSAT

Oleh

FITRIA RAMADHANI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas IV A
SD Pertiwi Teladan Metro Pusat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis,
mendeskripsikan dan mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan
menggunakan model Contextual Teaching and Learning melalui media realia.
Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian tindakan kelas (PTK). Prosedur
penelitian berbentuk siklus yang masing –masing siklus memiliki empat tahap
meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan cara observasi dan tes. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penerapan model CTL melalui media realia dapat meningkatkan hasil
belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari persentase ketuntasan hasil belajar siswa
pada siklus I dengan kategori “Sedang”, meningkat menjadi kategori “Sangat
Tinggi”.

.

Kata kunci: contextual teaching and learning, media realia, hasil belajar
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembelajaran tentunya harus didukung dengan proses penilaian

secara tepat. Artinya bahwa pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru harus

didukung dengan proses penilaian yang baik dan benar. Guru profesional harus

memiliki paradigma baru yang sejalan dan relevan dalam menyikapi adanya

kebutuhan dan tuntutan zaman terhadap kompetensi siswa yang terus berubah dan

berkembang. Jangan sampai guru merasa cukup dengan pengetahuan dan

kemampuan yang dimiliki pada saat ini. Seorang guru harus mampu

mengoptimalkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki siswa mereka agar siap

dalam melakukan proses interaksi dan adaptasi dalam kehidupan nyata (Wardoyo,

2013: 2).

Impelementasi masing-masing dalam proses pembelajaran tentu saja

harus berpijak pada tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Pembentukan

karakter menjadi salah satu hal yang penting untuk ditekankan dan menjadi tujuan

dalam konsep pendidikan. Perwujudan pendidikan karakter pada diri siswa berupa

nilai-nilai karakter serta norma-norma masyarakat maupun agama harus di

tanamkan kepada siswa melalui pembelajaran yang dilaksanakannya.
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Hal tersebut selaras dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa
pendidikan nasional bertujuan dan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, agar peserta didik menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.

Sesuai dengan undang-undang tersebut untuk mencapai tujuan

pendidikan, pemerintah telah menyelenggarakan perbaikan-perbaikan peningkatan

mutu pendidikan. Perbaikan mutu pendidikan salah satunya melalui perbaikan

kurikulum pendidikan. Kurikulum merupakan acuan atau pedoman dalam proses

penyelenggaraan pendidikan dan sekaligus sebagai sarana dalam mencapai tujuan

pendidikan. Kurikulum yang dijalankan pada saat ini adalah Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013. Namun SD yang akan diteliti

masih menggunakan kurikulum KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang

disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dan disusun

dengan melihat kesesuaian dengan siswa, kondisi, potensi daerah, dan kemampuan

masing-masing satuan pendidikan.

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada hakikatnya memuat

konsep-konsep pengembangan teknologi dalam kehidupan manusia dan dapat

mengembangkan proses, produk, dan sikap. Sikap dalam pembelajaran IPA yang

dimaksud ialah sikap ilmiah. Penelitian ini mengacu pada pembelajaran IPA

dikarenakan IPA di proses pembelajaran IPA di SD Pertiwi Teladan belum dapat

menumbuhkan sikap ilmiah seperti ilmuwan. Proses pembelajaran masih

mengenalkan konsep- konsep IPA saja. Melalui pembelajaran IPA di SD
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diharapkan dapat menumbuhkan sikap ilmiah seperti seorang ilmuan. IPA

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis.

Mempelajari IPA bukan hanya sekedar menguasai kumpulan pengetahuan berupa

fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga suatu proses

penemuan. Pendidikan IPA di SD bermanfaat bagi siswa untuk mempelajari diri

sendiri dan alam sekitar (Depdiknas, 2003: 15).

Menciptakan siswa yang berkualitas tidaklah mudah, guru harus

menguasai satu dari ke- delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yakni

standar pendidik dan tenaga pendidikan. Seorang tenaga pendidik harus memiliki

empat kompetensi yakni, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ke- empat kompetensi tersebut

harus dikuasai oleh guru karena kompetensi guru berpengaruh juga pada hasil

belajar siswa yang ia dapatkan. Bagaimana cara guru mengoptimalkan potensi

siswa melalui pengelolaan dan proses pembelajaran, apakah guru tersebut

memiliki kepribadian yang baik yang dapat digugu dan ditiru oleh siswanya,

bagaimanakah guru berkomunikasi dengan siswanya baik atau kurang

bersosialisasi serta  keprofesionalan guru terhadap tugas- tugas keguruan yang

berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan.

Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

32 Tahun 2013 pasal 2 ayat (3) tentang Standar Nasional Pendidikan

disempurnakan secara terencana,terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan

perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, terdapat delapan standar

pendidikan nasional yang digarap oleh BSNP yaitu (1) Standar Kompetensi
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Lulusan, bekaitan dengan sikap, pengetahauan dan keterampilan. (2) Standar Isi,

berkaitan dengan materi dan tingkat kompetensi. (3) Standar Proses, berkaitan

dengan proses pembelajarannya seperti interaktif, inspiratif dsb (4). Standar

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, berkaitan dengan Kompetensi pedagogik,

kepribadian, profesional dan sosial. (5) Standar Sarana dan Prsarana, berkaitan

dengan perabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. (6)

Standar Pengelolaan oleh Satuan pendidikan, berkaitan dengan manajemen

berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, dsb. (7)

Standar Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan wajib belajar,

akreditasi pendidikan, pemberantasan buta aksara dll (8) Standar pembiayaan

berkaitan dengan biaya operasi, biaya personal, sarana dan prasarana, gaji

pendidik, dsb.

Berdasarkan prasurvei dan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti

di kelas IV A SD Pertiwi Teladan Metro Pusat pada tanggal 23 November dan

27 November 2015 terhadap guru dan siswa terdapat beberapa hambatan dalam

kegiatan pembelajaran diantaranya, (1) diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan

di dalam proses pembelajaran belum memberikan kebermaknaan kepada

pengetahuan siswa. Pembelajaran hanya memberikan informasi berupa produk

IPA, siswa belum dilibatkan secara aktif dalam bekerja. Ini menandakan bahwa

proses pembelajaran belum berorientasi pada pembelajaran aktif dan bermakna.

(2) siswa masih terlihat pasif. Hal ini diindikasikan dengan siswa yang masih

terlihat hanya duduk diam. Selain itu siswa belum berpartisipasi penuh dalam

kegiatan diskusi, meskipun guru telah memberikan umpan berupa pertanyaan
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untuk memancing keaktifan siswa. Namun, sebagian besar siswa tidak merespon

umpan tersebut. (3) kegiatan pembelajaran didominasi dengan penggunaan

metode ceramah, sehingga siswa hanya mendengarkan penjelasan guru tanpa

diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Oleh karena itu,

dapat dikatakan pembelajaran masih berpusat pada kegiatan guru (teacher

centered). (4) banyaknya objek nyata yang ada di sekitar ruangan kelas mereka

atau lingkungan sekolah mereka yang kurang di manfaatkan dengan baik

misalnya, adanya meja dan kursi belajar, lemari buku, kipas angin, pianika, bel

sekolah, gitar, dsb yang dapat dimanfaatkan guru sebagai alat bantu dalam

mempermudah siswa menerima materi yang disampaikan. Hal ini membuktikan

bahwa pemanfaatan objek media sekitar yang belum di manfaatkan dalam proses

pembelajaran. (5) siswa belum dilibatkan dalam pendemonstrasian atau

permodelan hasil kerja siswa, hal ini terlihat dari hasil kerja siswa yang hanya di

kumpulkan saja sebagai bahan penilaian. (6) penelusuran dokumen hasil

Ulangan Tengah Semester (UTS) mata pelajaran IPA diperoleh informasi bahwa

masih banyak siswa yang mendapatkan hasil belajar yang belum memenuhi

kriteria ketuntasan minimal (KKM). Terutama untuk mata pelajaran IPA, hasil

belajar IPA yang di peroleh disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Persentase ketuntasan pembelajaran IPA siswa kelas IV A

Jumlah siswa
keseluruhan

(orang)

Jumlah
siswa yang

tuntas
(orang)

Jumlah siswa
yang belum
tuntas
(orang)

Persentase
siswa yang
tuntas (%)

Persentase siswa
yang belum
tuntas(%)

29 8 21 27,5 % 72,4%
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Sumber: Dokumentasi nilai IPA UTS semester ganjil guru kelas IV A SD Pertiwi
Teladan Metro Pusat Tahun Ajaran 2015/2016.

Berdasarkan tabel 1. 1 diketahui bahwa jumlah siswa kelas IV A adalah

29 orang siswa dengan KKM yang telah ditentukan yaitu 65, hanya 8 orang siswa

siswa atau 27,5% yang tuntas sedangkan 21 orang siswa atau 72,4% belum tuntas.

Hal tersebut menunjukan bahwa ketuntasan hasil belajar IPA siswa kelas IV A SD

Pertiwi Teladan Metro Pusat masih rendah yaitu hanya sebesar 27,5%. Pemaparan

yang telah dijelaskan membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SD

pertiwi Teladan dengan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

Rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran ini, maka perlu

dilakukan pemilihan model pembelajaran yang memungkinkan siswa dilibatkan

secara langsung atau berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Salah

satunya dengan menerapkan model Contextual Teaching and Learning (CTL).

Proses belajar mengajar menggunakan model CTL ini sangat cocok dan tepat di

gunakan dalam pembelajaran IPA. CTL merupakan suatu konsepsi yang

membantu guru mengaitkan konten pelajaran dengan situasi dunia nyata dan

memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan/ tenaga

kerja (Sani, 2013: 92).

Pemilihan model pembelajaran sangatlah penting begitu juga dalam

pemilihan media. Banyak hal yang harus perhatikan dalam pemilihan media,

media yang dipilih haruslah disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan tujuan dari

pembelajaran itu sendiri karena pada dasarnya tujuan dari penggunaan media
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yakni mempermudah guru manyampaikan pesan atau meteri yang akan diajarkan

kepada peserta didik. Media realia sangat tepat digunakan dalam pembelajaran

IPA. Media Realia adalah semua media nyata yang ada dilingkungan alam, baik

digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan. IPA yaitu salah satu

bidang studi dimana pembahasan materinya masih berkaitan dengan lingkungan

sekitar dan kehidupan sehari- hari sehingga diperlukannya media realia yang

memanfaatkan objek sekitar sebagai media bantu penyampai pesan agar

pembelajaran tersebut lebih bermakna.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini di fokuskan pada

peningkatkan hasil belajar siswa di SD Pertiwi Teladan Metro Pusat, khususnya

dalam pembelajaran IPA. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian

tindakan kelas dengan mengambil judul “Penerapan Model Contextual Teaching

and Learning melalui Media Realia untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA

Siswa Kelas IV A SD Pertiwi Teladan Metro Pusat Tahun Pelajaran 2015/2016.

B. Identifaksi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka identifikasi masalah

dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Proses pembelajaran belum berorientasi pada pembelajaran bermakna.

2. Siswa masih terlihat pasif.

3. Pembelajaran masih berpusat pada kegiatan guru (teacher centered).

4. Kurangnya pemanfaatan objek sekitar sebagai media pembelajaran.
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5. Proses pembelajaran siswa belum menggunakan permodelan sebagai contoh

pembelajaran.

6. Rendahnya hasil belajar IPA siswa Kelas IV A SD Pertiwi Teladan Metro

Pusat yaitu dari 29 orang siswa hanya 8 orang siswa yang sudah tuntas atau

sebesar 27,5%.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas maka dirumuskan masalah penelitian ini

adalah bagaimanakah peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas IV A SD Pertiwi

Teladan Metro Pusat dengan menerapkan model CTL melalui media realia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

untuk menganalisis, mendeskripsikan dan mengetahui peningkatan hasil belajar

IPA siswa kelas IV A SD Pertiwi Teladan Metro Pusat dengan penerapan model

CTL melalui media realia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan ini diharapkan memberikan manfaat

bagi:

1. Bagi Siswa

Melalui model CTL diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa,

khususnya mata pelajaran IPA dan juga dapat meningkatkan kemampuan
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siswa dalam memahami konsep sains pada materi gaya dapat merubah bentuk

benda.

2. Bagi Guru

Manfaat dari penelitian ini bagi guru diantaranya yakni untuk mengetahui

kelemahan/kelebihan guru dalam menyampaikan materi pelajaran dan

mengelola kelas, memberikan alternatif pemecahan masalah dalam suatu

pembelajaran, membantu guru dalam melakukan perbaikan pembelajaran pada

mata pelajaran IPA, sebagai pengalaman dalam upaya meningkatkan

kemampuan belajar siswa, dan sebagai bahan perbandingan atas penggunaan

pendekatan, model/metode pembelajaran.

3. Bagi Sekolah

Hasil akhir penelitian ini diharapkan agar memperoleh hasil belajar siswa

yang lebih baik dan memuaskan, mendapatkan alternatif model pembelajaran

di sekolah melalui PTK, serta dapat meningkatkan prestasi sekolah.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memotivasi untuk terus belajar dan dapat menggali

pengetahuan perkembangan dalam dunia pendidikan yang dinamis, guna

menambah wawasan dan pengalaman.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Belajar dan Hasil Belajar

1. Pengertian Belajar

Pada Kehidupan sehari-hari sering kali kita mendengar kata “belajar”

adalah jika seseorang sedang membaca buku atau seorang siswa yang duduk

di kelas mendengarkan guru menjelaskan materi pelajaran. Namun jika

ditelaah lebih dalam kata “belajar” memiliki makna yang lebih luas lagi.

Seperti yang diungkapkan oleh Kasmadi dan Sunariah (2014: 31) bahwa

belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan

tertentu berdasarkan yang dialaminya sehingga memperoleh pengetahuan

tentang suatu objek tertentu.

Menurut Hakim dalam Hamdani ( 2011: 21) mengemukakan bahwa

belajar adalah suatu perubahan dalam kepribadian manusia, dan perubahan

tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas, dan kuantitas

tingkah laku, seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan,

pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain- lain. Sedangkan Reber dalam

Suprijono (2009: 3) bahwa belajar adalah the process of acquiring knowledge,
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yakni belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan. Belajar bukan suatu

tujuan tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan (Hamalik, 2008:

29).

Robbins dalam Trianto (2010: 15) mendefinisikan belajar sebagai

proses menciptakan hubungan antara sesuatu (pengetahuan) yang sudah

dipahami dengan sesuatu (pengetahuan) yang baru. Menurut Sagala (2012:

34) belajar adalah perubahan kualitas kognitif, afektif, dan psikomotorik

untuk meningkatkan taraf hidupnya sebagai pribadi, sebagai masyarakat,

maupun sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan paparan para ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa

belajar adalah suatu proses dan usaha memperoleh pengetahuan yang

dilakukan seseorang melalui pengalamannya guna mencapai tujuan tertentu.

Seseorang dapat dikatakan belajar apabila ia telah mengalami perubahan

dalam sikap, tindakan maupun pola pikirnya.

2. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh siswa setelah

melalui kegiatan belajar. Hasil belajar inilah yang akan menunjukan tuntas

atau tidaknya suatu materi pembelajaran yang telah diajarkan guru kepada

siswa. Susanto (2013: 6) menjelaskan hasil belajar adalah perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif,

afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar.
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Hasil dari belajar inilah yang akan menunjukkan kegiatan belajar yang

telah dilalui berhasil atau tidak. Hasil belajar adalah kemampuan yang

diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Anni  (2006: 10) Hasil belajar

adalah perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami

kegiatan seperti terlihat dalam perubahan kebiasaan, keterampilan, sikap,

pengamatan, dan kemampuan.

Sedangkan Hamalik (2013: 30) mengemukakan hasil belajar adalah
terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati
dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Perubahan perilaku yang harus dicapai oleh siswa setelah
melaksanakan kegiatan  belajar dirumuskan dalam tujuan
pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupaka bentuk harapan berupa
pernyataan tentang apa yang diinginkan pada diri siswa setelah
mengalami kegiatan pembelajaran.

Selanjutnya, Bloom’s Taksonomy dalam Suryosubroto (2009: 204-

206) menjelaskan bahwa hasil belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif,

dan psikomotor. Penjabaran ketiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotor

sebagai berikut:

a. Ranah Kognitif yaitu (1) pengetahuan (knowledge) yaitu mengingat
atau mengenal informasi, (2) pemahaman (comprehension) yaitu
memahami makna, menyatakan data dengan kata sendiri,
ekstrapolosi, dan menerjemahkan, (3) penerapan (application) yaitu
menggunakan atau menerapkan pengetahuan, membuat teori
menjadi praktik, menggunakan pengetahuan sebagai respon pada
kenyataan; (4) analisis (analysis) yaitu menafsirkan unsur-unsur,
mengorganisasikan prinsip-prinsip, menyusun, membangun
hubungan internal, kualitas, keandalan, komponen-komponen
individual; (5) sintesis (synthesis) yaitu mengembangkan struktur,
sistem, model, pendekatan, gagasan, pendekatan, pemikiran kreatif
baru yang unik; (6) evaluasi (evaluation) yaitu menilai efektivitas
seluruh konsep, ketepatgunaan, keberlangsungan, pemikiran terkait
dengan kriteria eksternal.
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b. Ranah afektif yaitu (1) menerima (receive) yaitu terbuka untuk
pengalaman, kemauan untuk mendengarkan, membuat catatan,
bergiliran, menyediakan waktu untuk pengalaman belajar, dan
menerima perbedaan pendapat; (2) melaporkan (report) yaitu
berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok, berpartisipasi aktif
dalam kegiatan, menaruh minat pada dampak, antusias untuk
bertindak, bertanya, mengembangkan gagasan, dan mengusulkan
penafsiran. (3) menilai (value) yaitu menyepakati nilai-nilai,
mengalami, menyatakan, pendapat pribadi, menetapkan gagasan
yang bermafaat dan relevan, menerima, atau berkomitmen terhadap
pendirian atau tindakan kasus; (4) mengorganisasikan
(organization) yaitu menilai dan memperhitungkan pandangan
pribadi, menyatakan posisi dan alasan personal, menyatakan
kepercayaan, mengembangkan sistem nilai; dan (5) internalisasi dan
menentukan cirri-ciri nilai (interbalise or characterize values) yaitu
menerima sistem kepercayaan dan filsafat, kepercayaan diri, dan
berlaku konsisten.

c. Ranah psikomotor yaitu ( 1) peniruan (imitation) yaitu menjiplak
tindakan atau yang lain, mengamati dan kemudian menirukan; (2)
manipulasi yaitu melaksanakan tugas dari instruksi tertulis atau
verbal, memproduksi kegiatan dari instruksi atau ingatan; (3)
ketepatan (precision) yaitu menjalankan keterampilan yang andal,
mandiri tanpa bantuan, dan mampu mendemonstrasikan suatu
aktivitas; (4) penekanan (articulation) menghubungkan dan
menggabungkan kegiatan yang berkaitan untuk mengembangkan
metode bermacam-macam, serta kebutuhan yang baru; dan (5)
naturalisasi yaitu secara otomatis, dibawah sadar menguasai
aktivitas dan keterampilan terkait pada level yang strategis.

Adapun indikator untuk masing-masing ranah tersebut adalah

sebagai berikut.

a) Kognitif

Kompetensi ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan siswa dalam

menguasai bahan pelajaran atau materi yang diajarkan. Menurut

Poerwanti, dkk (2008: 1.22) ranah kognitif merupakan ranah yang

menekankan pada pengembangan kemampuan dan keterampilan

intelektual. Pada penelitian ini penulis memfokuskan aspek kognitif
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meliputi pengetahuan, pemahaman, dan penerapan.

b) Afektif

Menurut Kunandar (2013: 115), ranah afektif (sikap) berhubungan

dengan minat dan sikap yang dapat berbentuk tanggung jawab,

kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat

orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Adapun sikap yang akan

dinilai dalam penelitian ini adalah sikap disiplin dan percaya diri.

1. Disilpin

Disiplin adalah tindakan yang menunjukan prilaku tertib dan

patuh terhadap peraturan. Menurut Majid (2014: 167) disiplin adalah

tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai

ketentuan dan peraturan. Lebih lanjut Majid (2014: 167) menyebutkan

beberapa indikator sikap disiplin yaitu sebagai berikut:

a. Datang tepat waktu.

b. Patuh pada tata tertib atau aturan bersama/sekolah.

c. Mengerjakan/ mengumpulkan tugas sesuai dengan tepat waktu

yang ditntukan.

d. Mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar.

Indikator sikap disiplin yang akan dinilai dalam penelitian ini

meliputi: 1) melaksanakan kegiatan atau mengerjakan soal (formatif

atau LKS) sesuai dengan petunjuk, 2) menyelesaikan tugas dengan

tepat waktu, 3) tertib saat mengerjakan tugas yang diberikan tidak

membuat kegaduhan didalam kelas, 4) mengunakan bahasa tulis yang
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baik dan benar.

2. Percaya Diri

Kemendikbud (2014: 71) menyatakan bahwa percaya diri

adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi

keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu

tindakan. Adapun indikator sikap percaya diri meliputi:

a. Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu
b. Mampu membuat keputusan dengan cepat
c. Tidak mudah putus asa
d. Tidak canggung dalam bertindak
e. Berani presentasi di depan kelas
f. Berani berpendapat, bertanya, dan menjawab pertanyaan

Berdasarkan enam indikator di atas, dengan menyesuaikan

kebutuhan di lapangan, maka indikator yang digunakan dalam

penelitian sikap percaya diri siswa yakni (1) berani

mendemonstrasikan hasil kerja kelompok (2) berani mengajukan

pertanyaan (3) Tidak ragu saat melakukan kegiatan. (4) berani

mengajukan pendapat.

c) Psikomotor

Ranah psikomotor sebagai proses dan hasil belajar siswa

merupakan pemberian pengalaman kepada siswa untuk terampil

mengerjakan sesuatu dengan menggunakan motorik yang dimiliki.

Menurut Poerwanti, dkk, (2008: 1.25) ranah psikomotor berkaitan

dengan gerakan tubuh atau bagian- bagiannya mulai dari yang

sederhana sampai yang kompleks. Bloom dalam (Supardi, 2015: 178)
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berpendapat bahwa ranah psikomotor berhubungan dengan hasil

belajar yang pencapainnya melalui keterampilan manipulasi yang

melibatkan otot dan kekuatan fisik.

Keterampilan yang akan dinilai dalam penelitian ini adalah

keterampilan mengkomunikasikan. Adapun indikator yang akan dinilai

yaitu : 1) Menyampaikan hasil percobaan dengan kalimat yang singkat,

2). Menyampaikan hasil percobaan dengan kalimat yang jelas, 3).

Menyampaikan hasil percobaan dengan sikap yang tenang, 4).

Menyampaikan hasil percobaan dengan bahasa yang runtut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar

adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, sikap,

keterampilan yang diperoleh sebagai hasil dari pengalaman belajarnya yang

dapat diamati melalui perubahan tingkah laku seseorang. Tingkatan hasil

belajar yang dinilai pada ranah kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman,

dan penerapan. Sedangkan pada ranah afektif yaitu disiplin dan percaya diri.

Sementara itu pada ranah psikomotor yaitu berkomunikasi.

B. Model Pembelajaran

1. Pengertian Model Pembelajaran

Model pembelajaran sangat beraneka ragam. Memilih model

pembelajaran perlu mempertimbangkan apakah suatu model pembelajaran

cocok untuk mengajarkan materi pembelajaran tertentu. Guru dapat memilih

model pembelajaran yang efektif untuk mengantarkan siswa mencapai tujuan
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belajar. Menurut Sani, (2013: 89) model pembelajaran merupakan kerangka

konseptual berupa pola prosedur sistematik yang dikembangkan berdasarkan

teori dan di gunakan dalam mengorganisasikan proses belajar mengajar untuk

mencapai tujuan belajar.

Menurut Soekamto, dkk dalam (Trianto,  2012:  22) mengemukakan

maksud dari model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam

merencanakan aktivitas belajar mengajar.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa

penggunaan model pembelajaran menekankan pada proses belajar siswa aktif

sehingga  dapat membantu siswa mendapatkan informasi, ide, keterampilan,

cara berpikir, dan mengekspresikan ide. Guru dituntut dapat  memahami

keadaan model pembelajaran tersebut, baik ketepatan maupun tata cara

mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif, kreatif dan

menyenangkan di kelas.

2. Pengertian Model Contextual Teaching and Learning (CTL)

CTL merupakan suatu konsepsi yang membantu guru mengaitkan

konten pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi peserta didik

membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan

mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan/ atau tenaga kerja ( Sani,
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2013: 92). Pembelajaran ini digunakan untuk memahami makna materi

pelajaran yang di pelajari siswa dengan mengkaitkan materi tersebut dalam

konteks kehidupan mereka sehari-hari (Suprijono, 2012 :79). Menurut

Sanjaya dalam Wardoyo (2013: 56) CTL adalah suatu proses pembelajaran

yang aktif yang mendorong siswa menemukan hubungan antara materi yang

di pelajari untuk dapat menemukan hubungan antara materi yang di

pelajarinya dengan situasi kehidupan nyata yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan CTL adalah  suatu

proses pembelajaran yang mengkaitkan materi yang akan dipelajari dengan

kehidupan nyata atau lingkungan sekitar agar pembelajaran dapat lebih

bermakna.

3. Kelebihan dan kelemahan Contextual Teaching and Learning (CTL)

a. Kelebihan CTL

Setiap pendekatan pembelajaran mempunyai kelebihan dan

kekurangan. Namun, kelebihan dan kekurangannya tersebut hendaknya

menjadi referensi untuk penekanan-penekanan terhadap hal yang positif

dan meminimalisir kelemahan-kelemahannya dalam pelaksanaan

pembelajaran. Menurut Trianto (2010: 111) menjelaskan bahwa kelebihan

CTL adalah sebagai berikut:

1) Menempatkan siswa sebagai subjek belajar, artinya siswa berperan aktif
dalam proses pembelajaran.

2) Pembelajaran kontekstual siswa belajar dalam kelompok, kerjasama,
diskusi, saling menerima dan memberi.

3) Berkaitan secara riil dengan dunia nyata.
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4) Kemampuan berdasarkan pengalaman.
5) Dalam pembelajaran kontekstual perilaku dibangun atas kesadaran

sendiri.
6) Pengetahuan siswa selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang

dialaminya.
7) Pembelajaran dapat dilakukan dimana saja sesuai dengan kebutuhan.
8) Pembelajaran kontekstual dapat diukur melalui beberapa cara, misalnya

evaluasi proses, hasil karya siswa, penampilan, observasi, rekaman,
wawancara, dan lain-lain.

b. Kelemahan Contextual Teaching and Learning (CTL)

Selain keunggulan seperti yang telah disebutkan di atas, CTL juga

memiliki kelemahan. Trianto (2010 : 114) mengemukakan bahwa penerapan

pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang kompleks dan sulit

dilaksanakan dalam konteks pembelajaran, kemudian pembelajaran dengan

menggunakan pendekatan kontekstual juga membutuhkan waktu yang lama.

Uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kekurangan pendekatan

kontekstual adalah pembelajaran yang kompleks dan dibutuhkan waktu

yang relatif lama untuk mengumpulkan informasi dalam konteks

pembelajaran.

4. Langkah-langkah Model Contextual Teaching and Learning (CTL)

Langkah-langkah model pembelajaran CTL lebih jelas di uraikan

Wardoyo (2013: 61) secara garis besar sebagai berikut.

a. Tahap Pengenalan
Proses pembelajaran tahapan yang mendasar adalah tahapan
pengenalan. Artinya, bahwa dalam untuk memulai suatu pembelajaran
siswa harus dikenalkan dengan hal baru yang akan mereka pelajari.
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b. Tahap Pengaitan
Tahap pengaitan merupakan tahapan dimana siswa diminta untuk
mengaitkan pengetahuan baru yang didapatkannya dengan
pengetahuan awal yang telah mereka miliki.

c. Tahap Penafsiran
Dalam proses pembelajaran terdapat tahap penafsiran yang didalamnya
siswa dituntut untuk menemukan,dan menyimpulkan pengetahuan
yang didapatkannya dengan interpretasi atau penafsiran yang
didasarkan pada pengetahuan yang dimilikinya.

d. Tahap Implementasi
Tahap implementasi merupakan tahapan yang dilakukan oleh siswa
dengan cara mengimplementasikan materi keterampilan atau
pengetahuan yang didapatkan mereka dari proses belajar ke dalam
konteks kehidupan yang nyata.

e. Tahap Refleksi
Tahapan ini penting dilakukan agar pengalaman-pengalaman yang
didapatkannya selama proses pembelajaran dapat terekam secara baik
dalam struktur kognisi peserta didik.

f. Tahap Evaluasi
Evaluasi merupakan tahapan terakhir dari langkah penerapan model
CTL. Siswa pada tahapan ini dinilai secara auntentik untuk
menentukan sampai dimana pengetahuan dan kemampuan siswa
setelah dilakukannya proses pembelajaran.

Sedangkan menurut Aqib (2014: 6) langkah-langkah penerapan model

CTL sebagai berikut :

a. Mengonstruksikan atau membangun pengetahuan awal siswa dengan
kegiatan mengamati.

b. Mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan inkuiri untuk
melakukan proses berpikir kritis secara sistematis.

c. Mengarahkan siswa untuk bertanya berdasarkan kegiatan mengamati
dan menalar.

d. Membagi siswa kedalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi.
e. Mengarahkan dan memfasilitasi siswa dalam kegiatan permodelan

dengan melibatkan siswa secara langsung.
f. Melakukan refleksi di akhir pertemuan berdasarkan pembelajaran yang

dilakukan.
g. Melakukan penilaian sebenarnya selama proses pembelajaran

berlangsung sampai diperoleh hasil pembelajaran.
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Adapun indikator yang diamati dalam penerapan CTL ini sebagai

berikut.

a. Guru mengonstruksikan atau membangun pengetahuan awal siswa
dengan kegiatan mengamati.

b. Guru mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan inkuiri untuk
melakukan proses berpikir kritis secara sistematis.

c. Guru mengarahkan siswa untuk bertanya berdasarkan kegiatan
mengamati dan menalar.

d. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok untuk melakukan
diskusi.

e. Guru mengarahkan dan memfasilitasi siswa dalam kegiatan
permodelan dengan melibatkan siswa secara langsung.

f. Guru melakukan refleksi di akhir pertemuan berdasarkan pembelajaran
yang dilakukan.

g. Guru melakukan penilaian sebenarnya selama proses pembelajaran
berlangsung sampai diperoleh hasil pembelajaran ( Aqib, 2014: 6).

Berdasarkan dua uraian para ahli di atas, pelaksanaan model CTL,

peneliti mengacu pada langkah- langkah menurut Aqib, (2014: 6) di

karenakan langakah- langkah tersebut lebih mudah diterapkan serta mudah

dianalisis. Langkah-langkah dalam penerapan model CTL diawali dengan

pengoonstruksian pengetahuan yang dimiliki siswa atau membangun

pengetahuan awal siswa dengan kegiatan mengamati. Kedua, guru

mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan inkuiri untuk melakukan

proses berpikir kritis secara sistematis, guru mengarahkan siswa untuk

bertanya berdasarkan kegiatan mengamati dan menalar. Selanjutnya guru

membagi siswa kedalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi. Guru

mengarahkan dan memfasilitasi siswa dalam kegiatan permodelan dengan

melibatkan siswa secara langsung.  Guru melakukan refleksi di akhir

pertemuan berdasarkan pembelajaran yang dilakukan. Guru melakukan
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penilaian sebenarnya selama proses pembelajaran berlangsung sampai

diperoleh hasil pembelajara.

C. Media Pembelajaran

1. Pengertian Media pembelajaran

Media menjadi salah satu alat bantu seorang guru dalam

menyampaikan materi pembelajaran yang akan di berikan. Media inilah yang

akan menunjang pembelajaran agar lebih aktif, efektif, efisien dan

menyenangkan siswa. Menurut Sutikno (2009: 65) kata media berasal dari

bahasa latin medium yang secara harfiah berarti “tengah”, ‘perantara’, atau

‘pengantar’ atau dengan kata lain media adalah perantara atau pengantar

pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan.

Menurut Gerlach & Ely dalam (Asyhar. 2011: 7) memilki cakupan

yang sangat luas yaitu termasuk manusia, materi atau kajian yang membangun

suau kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan,

keterampilan atau sikap. Secara implisit media pembelajaran meliputi alat

yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang

terdiri dari antara lain, buku, guru, lingkungan sekolah merupakan media.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan media

pembelajaran adalah sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau

menyalurkan pesan dari suatu sumber secara terencana, sehingga terjadi
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lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan

proses belajar secara efisien dan efektif.

2. Fungsi Media

Pengaplikasian media pembelajaran dalam kegiatan belajar tidak serta-

merta diterapkan secara langsung. Akan tetapi, harus memperhatikan fungsi

penggunaan media itu sendiri. Penggunaan media dalam pembelajaran akan

membantu penyampaian materi yang diberikan guru kepada siswa.

Pembelajaran dengan menggunakan media akan memberikan pembelajaran

yang bermakna. Media realia memliki potensi untuk digunakan dalam

berbagai topik mata pelajaran. Realia mampu memberikan pengalaman belajar

lagsung bagi peserta didik. Adapun beberapa fungsi media menurut Kemp &

Dayton dalam Arsyad (2013: 23) yang diantaranya:

a. Memperjelas pesan agar tidak verbalitas
b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra.
c. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara siswa dengan

sumber belajar
d. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan

visual,auditoria dan kinestetikanya
e. Memberikan rangsangan yang sama,mempersamakan pengalaman dan

menimbulkan persepsi yang sama.
f. Proses pembelajaran mengandung lima komponen yakni guru

(komunikasi), bahan pembelajaran, media, dan siswa (penerima) serta
tujuan pembelajaran. Jadi media pembelajaran adalah segala sesuatu yang
dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang
perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk
mencapai tujuan belajar.

Sedangkan Sanjaya (2008: 207-210) menyebutkan bahwa media

pembelajaran secara khusus memiliki fungsi sebagai berikut : menangkap
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suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu, manipulasi keadaan, peristiwa,

atau objek tertentu, menambah gairah dan memotivasi belajar, media

pembelajaran memiliki nilai praktis.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa media

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan

pesan sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan  perasaan

siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar.

3. Jenis- jenis Media Pembelajaran.

Seiring dengan berkembangnya zaman cukup banyak macam dan

bentuk media yang telah beredar.Penggunaan media telah dimodifikasi,

harapanya melalui penggunaan media pembelajaran akan lebih memberkan

pengetahuan yang bermakna. Adapun jenis-jenis media realia menurut Seels

dan Glasgow dalam Arsyad (2013: 34) terbagi menjadi 3, yaitu model,

specimen (contoh), dan manipulative (peta, boneka). Sedangkan

pengelompokan jenis-jenis media pembelajaran diungkapkan oleh Asyhar

(2011: 44-45) yaitu.

a) Media visual yaitu jenis media yang digunakan hanya mengandalkan
indera penglihatan, misalnya media cetak seperti buku, jurnal, peta,
gambar, dan lain sebagainya.

b) Media audio adalah jenis media yang digunakan hanya mengandalkan
pendengaran saja, contohnya tape recorder, dan radio.

c) Media audio visual adalah film, vdeo, program TV, dan lain
sebagainya.

d) Multimedia yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan
peralatan secara terntegrasi dalam suatu proses atau kegiatan
pembelajaran.
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Sanjaya (2008:211) mengelompokkan media pembelajaran yang dilihat dari

segi sifatnya, yaitu .

a) Media anditif, yaitu media yang hanya didengarkan saja, atau media
yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara.

b) Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak
mengandung unsur suara. Yang termasuk dalam media ini adalah film
slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan
yang dicetak seperti media grafis.

c) Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur
suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti
rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lainya.

Pengelompokan macam-macam media pembelajaran menurut Asra (2008:5.8)

secara umum media dikelompokkan antara lain.

a) Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat, yang termasuk
kelompok visual misalnya foto, gambar, poster, grafik, kartun, liflit,
buklet, torso, film bisu, model 3 dimensi seperti diorama, makeup.

b) Media audio adalah media yang hanya dapat didengar saja seperti
kasetaudio, radio, MP3 Player, ipod.

c) Media audio visual yaitu media yang dapat dilihat sekaligus dapat
didengar, misalnya film bersuara, video, televisi, sound slide.

d) Multimedia adalah media yang dapat menyajikan unsur media secara
lengkap seperti suara, animasi, video, grafis, dan film. Multimedia
sering diidentikkan dengan komputer, internet dan pembelajaran
berbasis komputer (CBI).

e) Media realia yaitu semua media nyata yang ada dilingkungan alam,
baik digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan.
Misalnya tumbuhan, batuan, binatang, insectarium, herbarium, air,
sawah.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa media

pembelajaran memiliki beberapa macam, yaitu (a) media visual, (b) media

audio, (c) media audiovisual, (d) multimedia, dan (e) media realia. Setiap

jenis media pembelajaran memiliki bentu dan cara penyajian yang berbeda-

beda dalam pembelajaranya. Penelitian tindakan kelas ini, peneliti

menetapkan jenis media yang akan digunakan yaitu media realia.
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4. Media Realia

a. Pengertian Media Realia

Media yang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah

pemahaman pengetahuan dari guru ke siswa adalah media realia. Media

realia adalah media pembelajaran yang  menggunakan benda nyata dalam

proses pembelajaran. Sebagaimana dikemukakan oleh Sanjaya (2008:14)

menyatakan bahwa media realia adalah benda nyata yang digunakan

sebagai bahan belajar atau biasa disebut benda yang sebenarnya.

Sedangkan Patty (2007 :22) mengemukakan bahwa media realia adalah alat

bantu visual dalam pembelajaran yang berfungsi memberikan pengalaman

langsung kepada peserta didik. Media ini merupakan objek nyata suatu

benda. Seperti mata uang, tumbuhan, hewan bebatuan, air, tanah, benda-

benda dan lain sebagainya. Menggunakan benda nyata dalam proses sangat

dianjurkan, sebab siswa lebih memahami materi yang diajarkan.

Berdasarkan beberapa pengertian media di atas, maka peneliti

menyimpulkan bahwa media realia itu adalah:

1. Media nyata atau objek nyata yang dapat dilihat, diraba dan di pegang.

2. Media realia adalah media yang tidak mengalami perubahan atau asli

dan bukan berupa tiruan atau model dari benda nyata.

3. Media realia tersebut dapat berupa orang, mata uang, tumbuhan,

hewan, bebatuaan, air, tanah, benda-benda dan makanan.

4. Media realia adalah media yang tidak mengalami perubahan atau asli

dan bukan berupa tiruan atau model dari benda nyata.
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5. Media realia tersebut dapat berupa orang, mata uang, tumbuhan,

hewan, bebatuaan, air, tanah, benda-benda dan makanan.

b. Penggunaan Media Realia

Media realia menjadi salah satu media yang dapat digunakan dalam

proses pembelajaran. Keberhasilan dalam penggunaan suatu media

tergantung pada penggunaannya. Penggunaan media harus di perhatikan

terlebih dahulu sebelum menerapkannya saat proses pembelajaran.

Penggunaan media realia ini banyak kelebihannya, misalnya dapat

memberikan pengalaman nyata kepada siswa, namun dalam prakteknya

banyak benda-benda nyata yang tidak mudah di hadirkan dalam bentuk

yang sebenarnya yang disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan tertentu.

Hal lain yang penting diperhatikan dalam menggunakan realia sebagai

media pembelajaran adalah sebagai berikut.

1. Berikan kesempatan yang besar agar siswa dapat berinteraksi langsung
dengan benda yang saling dipelajari.

2. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa
mempelajari objek sebagai sumber informasi dan pengetahuan.

3. Berikaan siswa sebanyak mungkin yang berkaitan dengan objek yang
sedang dipelajari.

4. Hindari hal-hal yang tidak diinginkan atau resiko yang akan dihadapi
siswa pada saat mempelajarai realia (Ibrahim& Nana Syaodih, 2009:
117).

c. Kelebihan dan Kelemahan Media Realia

Penggunaan media realia dalam proses pembelajaran dikatakan

berhasil apabila telah mampu memberikan pengetahuan yang bermakna
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bagi siswa. Pemilihan  media yang digunakan dalam proses pembelajaran

memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu juga media realia. Menurut

Ibrahim& Nana Syaodih (2009: 119) mengungkapkan bahwa ada beberapa

kelebihan dan kelemahan dalam menggunakan objek nyata.Kelebihan dan

kelemahan media realia sebagai berikut.

1. Kelebihan
a. Dapat memberikan kesempatan semaksimal mungkin pada siswa

untuk mempelajari sesuatu ataupun melaksanakan tugas-tugas
dalam situasi nyata.

b. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri
situasi yang sesungguhnya dan melatih keterampilan mereka
dengan menggunakan sebanyak mungkin alat indera.

2. Kelemahan
a. Membawa murid-murid ke berbagai tempat di luar sekolah kadang-

kadang mengandung resiko dalam bentuk kecelakaan dan
sejenisnya.

b. Biaya yang diperlukan untuk mengadakan berbagai objek nyata
kadang-kadang tidak sedikit, apalagi ditambah dengan
kemungkinan kerusakan dalam menggunakannya.

c. Tidak selalu dapat memberikan semua gambaran dari objek yang
sebenarnya, seperti pembesaran, pemotongan, dan gambar bagian
demi bagian, sehingga pengajaran harus didukung pula dengan
media lain.

Pujita (2006: 18-20), media realia mempunyai kelebihan dan

kelemahan yaitu.

1. Kelebihan

a. Mudah didapat, pada umumnya media realia dapat ditemui kerena

merupakan benda nyata yang ada disekitar lingkungan.

b. Memberikan informasi yang jelas dan akurat, mengingat benda realia

merupakan benda yang nyata, maka penjelasan atau informasi yang

berkaitan benda tersebut menjadi jelas dan lebih akurat.
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2. Kelemahan

a. Ukuran kendala utama dalam menghadirkan media realia dalam ruang

kelas adalah ukuran yang terlalu besar. Apabila kegiatan belajar

mengajar dilakukan dalam ruang kelas, media realia berukuran besar

sulit untuk dibawa ke ruang kelas.

b. Benda nyata yang berharga mahal. Benda-benda nyata yang harganya

mahal tentunya sulit untuk digunakan sebagai media realia.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan kelebihan yang

dimiliki oleh media realia yaitu kesempatan semaksimal mungkin pada siswa

untuk mempelajari sesuatu dalam situasi nyatadan melatih keterampilan

mereka dengan menggunakan sebanyak mungkin alat indera, sedangkan

kelemahannya yaitu mengandung resiko, biaya yang diperlukan besar, tidak

dapat memberikan gambaran sebenarnya.

D. Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA)

1. Pengertian IPA

IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan secara sistematik, dan dalam

penggunaannya secara umum dan terbatas pada gejala-gejala alam.

Perkembangan tidak hanya kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah

dan sikap ilmiah (wahaya dalam Trianto, 2010: 136). Nokes dalam Abdullah

(2007: 18) IPA adalah “Pengetahuan teoritis yang diperoleh dengan atau

disusun dengan cara khas atau khusus yaitu dengan melakukan observasi,
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eksperimentasi, pengumpulan, penyusunan teori, demikian seterusnya kait

mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain.

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa IPA adalah

pengetahuan teoritis yang diperoleh dengan metode khusus untuk

mendapatkan suatu konsep berdasarkan hasil observasi dan eksperimen

tentang gejala alam dan berusaha mengembangkan rasa ingin tahu tentang

alam serta berperan dalam memecahkan menjaga dan melestarikan

lingkungan.

2. Tujuan IPA

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta prospek pengembangan

lebih lanjut dalam kehidupan sehari-hari. ( Kurikulum, 2006).

Sains merupakan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis

untuk menguasai pengetahuan, fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip

proses penemuan, dan memiliki sikap ilmiah. Pendidikan Sains di sekolah

dasar bermanfaat bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar

(Depdiknas, 2003: 15).

Sehingga dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sains

merupakan suatu proses kegiatan untuk mempelajari alam melalui kerja

ilmiah untuk menghasilkan pemahaman konsep-konsep, prinsip-prinsip,

hukum-hukum serta sikap ilmiah sehingga bermanfaat bagi kehidupan sehari-

hari.
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Mata pelajaran IPA di SD dan Madrasah Ibtidaiyah berfungsi untuk

menguasai konsep dan manfaat Sains dalam kehidupan sehari-hari dan

berfungsi untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

(Depdiknas, 2003: 27).

Adapun secara rinci fungsi mata pelajaran IPA dijelaskan dalam

Sumaji (2006: 35) yakni sebagai berikut.

a. Memberi bekal pengetahuan dasar, baik untuk dapat melanjutkan ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupn untuk diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari,

b. Mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam memperoleh,
mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep IPA,

c. Menanamkan sikap ilmiah dan melatih siswa dalam menggunakan metode
ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapinya,

d. Menyadarkan siswa akan keteraturan alam dan segala keindahanya
sehingga siswa terdorong untuk mencintai dan mengagungkan Pencipta-
Nya,

e. Memupuk daya kreatif dan inovatif siswa,
f. Membantu siswa memahami gagasan atau informasi baru dalam bidang

IPTEK,
g. Memupuk serta mengembangkan minat siswa terhadap IPA.

Adapun tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar berdasarkan

kurikulum 2004 Depdiknas, (2003: 27) yaitu :

a. Menanamkan pengetahuan dan konsep-konsep Sains yang bermanfaat
dalam kehidupan sehari-hari,

b. Menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap sains dan
teknologi,

c. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar,
memecahkan masalah, dan membuat keputusan,

d. Ikut serta dalam memelihara, manjaga, dan melestarikan lingkungan alam.
e. Mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling

mempengaruhi antara Sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat, dan
f. Menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan

Tuhan.
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Berdasarkan tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian

pendidikan IPA di SD bertujuan agar siswa mampu menguasai konsep IPA

dan keterkaitannya serta mampu mengembangkan sikap ilmiah untuk

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehingga lebih menyadari

kebesaran dan kekuasaan Pencipta-Nya

3. Pembelajaran IPA di SD

Pembelajaran di SD hendaknya disesuaikan dengan tingkat

perkembangan mental anak dan tingkat kemampuan berfikir anak. Menurut

pandangan Piaget dalam (Sutrisno, dkk 2007: 2.8) pikiran anak-anak berbeda

dengan pikiran orang dewasa. Pikiran anak masih terbatas pada obyek di

sekitar lingkungan. Pada tingkat ini anak dapat mengenal bagian-bagian dari

benda-benda seperti berat, warna, dan bentuknya. Tingkat perkembangan

intelektual siswa untuk usia SD adalah praoperasional dan operasional

konkrit.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa

pembelajaran IPA di SD memberikan kesempatan berbuat, berpikir, dan

bertindak seperti ilmuan (scientist) sesuai dengan tahap perkembangan anak

dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai

pendekatan, model, dan teknik pembelajaran.
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Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek

berikut :

a. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan,

dan interaksinya, dengan lingkungan serta kesehatan.

b. Benda/materi,sifat-sifat dan kegunaanya meliputi cair, padat dan gas

c. Energi dan perubahannya meliputi : gaya, bunyi, panas, magnet, listrik,

cahaya, dan pesawat sederhana.

d. Bumi dan alam semesta meliputi : tanah, bumi, tata surya dan benda-benda

langit lainnya (Kurikulum, 2006)

E. Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian tindakan kelas dalam

penelitian ini sebagai berikut :

a. Maulinda Putri Prasojo (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan

Model Contextual Teaching and learning Melalui Media Grafis untuk

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Pada Pembelajaran Tematik

Siswa Kelas IV B SD Negeri 1 Nunggal Rejo Tahun Pelajaran 2013/2014,

membuktikan bahwa salah satu langkah CTL yaitu mengonstruksi atau

membangun pengetahuan awal  siswa dapat meningkatkan pemahaman

siswa sebelum menerima materi ajar yang akan disampaikan.

b. Anisah Huril Ain (2013) dalam skripsinya yang berjudul “ Peningkatan

Hasil belajar IPA Melalui Model Contextual Teaching and Learning (CTL)

pada  Kelas V C SDN Puwoyoso 03 Semarang TP 2012/2013”,
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membuktikan bahwa kelebihan model CTL yaitu menempatkan siswa

sebagai sumber belajar dapat membuat aktif siswa dalam proses

pembalajaran.

Persamaan dari kedua penelitian yang diuraikan di atas dengan penelitian

yang peneliti laksanakan yaitu langkah- langkah penerapan model CTL serta

kelebihan dari CTL dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran

IPA. Kedua penelitian tersebut cukup relevan terhadap efektifivitas penerapan

model CTL melalui media realia untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa

kelas IV A SD Pertiwi Teladan Metro Pusat.

F. Kinerja Guru

Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan

yang berkualitas, guru harus dapat mengaktualisasikan dirinya. Hal ini berguna

untuk menunjang kinerjanya. Rusman (2014: 50) bahwa kinerja adalah

performance atau unjuk kerja yang dapat diartikan prestasi kerja atau

pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja. Sedangkan menurut Sanjaya (2014:

15) kinerja adalah hasil dari suatu proses yang dilakukan manusia. Rusman

(2014: 51) mengemukakan bahwa kinerja merupakan suatu wujud perilaku

seorang atau organisasi dengan orientasi prestasi. Berkaitan dengan kinerja

guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses

pembelajaran yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan

pembelajaran dan menilai hasil belajar.
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Berdasarkan PP 32 tahun 2013 terdapat delapan standar pendidikan

nasional yang digarap oleh BSNP yaitu (1) Standar Kompetensi Lulusan,

bekaitan dengan sikap, pengetahauan dan keterampilan. (2) Standar Isi,

berkaitan dengan materi dan tingkat kompetensi. (3) Standar Proses, berkaitan

dengan proses pembelajarannya seperti interaktif, inspiratif dsb. (4) Standar

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, berkaitan dengan Kompetensi pedagogik,

kepribadian, profesional dan sosial. (5) Standar Sarana dan Prasarana, berkaitan

dengan perabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. (6)

Standar Pengelolaan oleh Satuan pendidikan, berkaitan dengan manajemen

berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, dsb. (7)

Standar Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan wajib belajar,

akreditasi pendidikan, pemberantasan buta aksara dll. (8) Standar pembiayaan

berkaitan dengan biaya operasi, biaya personal, sarana dan prasarana, gaji

pendidik, dsb.

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, terdapat empat

standar kompetensi yang dikembangkan, yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2)

kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial dan (4) kompetensi profesional.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru diantaranya:

1. Kompetensi Pedagogik.

Menurut Sanjaya (2014: 19), bahwa kompetensi pedagogis

merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran siswa

Sedangkan Rusman (2014: 54) berpendapat  bahwa kompetensi pedagogis
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merupakan kemampuan guru dalam  mengoptimalkan potensi siswa untuk

mengaktualisasikan kemampuannya di kelas, dan guru juga harus mampu

melakukan kegiatan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah

dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi

pedagogik yang dimiliki oleh guru merupakan kompetensi kemampuan

guru dalam mengoptimalkan potensi siswa melalui pengelolaan dan proses

pembelajaran di kelas.

2. Kompetensi Kepribadian

Guru sering dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian

ideal. Sanjaya (2014: 18) menyatakan bahwa kompetensi kepribadian yang

dimiliki oleh guru berhubungan dengan pengembangan kepribadian. Hal

ini berkaitan dengan peran guru sebagai model atau panutan yang harus

digugu dan ditiru. Rusman (2014: 56) menjelaskan bahwa terdapat kriteria

kompetensi kepribadian yang dimiliki guru, yaitu:

a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan
nasional Indonesia.

b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan
teladan bagi peserta didik dan masyarakat.

c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa arif,
dan berwibawa.

d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga
menjadi guru, dan rasa percaya diri.

e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi

kepribadian yang dimiliki oleh guru merupakan kompetensi pengembangan
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kepribadian yang berkaitan dengan kepribadian guru yang akan selalu

ditiru oleh siswa.

3. Kompetensi Sosial

Guru di mata masyarakat merupakan panutan dan suri teladan yang

patut dicontoh. Sanjaya (2014: 20) menyatakan bahwa kompetensi sosial

berhubungan dengan kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan

sebagai makhluk sosial. Rusman (2014: 58) menjelaskan bahwa terdapat

kriteria yang dimiliki guru dalam kompetensi sosial, yaitu:

a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif kerena pertimbangan jenis
kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status
sosial ekonomi.

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.

c. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara
lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi

sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk

berkomunikasi dan berhubungan dengan lingkungan sosial.

4. Kompetensi Profesional

kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran.

Sanjaya (2014: 22) berpendapat bahwa kompetensi profesional adalah

kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan

yang berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan. Rusman, (2014: 59)
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berpendapat bahwa terdapat kriteria yang dimiliki guru dalam kompetensi

profesional yaitu:

a. Menguasi materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran yang diampu.

b. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
c. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan

melakukan tindakan reflektif.
d. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

berkomunikasi dan mengembangkan diri.
e. Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk

meningkatkan kinerja

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi

profesional adalah kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam hal

penyelesaian tugas-tugas keguruan, baik dalam proses pembelajaran

maupun administrasi yang berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan.

G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir berupa input (kondisi awal), proses atau tindakan yang

dilakukan dan output (kondisi akhir). Kondisi awal atau input dalam penelitian

ini adalah siswa, dimana ditemukan beberapa kelemahan pada saat

pembelajaran berlangsung yakni proses pembelajaran di dalam kelas belum

berorientasi pada pembelajaran bermakna. Pemanfaatan media yang belum di

pergunakan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran siswa belum

menggunakan permodelan sebagai contoh pembelajaran saat mengerjakan LKS.

Kurangnya interaksi atau wawancara antara siswa dan guru saat proses

pembelajaran. Penelusuran dokumen hasil Ulangan Tengah Semester (UTS)

mata pelajaran IPA dengan KKM yang telah di tentukan yakni 65, dari 29 siswa
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hanya 8 orang atau 27,5 % yang sudah tuntas sedangkan 21 orang atau 72,4  %

belum tuntas. Sementara itu rata-rata nilai kelas adalah 58.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka diperlukan suatu

proses yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi tersebut yaitu

dengan menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning

melalui media realia dengan memperhatikan ketujuh langkah- langkah model

tersebut secara tepat dan benar maka diharapkan output yang diproleh hasil

belajar siswa meningkat.

Secara sederhana kerangka pikir penelitian ini dapat peneliti gambarkan

sebagai berikut.

Input Proses Output

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian

(Juliansyah, 2014: 79). Sedangkan menurut (Arikunto 2013: 110) hipotesis

Siswa kelas
IV A SD
Pertiwi

Teladan.

Penerapan model Contextual
Teaching and Learning (CTL)
melalui media realia:

1. Pengkonstruksian
pengetahuan dan pengaitan

2. Kegiatan inkuiri atau
menemukan

3. Bertanya
4. Diskusi
5. permodelan
6. Refleksi
7. Penilaian autentik

Hasil belajar
meningkat
mencapai ≥75%
dari 29 orang
siswa.
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dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap

permasalahan penelitian,sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan kajian pustaka diatas, dapat dirumuskan hipotesis

tindakan kelas yaitu “ Apabila dalam pembelajaran menggunakan model

Contextual Teaching and Learning melalui media realia sesuai dengan

langkah- langkah CTL dengan benar dan tepat, maka hasil belajar IPA Siswa

Kelas IV A SD Pertiwi Teladan Metro Pusat akan meningkat”.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) atau

dikenal dengan Classroom Action Research. Menurut Arikunto, (2006: 58)

mengemukakan penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan yan

dilakukan di kelas dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu

praktik pembelajaran. Selanjutnya Wardhani, (2008: 14) PTK merupakan

penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas sendiri melalui refleksi

diri dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil

belajar siswa menjadi meningkat Prosedur penelitian yang dilakukan terdiri

dari 4 tahapan dasar yang saling terkait dan berkesinambungan, yaitu (1)

perencanaan (planning), (2) pelaksanaan (acting), (3) pengamatan

(observing), dan (4) refleksi (reflection).

Arikunto (2007: 137) menjelaskan bahwa secara garis besar terdapat

Empat tahapan yang dilalui, yaitu : (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3)

pengamatan, dan (4) refleksi. Adapun model dan pelaksanaannya untuk

masing-masing tahap adalah sebagai berikut.
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Gambar 3. 1. Alur siklus penelitian tindakan kelas
Adopsi dari Arikunto (2007: 137)

B. Setting Penelitian

1. Subjek penelitian

Penelitian ini di laksanakan secara kolaboratif antara observer

dengan guru. Subjek penelitian tindakan kelas adalah siswa dan guru kelas

IV A SD Pertiwi Teladan Metro Pusat dengan jumlah 29 orang siswa yang

terdiri dari 14 orang laki-laki dan 15 orang perempuan.

Perencanaan

Pelaksanaan

Pengamatan

SIKLUS II

Pengamatan

Refleksi SIKLUS I

Perencanaan II

Selesai Pelaksanaan
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2. Lokasi peneltitan

Penelitian ini di laksanakan di kelas IV A SD Pertiwi Teladan Jl.

Brig. Jend. Sutiyoso No. 09 Kota Metro, Metro Pusat.

3. Waktu Penelitian

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester genap

tahun pelajaran 2015/2016, selama 4 bulan mulai bulan Februari-Mei.

Rentang waktu tersebut dimulai dari tahap persiapan hingga pengumpulan

laporan hasil skripsi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan keseluruhan data yang

diperoleh berdasarkan instrumen penelitian dengan tehnik tes dan non tes.

1. Teknik Nontes

Teknik nontes digunakan untuk memperoleh data yang bersifat

kualitatif. Teknik nontes dilaksanakan dengan menggunakan lembar

observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkenaan

dengan kinerja guru, hasil belajar afektif, hasil belajar psikomotor, siswa

dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan model CTL melalui media

realia. Lembar observasi kinerja guru, afektif dan psikomotor siswa dinilai

dengan menggunakan rubrik penskoran. Penilaian kinerja guru dilakukan

oleh observer yaitu dengan melingkari angka pada kolom penskoran sesuai

dengan indikator yang muncul pada setiap aspek penilaian.Penilaian hasil
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belajar afektif dan psikomotor siswa dilakukan oleh observer dengan cara

memberi tanda ceklist (√) pada setiap indikator yang muncul.

2. Teknik Tes

Teknik tes yaitu teknik pengumpulan data berupa nilai-nilai untuk

mengetahui hasil belajar siswa berupa ranah kognitif, tujuannya yaitu untuk

mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan siswa dalam pembelajaran

IPA. Dalam penelitian ini, tes dilaksanakan setiap akhir siklus. Hal ini

dimaksudkan untuk memperoleh data hasil belajar siswa setelah

menggunakan model pembelajaran multisensori melalui media realia.

Teknik tes ini dilakukan dengan memberikan tes formatif berupa soal

pilihan jamak, soal tersebut dikerjakan oleh siswa secara individu.

D. Alat Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (2007: 101) instrumen pengumpulan data adalah

alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan

mempermudah peneliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan instrumen

sebagai berikut.

a. Lembar observasi

instrumen ini dirancang oleh peneliti berkolaborasi dengan guru kelas IV

A SD Pertiwi Teladan Metro Pusat. Lembar observasi digunakan untuk
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mengumpulkan data mengenai kinerja guru, dan hasil belajar afektif dan

psikomotor siswa dalam proses pembelajaran dengan menerapkan model

CTL melalui media realia.. Pada penelitian ini alat yang digunakan untuk

mengumpulkan data adalah lembar observasi dan tes. Adapun lembar

observasi yang akan digunakan sebagai berikut.

1. IPKG (Instrumen Penilaian Kinerja Guru)

Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG) digunakan untuk

mengumpulkan data dan informasi mengenai kinerja guru selama

pembelajaran. Adapun indikator kinerja guru yang berkenaan dengan

penerapan model CTL melalui media realia adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Indikator dalam penerapan model CTL.

No Indikator yang diamati
1. Guru mengonstruksikan atau membangun pengetahuan

awal siswa dengan kegiatan mengamati.
2. Guru mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan inkuiri

untuk melakukan proses berpikir kritis secara sistematis
3. Guru mengarahkan siswa untuk bertanya berdasarkan

kegiatan mengamati dan menalar.Membagi siswa kedalam
beberapa kelompok untuk melakukan diskusi

4. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok untuk
melakukan diskusi.

5. Guru mengarahkan dan memfasilitasi siswa dalam kegiatan
permodelan dengan melibatkan siswa secara langsung.

6. Guru melakukan refleksi di akhir pertemuan berdasarkan
pembelajaran yang dilakukan.

7. Guru melakukan penilaian sebenarnya selama proses
pembelajaran berlangsung sampai diperoleh hasil
pembelajaran.

Sumber : Aqib, (2014: 6)
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Tabel 3.2 Instrumen Penilaian Kinerja Guru (IPKG).

No. KEGIATAN SKOR
I PRAPEMBELAJARAN

1. Kesiapan ruang, alat pembelajaran dan media. 1 2 3 4
2. Memeriksa kesiapan siswa. 1 2 3 4

II MEMBUKA PELAJARAN
1. Melakukan kegiatan apersepsi. 1 2 3 4
2. Mengomunikasikan kompetensi yang akan
dicapai dan rencana kegiatannya.

1 2 3 4

III KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN
A. Mengembangkan Kurikulum Yang Terkait

Dengan Mata Pelajaran Yang Diampu
1. Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu 1 2 3 4
2. Memilih materi pembelajaran yang diampu yang

terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan
pembelajaran

1 2 3 4

3. Menata materi pembelajaran secara benar sesuai
dengan pendekatan atau media yang dipilih dan
karakter peserta didik

1 2 3 4

4. Mengembangkan indikator dan instrumen
penilaian

1 2 3 4

B. Menyelenggarakan Pembelajaran Yang
Mendidik

1. Mengembangkan komponen-komponen
rancangan pembelajaran

1 2 3 4

2. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik
dikelas

1 2 3 4

3. Menyampaikan materi sesuai dengan hirarki
belajar.

1 2 3 4

4. Menggunakan media pembelajaran dan sumber
belajar yang relevan dengan karakteristik peserta
didik dan mata pelajaran yang diampu untuk
mencapai tujuan pembelajaran secara utuh

1 2 3 4

5. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan
sumber belajar/ media pembelajaran.

1 2 3 4

6. Dapat memanipulasi keadaan dengan media. 1 2 3 4
7. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 1 2 3 4
C. Model Pembelajaran CTL
1. Pengkonstruksian pengetahuan melalui kegiatan

mengamati
1 2 3 4

2. Mengarahkan siswa melakukan kegiatan inkuiri 1 2 3 4
3. Mengarahkan siswa untuk bertanya 1 2 3 4
4. Menciptakan masyarakat belajar (diskusi) 1 2 3 4
5. Kegiatan permodelan dengan melibatkan siswa 1 2 3 4
6. Refleksi 1 2 3 4
7. penilaian sebenarnya atau auntentik 1 2 3 4
D. Pelibatan siswa dalam CTL
1. Memotivasi siswa untuk belajar berfikir 1 2 3 4
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No. KEGIATAN SKOR
kontekstual

2. Merespon positif pendapat atau argumen siswa 1 2 3 4
3. Memotivasi siswa untuk bersikap terampil 1 2 3 4
4. Menunjukan hubungan antar pribadi yang

terbuka
1 2 3 4

5. Menumbuhkan keceriaan aktif siswa dalam
belajar

1 2 3 4

IV PENUTUP
A.  Menyelenggarakan Penilaian dan Evaluasi

Proses Dan Hasil Belajar
1. Mengembangkan instrumen penilaian dan

evaluasi proses dan hasil belajar
1 2 3 4

2. Menganalisis hasil penilaian proses 1 2 3 4
B.  Melakukan Tindakan Reflektif Untuk

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran
1. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang

telah dilaksanakan
1 2 3 4

2. Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan
pengembangan pembelajaran dalam mata
pelajaran yang diampu

1 2 3 4

(Sumber: Modifikasi dari Andayani, 2009:  73)

Tabel 3.3 Rubrik penilaian kinerja guru.

Skor Kategori Kriteria Penilaian

4 Sangat Baik Aspek yang diamati dilaksankan oleh guru
dengan sangat baik, guru melakukannya tanpa
kesalahan..

3 Baik Aspek yang diamati dilaksanakan dengan baik
oleh guru, guru melakukannya dengan
satu/dua kesalahan.

2 Cukup Baik Aspek yang diamati dilaksanakan oleh guru
dengan cukup baik, guru melakukannya
dengan tiga/empat kesalahan.

1 Kurang Aspek yang diamati tidak dilaksanakan oleh
guru dan guru terlihat tidak menguasai

(Sumber: Poerwanti, dkk, 2008: 7.8)
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2. Lembar observasi hasil belajar afektif siswa

Lembar observasi afektif siswa dalam penelitian ini digunakan untuk

mengumpulkan data mengenai sikap atau karakter siswa. Aspek

yang dinilai dalam penelitian ini yaitu sikap disiplin dan percaya diri

dengan indikator- indikator yang dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.

Tabel 3.4 Aspek dan indikator hasil belajar sikap (afektif) siswa.

Aspek Indikator
Disiplin 1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk.

2. Menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.
3. Tertib saat mengerjakan tugas yang diberikan tidak

membuat kegaduhan didalam kelas
4. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar.

Percaya diri
1. Berani mendemonstrasikan hasil kerja kelompok.
2. Berani mengajukan pertanyaan
3. Tidak ragu saat melakukan kegiatan.
4. Berani mengajukan pendapat

(Sumber: Majid, 2014: 146)

Adapun lembar observasi yang akan digunakan untuk

mengetahui hasil belajar afektif siswa sebagai berikut.

Tabel 3.5 Lembar observasi hasil belajar afektif siswa.

No
Nama
Siswa

Indikator  yang diamati

Ju
m

la
h

sk
or

N
ila

i
A

fe
kt

if

K
at

e
-

G
or

iDisiplin Percaya Diri

1 2 3 4 1 2 3 4

1
2

dst.
Jumlah Skor
Nilai rata- rata
Persentase klasikal
Kategori
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Keterangan:
Berilah tanda ceklist ( √ ) bila siswa melaksanakan yang berarti “Ya”
dan tanda(−) yang berarti “Tidak” bila siswa tidak
melaksanakan,pada
kolom perilaku yang diamati (1-4)!

Tabel 3.6 Rubrik Penilaian hasil belajar afektif siswa.

Skor Kategori Kritera Penilaian
4 Membudaya Jika ketiga indikator yang diamati

muncul selama proses pembelajaran
3 Mulai

berkembang
Jika hanya dua indikator yang diamati
muncul selama proses pembelajaran

2 Mulai terlihat Jika hanya satu indikator yang diamati
muncul selama proses pembelajaran

1 Belum
Terlihat

Jika tidak ada indikator yang dinilai
muncul selama proses pembelajaran

(Sumber: Kemendikbud, 2014: 84)

3. Lembar observasi hasil belajar psikomotor siswa.

Lembar penilaian psikomotor dalam penelitian ini digunakan untuk

mengumpulkan data mengenai keterampilan siswa. Keterampilan

yang akan dinilai dalam penelitian ini yaitu keterampilan

mengkomunikasikan dengan indikator- indikator yang dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7 Aspek dan Indikator hasil belajar psikomotor.

Aspek Indikator

Mengkomunikasikan

1. Menyampaikan hasil percobaan
dengan kalimat yang singkat

2. Menyampaikan hasil percobaan
dengan kalimat yang jelas

3. Menyampaikan hasil percobaan
dengan sikap yang tenang

4. Menyampaikan hasil percobaan
dengan bahasa yang runtut
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Adapun lembar observasi yang akan digunakan untuk

mengetahui hasil belajar keterampilan (psikomotor) siswa sebagai

berikut.

Tabel 3.8 Lembar observasi hasil belajar psikomotor siswa.

No
Nama
Siswa

Keterampilan
mengkomunikasikan

Jumlah
Skor

Nilai
Psikomotor

Kate
gori

1 2 3 4
1
2
3
4
5

Jumlah nilai
Nilai rata- rata
Persentase klasikal
Kategori

Keterangan:
Berilah tanda ceklist ( √ ) bila siswa melaksanakan yang berarti “Ya”
dan tanda (−) yang berarti “Tidak” bila siswa tidak melaksanakan,
pada kolom perilaku yang diamati (1-4)!.

Tabel 3.9 Rubrik penilaian hasil belajar psikomotor siswa.

Skor Kategori Kriteria penilaian
4 Membudaya Jika ketiga indikator yang diamati

muncul selama proses pembelajaran.
3 Mulai

berkembang
Jika hanya dua indikator yang diamati
muncul selama proses pembelajaran.

2 Mulai terlihat Jika hanya satu indikator yang diamati
muncul selama proses pembelajaran.

1 Belum
terlihat

Jika tidak ada indikator yang dinilai
muncul selama proses pembelajaran.

(Sumber: Kemendikbud, 2014: 84)
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b. Tes hasil belajar

Tes adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk

melihat serta mengukur kemampuan siswa pada bidang tertentu. Tes

ini dilakukan dengan memberikan tes formatif berupa soal pilihan

jamak dan esay, dengan 10 butir soal jamak serta 5 butir soal esay

dan dikerjakan oleh siswa secara individu, serta ranah kognitif yang

dinilai yakni C1 dan C2, Tes digunakan untuk mendapatkan data

hasil belajar pada ranah kognitif serta untuk melihat peningkatan

hasil belajar dalam pembelajaran IPA menggunakan model CTL

melalui media realia.

Tabel 3.10 Pedoman ketuntasan hasil belajar siswa.

No Nilai Keterangan

1 ≥65 Tuntas

2 <65 Belum Tuntas

Tabel 3.11 Lembar penilaian kognitif siswa.

No Nama Siswa
Nilai Pengetahuan

Siklus I Siklus II
Nilai Ket. Nilai Ket.

1
2
3

Dst
Jumlah nilai
Nilai rata-rata
Jumlah siswa tuntas
Jumlah siswa belum tuntas
Nilai tertinggi
Nilai terendah
Persentase ketuntasan belajar
klasikal
Kategori Ketuntasan klasikal
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E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data

secara kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut :

1. Teknik Analisis Data Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang

menunjukkan dinamika proses dengan memberikan pemaknaan secara nyata

dan mendalam sesuai dengan permasalahan penelitian, yaitu data tentang

afektif, dan psikomotor siswa dan kinerja guru. Data kualitatif ini diperoleh

dari data non tes yaitu observasi siswa selama proses pembelajaran.

a. Kinerja Guru

Nilai kinerja guru diperoleh dengan rumus :

N = RSMX 100
Keterangan :
N = nilai kinerja yang dicari atau diharapkan
R = skor mentah yang diperoleh
SM = skor maksimum
100 = bilangan tetap
(Sumber: Purwanto, 2008: 102)

Tabel 3.12 Kategori nilai kinerja guru berdasarkan perolehan nilai.

No Skor Rentang Nilai Kategori

1. 4 81– 100 SangatBaik (A)

2. 3 66– 80 Baik (B)

3. 2 51 – 65 Cukup Baik (C)

4. 1 < 50 Kurang Baik (K)

(Sumber: Modifikasi, Kemendikbud, 2013: 315)
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b. Hasil Belajar afektif siswa

Nilai afektif siswa secara individu diperoleh dengan rumus:N = RSMX 100
Keterangan :
N = nilai afektif yang dicari atau diharapkan
R = skor mentah yang diperoleh siswa
SM = skor maksimum
100 = bilangan tetap
(Sumber : Purwanto, 2008: 102)

Tabel 3.13 Kategori hasil belajar afektif siswa.

Rentang Nilai Huruf  Mutu Kategori
90– 100 A

Sudah Membudaya
80 – 84 A -
75 – 79 B +

Mulai Berkembang70 – 74 B
65 – 69 B -
60– 64 C +

Mulai Terlihat55– 59 C
50 – 54 C -
45 – 49 D +

Belum Terlihat0 – 44 D
(Sumber : Kemendikbud, 2013: 8)

Sedangkan untuk menghitung persentase hasil belajar afektif secara

klasikal, diperoleh dengan rumus:

P = ∑siswa yang tuntas belajar X 100%
∑siswa

Keterangan:

P = Persentase ketuntasan afektif klasikal
100% = Bilangan tetap

(Sumber: Aqib, dkk, 2009: 41)
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Tabel 3.14 Kategori ketuntasan hasil belajar afektif siswa secara
klasikal.

No Rentang Nilai Sikap (%) Kategori
1 80 – 100 Membudaya
2 65 – 79 Mulai Berkembang
3 50 – 64 Mulai Terlihat
4 0 – 49 Tidak Terlihat
(Sumber: Aqib, 2009: 41)

c. Hasil belajar psikomotor Siswa

Nilai psikomotor siswa secara individu diperoleh dengan rumus:

N = X 100
Keterangan :
N = nilai psikomotor yang dicari atau diharapkan
R = skor mentah yang diperoleh siswa
SM = skor maksimum
100 = bilangan tetap
(Sumber: Purwanto, 2008: 102)

Tabel 3.15 Kategori hasil belajar psikomotor setiap siswa.

Rentang Nilai Huruf  Mutu Kategori
90– 100 A

Sangat Terampil
80 – 84 A -
75 – 79 B +

Terampil70 – 74 B
65 – 69 B -
60– 64 C +

Cukup Terampil55– 59 C
50 – 54 C -
45 – 49 D +

Kurang Terampil
0 – 44 D

(Sumber : Kemendikbud, 2013: 8)
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Sedangkan untuk menghitung persentase hasil belajar psikomotor siswa
secara klasikal diperoleh dengan rumus:

P = ∑siswa yang tuntas belajar X 100%
∑siswa

Keterangan:
P = Persentase hasil belajar psikomotor siswa secara klasikal
100% = Bilangan tetap

(Sumber: Aqib,2009: 41)

Tabel 3.16 Kategori ketuntasan hasil belajar psikomotor siswa secara
klasikal.

No Rentang nilai keterampilan (%) Kategori
1 80 – 100 Sangat terampil
2 65 – 79 Terampil
3 50 – 64 Cukup terampil
4 0 – 49 Kurang terampil

(Sumber: Aqib, 2009: 41)

2. Teknik Analisis Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang di paparkan dalam bentuk angka-

angka. Analisis kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan berbagai

dinamika kemajuan kualitas hasil belajar siswa dalam hubungannya dengan

penguasaan materi yang diajarkan guru. Nilai siswa akan dibandingkan

dengan nilai awal kemudian dihitung selisihnya,selisihnya itu yang akan

menjadi kemajuan atau kemunduruan belajar.

a. Nilai hasil belajar siswa secara individual diperoleh dengan rumus:

NK = RN x 100
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Keterangan:
NK = nilai siswa (nilai yang dicari)
R = jumlah skor/item yang dijawab benar
N = skor maksimum dari tes
100 = bilangan tetap
(Sumber : Purwanto, 2008: 112)

b. Menghitung nilai rata – rata seluruh siswa

= ∑∑
Keterangan := Nilai rata − rata kelas= Jumlah semua nilai siswa= Jumlah siswa
(Sumber: Aqib, dkk., 2009 : 40)

c. Menghitung persentase ketuntasan hasil belajar kognitif siswa secara

klasikal digunakan rumus :

K = ∑XN x 100%
Keterangan :
K = ketuntasan belajar klasikal
∑X = jumlah siswa yang tuntas
N = jumlah siswa
100 % = bilangan tetap

Tabel 3.17 Kategori persentase ketuntasan belajar kognitif siswa.

No Rentang ketuntasan Kategori
1 80 – 100 Sangat Tinggi
2 65 – 79 Tinggi
3 50 – 64 Sedang
4 0 – 49 Rendah
(Sumber: Aqib, 2009: 41)
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F. Langkah- Langkah Penelitian Tindakan Kelas.

Penelitian Tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus dan masing-

masing siklus memiliki empat kegiatan, yaitu: perencanaan (plan),

pelaksanaan (act), pengamatan (observer) dan refleksi (reflect).

1. Siklus I

1. Tahap Perencanaan

a. Peneliti bersama guru kelas IV A untuk melakukan kegiatan

pembelajaran dengan menerapkan model CTL melalui media realia.

Menganalisis kurikulum untuk mengetahui Standar Kompetensi

(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang akan diajarkan.

b. Menyiapakan materi pembelajaran yang akan diajarkan.

c. Membuat perangkat pembelajaran berupa pemetaan, silabus dan

Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP).

d. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan

dalam proses pembelajaran.

e. Menyiapkan instrumen penilaian yaang terdiri dari lembar observasi

yang akan digunakan untuk mengamati kegiatan kinerja guru, sikap,

dan keterampilan siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

f. Menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS)

g. Menyiapkan lembar tes formatif, untuk memperoleh data mengenai

hasil belajar siswa pada ranah pengetahuan.

h. Menyiapkan peralatan dokumentasi.
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2. Tahap Pelaksanaan awal

a. Kegiatan awal

1. Mengkondisikan kelas dan berdoa sebelum memulai pelajaran.

2. Guru memberikan evaluasi harian kepada siswa mengenai

kebaikan apa sajakah yang sudah di lakukan siswa dimulai dari

mereka pulang sekolah hingga mereka kembali ke sekolah dipagi

harinya.

3. Guru mengadakan apersepsi mengenai materi “Gaya” dengan

mengaitkan materi dengan lingkungan sekitar atau objek sekitar.

Misalnya salah satu siswa diminta untuk merapihkan barisan

meja belajar siswa dengan jarak yang sama dengan manarik atau

mendorong meja tersebut.

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

5. Guru memberikan motivasi belajar.

b. Kegiatan Inti

Pada tahap ini akan terlihat penerapan model CTL . berikut ini

langkah- langkah Model CTL melalui media realia.

a. Guru mengonstruksi pengetahuan awal siswa dengan bertanya

jawab kepada siswa

b. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk menemukan

hipotesa atau jawaban sementara melalui stimulus atau arahan

yang diberikan guru (kegiatan inkuiri).
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c. Guru mengarahkan siswa untuk bertanya dari berdasarkan

hipotesa ataupun kegiatan mengamati yang dilakukan siswa.

d. Guru membentuk kelompok belajar dengan membagi 29 orang

siswa menjadi 5 kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari

5-6 orang siswa dan dibagi LKS.

e. Guru mengarahkaan atau memfasilitasi siswa dalam kegiatan

permodelan dengan melibatkan siswa secara langsung.

f. Masing- masing kelompok diminta untuk mendiskusikan materi

berdasarkan tampilan media. Selama diskusi berlangsung, guru

mengawasi kegiatan diskusi.

g. Masing- masing kelompok menuliskan hasil diskusi dan jawaban

dari pertanyaan yang ada di LKS kemudian menyampaikan hasil

kepada kelompok lain di depan kelas.

h. Guru meluruskan hasil diskusi dan jawaban masing- masing

kelompok dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk

bertanya dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk

bertanya tentang materi yang belum dimengerti.

i. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang hasil

diskusi dan jawabannya paling tepat.

j. Sebagai penguatan, guru memberikan tugas kepada siswa untuk

mengerjakan soal yang dibuat oleh guru. Pada tahap ini, guru

melakukan penilaian autentik.

k. Perwakilan kelompok mengumpulkan hasil kerja.
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c. Kegiatan Penutup

a. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah

dilakukan.

b. Guru memberikan tugas rumah sebagai tindak lanjut

c. Menyampaikan materi pembelajaran pada pertmuan berikutnya

untuk dipelajari.

d. Do’a

3. Tahap Pengamatan

Pengamatan dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan

oleh peneliti dan satu orang rekan mahasisiwa sebagai teman sejawat

atau kolaborator. Pelaksanaan observasi dilakukan bersamaan dengan

pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, peneliti mengamati aspek

afektif, psikomotor siswa dan kinerja guru selama proses

pembelajaran berlangsung menggunakan lembar observasi yang telah

dibuat.

4. Tahap Refleksi

Tahap terakhir silus ini merupakan kegiatan menganalisis

seluruh informasi yang terkumpul dan diperoleh pada tahap

observasi. Peneliti merefleksikan kegiatan yang berlangsung dengan

membuat kesimpulan, hasilnya digunakan untuk menentukan

langkah- langkah perbaikan pada pembelajaran berikutnya untuk
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mencapai tujuan penelitian. Apabila tujuan penelitian belum tercapai

maka penelitian akan dilanjutkan pada siklus berikutnya.

2. Siklus II

Pada akhir siklus I telah dilakukan refleksi oleh semua tim peneliti

untuk mengkaji proses pembelajaran yang dilakukan guru sebagai acuan

dalam pelaksanaan siklus II. Adapun pelaksanaan pada siklus II ini

meliputi:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini yang dilakukan adalah menganalisis pemetaan

kompetensi, menyusun silabus, dan RPP, menyiapkan materi

pembelajaran, mempersiapkan media pembelajaran, mempersiapkan

lembar observasi kinerja guru, afektif, psikomotor siswa, LKS, soal tes

hasil belajar siswa, dan kamera untuk dokumentasi.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

a. Kegiatan Awal

1. Pengkondisian kelas dan menertibkan siswa

2. Guru menyampaikan apersepsi mengenai materi “Energi panas

dan bunyi” dengan memberikan sebuah perintah kepada siswa-

siswi untuk menggosokan kedua batu yang disediakan.

3. Guru mengonstruksi atau membangun pengetahuan awal siswa.

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.



62

5. Guru memberikan motivasi

b. Kegiatan inti

Pada tahap ini akan terlihat penerapan model CTL . berikut ini

langkah- langkah Model CTL melalui media realia.

1. Guru mengonstruksi pengetahuan awal siswa dengan melakukan

tanya jawab mengenai materi yang berkaitan dengan yang akan

diajarkan

2. Guru memberikan arahan kepada siswa untuk menemukan

hipotesa atau jawaban sementara melalui stimulus atau arahan

yang diberikan guru (kegiatan inkuiri).

3. Guru mengarahkan siswa untuk bertanya dari berdasarkan

hipotesa ataupun kegiatan mengamati yang dilakukan siswa.

4. Guru membentuk kelompok belajar dengan membagi 29 orang

siswa menjadi 5 kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari

5-6 orang siswa dan dibagi LKS.

5. Guru mengarahkaan atau memfasilitasi siswa dalam kegiatan

permodelan dengan melibatkan siswa secara langsung.

6. Masing- masing kelompok diminta untuk mendiskusikan materi

berdasarkan tampilan media. Selama diskusi berlangsung, guru

mengawasi kegiatan diskusi.
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7. Masing- masing kelompok menuliskan hasil diskusi dan jawaban

dari pertanyaan yang ada di LKS kemudian menyampaikan hasil

kepada kelompok lain di depan kelas.

8. Guru meluruskan hasil diskusi dan jawaban masing- masing

kelompok dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk

bertanya dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk

bertanya tentang materi yang belum dimengerti.

9. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang hasil

diskusi dan jawabannya paling tepat.

10. Sebagai penguatan, guru memberikan tugas kepada siswa

untuk mengerjakan soal yang dibuat oleh guru. Pada tahap ini,

guru melakukan penilaian autentik.

11. Perwakilan kelompok mengumpulkan hasil kerja.

c. Kegiatan Penutup

1. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang

telah dilakukan.

2. Guru memberikan tugas rumah sebagai tindak lanjut

3. Menyampaikan materi pembelajaran pada pertmuan berikutnya

untuk dipelajari.

4. Do’a
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3. Tahap Pengamatan

Pengamatan dalam penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh

peneliti dan satu orang rekan mahasisiwa sebagai teman sejawat atau

kolaborator. Pelaksanaan observasi dilakukan bersamaan dengan

pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, peneliti mengamati aspek afektif,

psikomotor siswa, dan kinerja guru selama proses pembelajaran

berlangsung menggunakan lembar observasi yang telah dibuat.

4. Tahap Refleksi

Tahap terakhir siklus ini merupakan kegiatan menganalisis seluruh

informasi yang telah terkumpul dan diperoleh pada tahap observasi.

Peneliti merefleksikan kegiatan yang berlangsung dengan membuat

kesimpulan, hasilnya sudah menjawab indikator keberhasilan yang akan

dibahas berikut ini.

G. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah pada akhir

penelitian diketahui adanya peningkatan hasil belajar (afektif, kognitif, dan

psikomotor) secara klasikal mencapai ≥75% dari jumlah 29 orang siswa

yang tuntas belajar mencapai nilai KKM yang telah ditentukan yaitu 65.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas di kelas IV A SD Pertiwi

Teladan Metro Pusat  melalui penerapan model Contextual Teaching and

Learning melalui media realia dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa

kelas IV A SD Pertiwi Teladan Metro Pusat, hal ini dapat dilihat dari rata-

rata nilai nilai hasil belajar sebesar 66,69 dan mengalami peningkatan pada

siklus II sebesar 74,66 dengan persentase ketuntasan hasil belajar siswa

pada siklus I yaitu 62,07% dengan kategori “Sedang. dan mengalami

peningkatan sebesar 20,69%, sehingga pada siklus II menjadi 82,76%

dengan kategori “Sangat Tinggi”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti

memberikan saran dalam penerapan model CTL melalui media  pada

pembelajaran IPA siswa kelas IV A SD Pertiwi Teladan kepada:

1. Siswa

Siswa dapat memanfaatkan model CTL melalui media realia untuk

mengaplikasikan materi yang telah dipelajari pada kehidupan sehari-

hari.
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2. Guru

Hendaknya menerapkan model CTL melalui media realia untuk

dapat menyampaikan materi secara kontekstual sehingga siswa dapat

menerapkan materi yang telah mereka pelajari pada kehidupan sehari-

harinya, ataupun model pembelajaran lainnya dalam peroses

pembelajaran sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan

kinerjanya.

3. Kepala Sekolah

Kepala sekolah tetap terus berusaha untuk memfasilitasi sarana dan

prasarana dengan cukup memadai di dalam sekolah guna

mempermudah guru dalam proses pembelajaran seperti media

pembelajaran misalny.

4. Peneliti berikutnya

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan model CTL media

realia pada pembelajaran IPA di kelas IVA SD Pertiwi Teladan Metro

Pusat. Diharapkan peneliti berikutnya dapat mengambangkan dan

melaksanakan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan model

pembelajaran serupa pada kelas lainnya dengan indikator afeksi lainnya

seperti tanggung jawab, ataupun kerjasama.
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