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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI MODEL 

KONSTEKTUAL SISWA KELAS IV SD NEGERI 1 GEMPOL 

KARANGANOM KLATEN TAHUN AJARAN 2012/ 2013 

 

Harjani, A54B090093, Jurusan SI PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 118 halaman. 

 Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA materi 

Struktur Kerangka Manusia dan Fungsinya melalui proses pembelajaran model 

kontekstual siswa kelas IV SD Negeri 1 Gempol Tahun Ajaran 2012/ 2013. 

 Jenis penelitian ini menggunakan bentuk penelitian tindakan kelas. Subyek 

penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri I Gempol sebanyak 15 

siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi (Pengamatan), 

wawancara, kajian dokumen, dan tes. 

Langkah pelaksanaan penelitian-penelitian tindakan kelas ada 4 tahap 

yaitu perencanaan, tindakan, observai dan refleksi, itu berkesinambungan. 

 Hasil penelitian ini adalah (1) rata-rata kelas meningkat yaitu pada awal 

sebelum diadakan PTK sebesar 60,2 dan setelah dilaksanakan PTK siklus I nilai 

rata-rata siswa menjadi 65,1 dengan KKM 63, rata-rata siswa tersebut sudah 

berada diatas KKM, namun ada 5 siswa yang nilainya masih dibawah KKM. Pada 

siklus II rata-rata menjadi 75 dan ada 1 siswa yang nilainya dibawah KKM, (2) 

adanya peningkatan presentase yaitu sebelum diadakan PTK adalah 40% 

meningkat menjadi 66,67% pada siklus I sedang pada siklus II menjadi 93,33%. 

 Kesimpulan dari penelitian diatas adalah pembelanjaran konstektual dapat 

meningkat hasil belajar tentang struktur rangka manusia dan fungsinya dalam 

pembelajara IPA pada siswa SD N 1 Gempol. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

peningkatan hasil belajar berada diatas  KKM.  

 

Kata Kunci  : Hasil Belajar IPA, Konstektual. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan IPA di Sekolah Dasar merupakan salah satu program 

pembelajaran yang diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjutdalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang alam sekitar. (Depdikbud 2006). 

Salah satu mata pelajaran yang ada di Sekolah Dasar yang perlu 

ditingkatkan kualitasnya adalah Ilmu Pengetahuan Alam, karena Sekolah Dasar 

merupakan tempat yang pertama siswa mengenal konsep-konsep dasar ilmu 

Pengetahuan Alam. Menurut Piaget yang dikutip  Usman Samatowa (2006:10) 

pola pikir anak usia Sekolah Dasar masih tergolong dalam kategori berpikir 

konkret. Dalam penyajian materi pembelajaran menuntut pengalaman langsung 

dalam hidup mereka. Oleh karena itu untuk mengurangi keabstrakan dalam 

berpikir, penyampaian materi hendaknya memerlukan model pembelajaran yang 

sesuai. Kenyataan di lapangan kadang-kadang guru menggunakan model 

pembelajaran yang kurang tepat., tidak memperjelas isi pesan bahkan akan 

membingungkan siswa. Perhatian siswa akan berubah dari kebutuhan belajar 

maupun bahan yang perlu dipelajari, pada hal lain yang mereka anggap lebih 

menarik. Hal yang demikian ini tidak diharapkan terjadi dalam proses belajar 

mengajar. Untuk itu pengajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang diselenggarakan di 

Sekolah Dasar perlu mendapat perhatian mengingat pentingnya pengajaran IPA di 

SD sebagai dasar untuk masuk jenjang sekolah yang lebih tinggi. 

Sehubungan dengan itu, model pembelajaran memegang peranan penting 

dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar. Pembelajaran yang disesuaikan 

dengan tingkat perkembangan dan dunia anak akan menghasilkan tanggapan yang 

jelas. Siswa akan memperoleh pengertian dengan mengaitkan ilmu yang sudah 

mereka miliki dengan keadaan nyata yang ada di sekitar mereka. Selama ini dalam 

pengajaran IPA di SD guru hanya mentransfer pengetahuan kepada siswa. 

Sedangkan siswa pasif selama proses pembelajaran berlangsung. Siswa tidak 

diberi kesempatan untuk mengkonstruksikan pengetahuan yang sudah mereka 

miliki dengan kehidupan nyata mereka. Pastinya pembelajaran yang seperti itu 

kurang tepat, di sini terkesan tidak ada keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Materi IPA pada kelas IV yang dirasa sulit adalah tentang “Rangka dan 

Alat Indera Manusia”. Pada materi ini terdapat banyak konsep-konsep abstrak 
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yang perlu dipahami siswa. Ketika penulis melakukan tes IPA khususnya materi 

tentang “Rangka dan Alat Indera Manusia” pada kelas IV SD N 1 Gempol, rata-

rata nilai yang mereka capai masih kurang dan belum memenuhi nilai ketuntasan 

63 (KKM IPA SD N 1 Gempol Tahun Ajaran 2012/2013).  

Untuk memperbaiki model pembelajaran yang digunakan selama ini, 

penulis mempunyai gagasan untuk menerapkan model pembelajaran kontekstual. 

Menurut Nurhadi, yang dikutif Sugiyanto (2008;8) pembelajaran kontekstual 

adalah konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi 

yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa dan juga mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam 

kehidupan mereka. Pengetahuan dan ketrampilan siswa diperoleh dari usaha siswa 

mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan ketrampilan baru ketika ia belajar. 

Sedangkan menurut Elain B. Johnson (2007: 67) menyatakan bahwa CTL 

adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan mendorong para siswa melihat 

makna dalam arti akademik yang mereka pelajari dengan menghubungkan subjek-

subjek dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan konteks 

keadaan pribadi, social, budaya mereka. Untuk mencapai tujuan ini, siswa tersebut 

mepiluti tujuh komponen berikut: membuat keterkaitan-keterkaitan yang 

bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti, melakukan pembelajaran yang 

diatur sendiri, melakukan kerjasama, membantu individu untuk tumbuh dan 

berkembang, berpikir kritis dan kreatif untuk mencapai standar yang tinggi 

menggunakan penilaian autentik (Elain B. Johnson, 2007: 67) 

 

Tujuan Penelitian  

Untuk meningkatkan hasil belajar IPA materi “Rangka dan Alat Indera 

Manusia” siswa kelas IV SD Negeri I Gempol, Karanganom, Klaten Tahun ajaran 

2012/ 2013 dapat dilakukan melalui model kontekstual. 

 

LANDASAN TEORI 

Hakikat Belajar IPA 

Belajar adalah suatu proses perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil 

dari interaksi edukatif dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya menurut Slameto (1998 : 2). Perubahan tersebut akan dinyatakan dalam 

seluruh aspek tingkah laku dimana siswa akan merasakan suatu perubahan dalam 

diri sendiri. Sebagai hasil belajar atau prestasi belajar, perubahan yang terjadi 

pada siswa akan berlangsung secara terus menerus dan dinamis. Satu perubahan 

yang terjadi akan terus menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna 

bagi proses belajar berikutnya. 
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Hakikat Model Pembelajaran 

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan model, yaitu pendekatan, 

metode, dan teknik. Didalam pelaksanaan tugas mengajar guru sehari-hari, istilah-

istilah tersebut kadang-kadang dipertukar pakaikan penggunaannya untuk 

menunjuk maksud yang sama. Secara harfiah, istilah pendekatan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (1980 : 15) berarti “proses, perbuatan, cara mendekati” 

dalam konteks pembelajaran, pendekatan menurut T. Raka Joni (1993 : 47) 

diartikan sebagai “cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian” 

jadi pendekatan digunakan apabila bersangkut paut dengan cara-cara umum dan 

atau asumsi dalam menyikapi sesuatu masalah kearah pemecahannya. Demikian 

misalnya, pendekatan sistem menyebabkan dipersepsinya hubungan antara 

sejumlah unsur yang dianggap memiliki hubungan yang sistemik. Selanjutnya 

pada taraf yang lebih sempit dan operasional akan digunakan istilah-istilah metode 

dan teknik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1980 : 16) metode 

mengandung arti “cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud 

(dalam Ilmu Pengetahuan), cara kerja konsisten untuk memudahkan pelaksanaan 

suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan”. Sejalan dengan pengertian 

tersebut, T.Raka Joni (1993 : 47) mengartikan metode sebagai “cara kerja yang 

bersifat relatif umum yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu“. Dengan 

demikian metode dapat diartikan sebagai cara / jalan menyajikan / melaksanakan 

kegiatan untuk mencapai tujuan. Istilah teknik menurut T. Raka Joni (1993 : 49) 

menunjuk kepada ragam khas penerapan sesuatu metode dengan latar penerapan 

tertentu, seperti kemampuan dan kebiasaan guru, ketersediaan alat, kesiapan siswa 

dan sebagainya. 

 

Model Pembelajaran Kontekstual 

Para ahli menyetujui pandangan bahwa keseluruhan alam semesta ini 

ditopang dan diatur oleh tiga prinsip, yaitu saling bergantung, diferensiasi, dan 

pengaturan diri sendiri. Menurut Johnson (2004 : 37) ada tiga prinsip dalam 

sistem CTL yaitu :  

1. CTL mencerminkan prinsip kesaling-bergantungan (interdepence) 

memungkinkan para siswa untuk membuat hubungan yang bermakna. 

Misalnya siswa bekerjasama dengan guru dan siswa lain dalam menemukan 

persoalan, merancang rencana, dan mencari pemecahan masalah sehingga 

terwujud suatu keberhasilan. 

2. CTL mencerminkan prinsip diferensiasi (differentiation), terus menerus 

menantang para siswa untuk mencipta. Para siswa dituntut untuk berpikir 

kritis ketika bekerjasama memecahkan masalah. Dengan prinsip ini secara 

alamiah CTL juga memajukan kreativitas, keragaman, keunikan, dan 

kerjasama. 
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3. CTL menceminkan prinsip pengaturan diri (self organization) dimana para 

pendidik diminta untuk mendorong setiap siswa untuk mengeluarkan seluruh 

potensinya. Pengorganisasian diri terikat ketika siswa mencari dan 

menemukan kemampuan dan minat mereka sendiri yang berbeda, mendapat 

umpan balik dari adanya penilaian autentik. Membahas usaha mereka dalam 

tuntutan tujuan yang jelas dan standar tinggi, dan berperan serta dalam 

kegiatan-kegiatan yang berpusat pada siswa yang membuat otak mereka akan 

meningkat kecepatan dan kekuatannya. 

 

Hasil Belajar 

Menurut Arikunto (2001 : 132) dalam Samino dan Saring Marsudi (2011 : 

48), “Hasil belajar adalah hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan 

kegiatan belajar dan merupakan penilaian yang dicapai seorang siswa untuk 

mengetahui sejauh mana bahan pelajaran atau materi yang diajarkan sudah 

diterima siswa”. Sedangkan menurut Gunarso (1996 : 57) dalam Samino dan 

Saring Marsudi (2011 : 48) mengemukakan bahwa “Hasil belajar adalah suatu 

hasil yang dicapai oleh murid sebagai hasil belajarnya, baik berupa angka maupun 

huruf serta tindakan”. 

Menurut Syah ( Samino dan Marsudi, 2011 : 56 ), faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar adalah ; faktor internal antara lain : 

Sedang faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya : 

1. Lingkungan sosial (Lingkungan sekolah, lingkungan sosial siswa, dan 

lingkungan kelurga). 

2. Lingkungan Non Sosial (Gedung sekolah dan leteknya, tempat tinggal siswa 

dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang 

digunakan siswa. 

Bloom dan kawan-kawan tergulang pelopor yang mengkategorikan jenis 

perilaku belajar. Meskipun tidak terlepas dari kritik, taksonomi tersebut masih 

dapat digunakan untuk mempelajari perilaku dan kemampuan internal sebagai 

akibat belajar. Penggolongan ini terdiri dari tiga ranah, yaitu: 

1. Ranah Kognitif menurut Bloom (Saring Marsudi, 2011: 49) mencakup enam 

jenis atau tindakan perilaku; pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

sintesis, evaluasi. 

2. Ranah Afektif menurut Krath Wohl, Bloom (Saring Marsudi, 2011: 51) yang 

mencakup lima jenis perilaku; penerimaan, partisipasi, penilaian, dan 

penentuan sikap, organisasi, pembentukan pola hidup. 

3. Ranah Psikomotor menurut Simpson (Saring Marsudi, 2011: 52) yang terdiri 

dari tujuh perilaku atau kemampuan psikomotorik; persepsi, kesiapan, gerakan 

terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, 

kreativitas. 
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Hakikat Pembelajaran IPA 

Menurut Hendro Durmojo (1992:2) yang dikutip oleh Samawota (2006:2) 

menjelaskan singkat IPA adalah pengetahuan yang rasional dan obyektif tentang 

alam semesta dengan segala isinya. Selain itu Nash 1993 (dalam Hendro Darmojo, 

1992 : 2) dalam bukunya The Nature of Scence, menyakan bahwa IPA adalah 

suatu cara atau metode untuk mengamati alam. Dimana pengetahuan ini bersifat 

analisis yang dilakukan secara lengkap, cermat, serta menghubungkan antar 

afenomena satu dengan yang lain sehingga menghasilkan perspektif baru. 

 

Proses Belajar Mengajar IPA 

Proses belajar mengajar merupakan suatu inti dari proses pendidikan 

secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peran utama. Proses belajar 

mengajar merupakan suatu asas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan 

timbale balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi 

berlangsungnya proses belajar mengajar (Usman, 2000:4) 

Sedangkan menurut buku Pedoman Guru Pendidikan Agama Islam, proses 

belajar mengajar dapat mengandung dua pengertian, yaitu rentetan kegiatan 

perencanaan oleh guru, pelaksanaan dilakukan guru mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung 

dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu yaitu pengajaran IPA. 

 

Tinjauan tentang materi Rangka dan Alat Indera Manusia 

a. Rangka manusia meliputi: Rangka kepala, rangka Badan, Rangka Anggota 

gerak. 

b. Sendi 

1). Sendi Engsel 

2). Sendi Peluru 

3). Sendi Pelana 

4). Sendi Geser 

5). Sendi Putar 

c. Fungsi Rangka 

1). Menguatkan dan menegakkan tubuh 

2). Menentukan bentuk tubuh 

3). Tempat meletakkannya otot 

4). Melindungi bagian tubuh yang penting dan halus 

d. Memelihara Kesehatan Rangka 

Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik akan mempengaruhi 

pertumbukan tubuh. Sikap tubuh yang salah ketika duduk, berdiri, tidur, atau 

ketika membawa eban yang terlalu berat dapat menyebabkan gangguan pada 
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tulang belakang. Beberapa gangguan pada tulang belakang adalah sebagai 

berikut: 

1). Skoliosis; yaitu tulang belakang yang membengkok ke kiri atau kekanan. 

Penyebabnya adalah sering membawa beban yang terlalu berat pada salah 

satu sisi anggota gerak atau pada bahu. 

2). Kifosis; yaitu tulang belakang membengkok ke belakang. Penyebabnya 

adalah kebiasaan duduk membungkuk atau sering membawa beban yang 

terlalu berat di punggung. 

3). Lordosis; yaitu tulang belakang membengkok ke kanan. Penyebabnya 

mungkin karena terjatuh saat masih kecil atau duduk terlalu condong ke 

depan. 

Pada proses pertumbuhan, terkadang tulang mengalami gangguan atau 

hambatan. Gangguan atau penyakit yang dapat menyerang tulang antara lain: 

a). Polio 

b). Raktis 

c). Osteoporosis 

d). Rematik 

e. Alat-alat Indra Manusia 

1). Indra Pengelihat (Mata) 

2). Indra Pendengar (Telingga) 

3). Indra Pembau (Hidung) 

4). Indra Pengecap (Lidah) 

5). Indra Peraba (Kulit) 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di 

SDN 1 Gempol pada kelas IV Tahun Ajaran 2012/ 2013. Waktu penelitian adalah 

waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini berlangsung. Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan Agustus – Oktober Tahun Ajaran 2012/ 2013. 

Penelitian tindakan kelas untuk pelajaran IPA dilaksanakan pada siswa dan 

guru  kelas IV SD Negeri 1 Gempol, Karanganom, Klaten, dalam pokok bahasan 

rangka dan alat indra manusia tahun ajaran 2012/2013, dengan rincian jumlah 

siswa laki-laki 6 dan perempuan 7 jumlah total 15 

Penelitian  dilakukan dengan menempuh prosedur dengan tahapan sebagai 

berikut : 

1. Siklus Pertama 

a. Merencanakan tindakan yang dilakukan pada siklus 1, dengan siswa 

mengamati demontrasi yang dilakukan dengan guru. 
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b. Melaksanakan tindakan sesuai dengan perencanaan pada siklus 1 yaitu 

demontrasi dengan menggunakan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari 

yang berhubungan dengan materi tulang dan alat indra manusia. 

c. Melakukan pengamatan pada pembelajaran siklus 1 

d. Membuat refleksi pada Siklus 1 

2. Siklus Kedua 

a. Merencanakan tindakan pada siklus 2 yang berdasarkan perbaikan pada 

siklus 1 dengan media peralatan yang ada disekitar anak yang 

berhubungan dengan materi rangka dan alat indra manusia. 

b. Melaksanakan tindakan sesuai dengan perencanaan pada siklus 2 yaitu 

siswa secara berkelompok mendemosntrasikan Struktur Rangka Manusia 

dan Fungsinya. 

c. Melakukan pengamatan pada pembelajaran Siklus 2. 

d. Membuat rerfleksi pada siklus 2 

Begitu seterusnya untuk siklus berikutnya sampai diperoleh hasil sesuai 

dengan yang diharapkan.  

Menurut Sugiyono (1997:15) data dibedakan sebagai berikut : 

Tehnik pengumpulan data merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan 

oleh peneliti secara sistematis dengan prosedur yang terstandar untuk memperolah 

data-data dan keteragan yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Teknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah : 

1). Pengamatan atau observasi  

2). Wawancara/ interview  

3). Tes  

4). Dokumentasi  

Analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengolah 

atau menganalisa sata hasil penelitian dalam rangka pengujian hipotesis atau 

menganalisa yang telah dikumpulkan.  

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan untuk 

menganalisis data yang telah dikumpulkan antara lain dengan teknik deskriptif 

komperatif digunakan untuk membandingkan hasil antar siklus. Peneliti 

membandingkan hasil sebelum penelitian dengan hasil akhir setiap siklus. 

Sedangkan teknik analisis kritis mencakup kegiatan untuk mengungkap kelebihan 

dan kekurangan hasil kinerja guru dan siswa dalam proses belajar mengajar 

berdasarkan kriteria normatif yang diturunkan dari kajian teoritis maupun 

ketentuan yang ada. Hasil analisis tersebut digunakan dalam menyusun 

perencanaan tindakan untuk tahap berikutnya sesuai dengan siklus yang ada. 
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HASIL PENELITIAN 

Deskripsi Kondisi Awal 

Dari wawancara peneliti memperoleh informasi sebagai berikut : 

a. Siswa kurang bersemangat dalam pembelajaran IPA karena di anggap sulit. 

b. Rendahnya nilai mata pelajaran IPA, khususnya pada materi struktur kerangka 

tubuh manusia dan fungsinya yang hanya mencapai 60,2 sedangkan KKM 63. 

c. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan guru dalam penggunaan model 

pembelajaran konstektual dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

GRAFIK HASIL BELAJAR KONDISI AWAL 

10  -  Belum Tuntas 

9    - 

8    - 

7    -        Tuntas 

6    - 

5    - 

4    - 

3    - 

2    - 

1    - 

0 

       0 – 62      63 – 100 

 

Dari data di atas dengan responden 15 siswa hasil kondisi awal dengan 

ketuntasan 40% dengan KKm 63. 

 

Siklus I 

GRAFIK HASIL BELAJAR SIKLUS I 

 

12  -   Tuntas 

10  - 

8    - 

6    -  Belum Tuntas   

4    - 

2    - 

0    - 

       0 – 62      63 – 100 

Dari data diatas dengan responden 15 sisa pada siklus I diperoleh nilai 

tertinggi 80 dan terendah 50, rata-rata kelas 65,1 dan ketuntasan 66,67% 
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Dari data yang diperoleh melalui pengamatan dikumpulkan kemudian 

dianalisis. Peneliti melakukan refleksi sebagaii berikut : 

1) Nilai rata-rata yang dicapai siswa pada siklus I yaitiu 65, dengan nilai KKM 

63. Walaupun sudah diatas KKM namun masih ada beberapa siswa yang 

belum memenuhi KKM, untuk itu perlu ada kejelasan dalam penyampaian 

materi. 

2) Siswa belum menggunakan waktu dengan efektif dan efisien. Dalam kegiatan 

pembelajaran dan yang melakukan dilakukan kegiatan sesuai dengan yang 

diperintahkan guru hanya siswa yang aktif saja. Sedangkan siswa yang pasif 

masih melihat kegiatan temanya dan masih ada yang bercanda, gojek dengan 

teman sekelompoknya. Maka untuk mengatasi hal tersebut siswa yang 

mengajak gojek diberi kesempatan bertanya atau mengeluarkan pendapat. 

Misalnya membuat kesimpulan agar dia tidak  tidak mengganggu temannya, 

dan setiap jawaban yang disampaikan selalu diberi reward walau kurang tepat. 

Tujuannya agar timbul kepercayaan diri pada diri anak dan untuk pertemuan 

berikutnya diharapkan siswa tersebut dapat mengubahh sikapnya. 

3) Model pembelajaran yang tepat dapat memicu pengembangan potensi dan 

aktivitas dalam belajar siswa sehingga dibuat semenarik mungkin. 

4) Agar minat siswa semakin meningkat untuk belajar  IPA maka siswa di 

dorong untuk mengaitkana antara materi yang telah mereka pelajari dengan 

kehidupan nyata mereka. Mereka diberi motivasi untuk mengluarkan hasil 

atau pendapat mereka sendiri. Dan setiap pendapat diberi reward walaupun 

kurang tepat dan guru bertindak membenarkan setiap pendapat mereka. 

 

Siklus II 

 

 GRAFIK HASIL BELAJAR SIKLUS II 

 

  Tuntas  

14  - 

12  -    

10  - 

8    - 

6    -     

4    -                 Belum Tuntas 

2    - 

0    - 

       0 – 62      63 – 100 

     Nilai Siswa 

 

Dari data diatas dengan responden 15 siswa pada siklus II diperoleh nilai 

tertinggi 90 dan nilai terendah 60, dengan nilai rata-rata kelas 75 dan ketuntasan 

93,33% 

Dari data yang diperoleh melalui pengamatan disimpulkan kemudian 

dianalisis. Peneliti melakukan refleksi sebagai berikut : 
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1) Nilai rata-rata yang dicapai siswa pada siklus II yaitu 75, dengan nilai KKM 

63. prosentase siswa yang di atas KKM mencapai 93,33 %. 

2) Siswa sudah tertarik dengan pembelajaran IPA dengan model konstektual 

sehingga waktu yang digunakan dalam pembelajaran berjalan dengan efektif 

dan efisien. 

3) Siswa tidak lagi merasa kesulitan atau  takut dengan pelajaran IPA, yang 

bertanggapan materinya banyak istilah yang belum mereka kenal sehingga 

sulit untuk diingat. 

4) Kekurangan pada siklus I sudah dapat teratasi. 

5) Guru tidak lagi kesulitan dalam menerapkan model yang tepat dalam 

pembelajaran tentang struktur kerangka tubuh manusia dan fungsinya dan 

dapat membangkitkan keaktifan dan kreatifitas siswa. 

6) Untuk mengatasi kendala pada siklus II guru menggunakan media yang lebih 

menarik dari siklus I, dan siswa diajak belajar aktif misalnya diberi peran 

untuk menjawab pertanyaan, menarik kesimpulan, dan setiap peran siswa 

dihargai dengan pujian atau reward 

Hasil belajar menunjukkan rata- rata pra siklus yaitu 60,2, rata- rata siklus 

I yaitu 65,1 dan rata- rata siklus II yaitu 75. peningkatan belajar dari pra siklus, 

siklus I dan siklus II terjadi peningkatan ketuntasan dalam belajar dari nilai KKM 

> 63. Prosentase ketuntasan belajar pada pra siklus 40%, terjadi peningkatan pada 

siklus I dengan prosentase ketuntasan 66,6% . Pada perbaikan pembelajaran siklus 

II mengalami peningkatan belajar dengan prosentase ketuntasan mencapai 

93,33%. Hasil ini sudah mencapai target pencapaiannya yaitu 80% dan perbaikan 

pembelajaran diakhiri. Ketuntasan hasil belajar dapat dilihat dalam bentuk 

diagram sebagai berikut :  
 

GRAFIK PERBANDINGAN HASIL BELAJAR 

PRA SIKLUS, SIKLUS I, SIKLUS II 

15  -               Tuntas 

14  - 

13  - 

12  - 

11  -        Tuntas 

10  -  Belum Tuntas 

9    - 

8    - 

7    -        Tuntas 

6    -     Belum Tuntas 

5    - 

4    - 

3    -            Belum Tuntas 

2    - 

1    - 

0 

 

 0-62        63-100                  0-62        63-100            0-62        63-100 

     Pra Siklus     Siklus I        Siklus II 
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Ketentuan belajar menunjukkan peningkatan dalam setiap siklus. Pada pra 

siklus anak yang mencapai tuntas belajar 6 siswa (40%) sedang 9 siswa belum 

tuntas belajar (60%). Pelaksanaan siklus I dapat meningkatkan ketuntasan belajar 

10 siswa (66,6%) sedang 5 siswa belum tuntas belajar (33,3%). Dengan perbaikan 

pelaksanaan pembelajaran untuk siklus II membuat peningkatan ketuntasan 

belajar 14 siswa (93,33%) dan tidak tuntas belajar 1 siswa (6,67%). 

Penelitian yang dilakukan pada siklus I dan II dari data tersebut diperoleh 

data yang kuantitatif. Hasil data kuantitatif diperoleh dari hasil evaluasi siswa 

dalam pembelajaran sehingga dapat dilihat tangkat keberhasilan persiklus. 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Pembelajaran model kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar tentang 

materi struktur kerangka tubuh manusia dan fungsinya dalam pembelajaran 

IPA pada siswa SD N 1 Gempol. Hal ini dibuktikan  dengan adanya 

peningkatan kemampuan siswa dan nilai belajar siswa berada di atas KKM. 

2. Dengan model kontekstual dapat meningkatkan kemampuan 

mengidentifikasikan bagian jenis, penyusun, malam, penyakit pada angka dan 

cara merawat kesehatan rangka pada siswa kelas IV SD N 1 Gempol, 

karanganom, klaten, Tahun ajaran 2012/2013. 

3. Proses pembelajaran model kontekstual dapat meningkatkan kemampuan 

menghubungkan materi struktur kerangka tubuh manusia dalam pembelajaran 

IPA  dengan keadaan nyata sehari-hari yang dialami siswa SD N 1 Gempol. 

4. Dengan penggunaan pembelajaran model kontekstual siswa dapat menjadi                                          

mandiri dalam setiap proses pembelajaran dan dapat meningkatkan kreativitas. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disampaikan saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini semoga dapat memberi masukan kepada Kepala Sekolah 

dalam usaha perbaikan proses pembelajaran, sehingga berdampak pada 

meningkatnya mutu sekolah. 

2. Bagi Guru 

a. Diharapkan diterapkannya model kontekstual sebagai model alternatif 

dalam pembelajaran sehingga bertambahnya wawasan guru tentang model 

pembelajaran kontekstual yang dapat mengaktifkan siswa. 

b. Memberi pembelajaran perbaikan untuk siswa yang belum mencapai hasil 

belajar sesuai KKM. 

3. Bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan pembanding atau 

dikembangkan lebih lanjut serta sebagai referensi terhadap penelitian yang 

relevan dengan permasalahan yang sejenis. 
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