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ABSTRAK 

PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR IPA  DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE  CONTEXTUAL  TEACHING AND LEARNING  PADA 

                        SISWA KELAS V SD NEGERI 1 TAMBAKBOYO 

PEDAN TAHUN 2012/2013 

 

Susila Pamungkas (*), A54B090005, Drs.Muhroji,SE,M.Si (**) ,Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta,2013, 101 halaman 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil 

belajar IPA pada siswa kelas V SD Negeri 1 Tambakboyo Pedan tahun 

2012/2013.Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian 

yang dikenai tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri 1 Tambakboyo Pedan yang 

berjumlah 20 siswa. Tehnik pengumpulan data digunakan Tehnik tes, observasi dan 

dokumentasi. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi. Teknik 

triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber.Teknik analisis data yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis komparatif. Berdasarkan 

observasi kondisi awal dari 20 siswa hanya 45%( 9 siswa) yang mempunyai 

motivasi belajar yang tinggi sisanya mempunyai motivasi belajar yang 

rendah.Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila ada peningkatan 

motivasi belajar dengan indikator meliputi : (1) 60 % siswa (12 siswa) 

menunjukkan peningkatan motivasi belajar IPA yang tinggi pada siklus I , (2) 85% 

siswa (17 siswa) menunjukkan peningkatan motivasi belajar IPA yang tinggi pada 

siklus II,(3) 65% siswa (13 siswa)  menunjukkan hasil belajar diatas KKM (nilai > 

65) pada siklus I, (4) 80% siswa (16 siswa)  menunjukkan hasil belajar diatas KKM 

(nilai > 65) pada siklus II Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penggunaan 

metode Contextual Teaching and Learning  dapat meningkatkan motivasi belajar 

IPA pada siswa kelas V SD Negeri 1 Tambakboyo Pedan tahun 2012/2013.  
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A. PENDAHULUAN 

SD Negeri 1 Tambakboyo Pedan adalah salah satu sekolah yang 

memuat IPA sebagai salah satu mata pelajaran dalam kurikulum 

pendidikannya.Pembelajaran IPA berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses penemuan”.Maka dari itu, dalam proses pembelajaran IPA 

diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang empirik dan faktual. Dengan 

harapan siswa tidak hanya mengerti akan apa yang ia pelajari melainkan juga 

memahaminya sehingga dapat menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-

hari. 

Pada kenyataannya, pembelajaran IPA sering dihadapkan pada masalah 

dimana motivasi belajar siswa rendah terhadap materi yang dipelajari 

sebelumnya. Akibatnya, tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tidak dapat 

tercapai secara maksimal. Hal itu disebabkan guru (pendidik) dalam 

menyampaikan materi pembelajarannya masih menggunakan metode 

pembelajaran konvensional (ceramah) dan belum menggunakan media 

sehingga membuat siswa menjadi bosan.  

           Hal ini terbukti dari observasi  yang dilakukan oleh peneliti pada siswa 

kelas V SDN 1 Tambakboyo Pedan saat pembelajaran IPA tentang konsep 

cahaya. Ketika peneliti mengajar hanya dengan menggunakan metode 

konvensional(ceramah) kemudian mengadakan observasi. Dari 20 Siswa hanya 



45% yaitu 9 siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi dan sisanya 

55% yaitu 11 siswa mempunyai motivasi belajar yang rendah. 

           Hal tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.Hasil belajar siswa 

yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi lebih baik daripada siswa 

lainnya. Adapun indikator motivasi belajar yang rendah pada masalah di atas 

antara lain: (1)Kurangnya motivasi siswa untuk mempelajari materi IPA 

sehingga sebagian siswa tidak menguasai materi pembelajaran (2)Siswa cepat 

bosan dalam mengikuti proses pembelajaran kemudian mereka mengobrol 

dengan teman sampingnya (3)Siswa sibuk melakukan hal-hal di luar pelajaran 

dengan siswa lain (4)Siswa menerima materi pembelajaran secara pasif dimana 

siswa hanya menerima penjelasan yang disampaikan guru tanpa memahami 

makna dan manfaat dari materi yang dipelajari. 

          Berdasarkan hasil observasi di atas di atas peniliti kemudian 

menganalisis masalah pembelajaran dan diketahui bahwa faktor penyebab 

motivasi belajar rendah adalah : (1)Guru kurang memberikan penjelasan 

tentang pentingnya proses pembelajaran dalam pembelajaran IPA (2)Guru 

dalam menyampaikan materi terlihat monoton karena hanya menggunakan 

metode ceramah dan tanya jawab (3)Ketidaktepatan penggunaan 

pendekatan/metode dalam pembelajaran IPA (4)Guru tidak menggunakan alat 

peraga atau media yang relevan dalam pembelajaran IPA. Oleh karena itu, 

untuk dapat mengatasi permasalahan di atas diperlukan adanya inovasi dalam 

pembelajaran yaitu dengan penggunaan metode pembelajaran yang tepat dalam 

proses pembelajarannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan Pembelajaran 



Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) atau biasa disingkat CTL 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 

          Menurut Sanjaya (2005:109) dalam Sukarto (2009:3), Contextual 

Teaching and Learning (CTL) adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat 

menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi 

kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya 

dalam kehidupan meraka.Alasan peneliti memilih metode CTL karena metode 

ini mempunyai keunggulan yaitu membuat pembelajaran menjadi lebih 

bermakna dan riil. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti dapat 

merumuskan masalah: apakah  penggunaan metode Contextual Teaching and 

Learning dapat meningkatkan motivasi belajar IPA kelas V SDN 1 

Tambakboyo Pedan tahun 2012/2013.Tujuan penelitian ini adalah (1)Untuk 

meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa kelas V SDN 1 Tambakboyo 

Pedan tahun 2012/2013.(2)Untuk meningkatkan hasil  belajar IPA pada siswa 

kelas V SDN 1 Tambakboyo Pedan tahun 2012/2013. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD Negeri I Tambakboyo Pedan, 

Klaten. Dengan alasan motivasi belajar IPA disekolah tersebut rendah. Subyek 

penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri I Tambakboyo Pedan 

tahun 2012/2013 semester genap sebanyak 20 siswa yang terdiri dari 9 

perempuan dan 11 laki-laki. Dengan pertimbangan pada siswa di sekolah ini 

memiliki kemampuan yang heterogen. 



 Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK) 

yang dilaksanakan dalam bentuk proses pengkajian berdaur 4 tahap yaitu: (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) pengamatan (observasi), dan (4) 

refleksi.Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji 

dalam penelitian ini diperoleh dari 2 jenis data yaitu: (1)Data kualitatif, 

merupakan data yang berupa kalimat-kalimat atau data yang dikategorikan 

berdasarkan kualitas obyek yang diteliti, misalnya: baik, buruk, pandai, dan 

lain-lain.Data kualitatif penelitian ini berupa motivasi siswa dan proses 

pembelajaran (2)Data kuantitatif, merupakan data yang berupa angka atau 

bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran. Data penelitian ini diperoleh 

dari nilai ulangan  siswa yang berupa tes. 

   Pengumpulan data penelitian ini meliputi: observasi, tes, dan 

dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah: (1)Lembar 

Observasi.Lembar observasi yang digunakan yaitu lembar observasi proses 

pembelajaran dan lembar observasi motivasi belajar. (2)Soal Tes: untuk 

instrumen tes yang digunakan adalah jenis tes formatif. Jumlah perangkat tes 

disesuaikan dengan jumlah siklus karena di dalam penelitian ini terdapat dua 

siklus , maka perangkat tes juga ada  dua yaitu perangkat tes siklus I dan 

perangkat tes siklus II. Tiap-tiap perangkat tes terdiri dari: (1) Soal uraian (2) 

kunci jawaban (3) pedoman penskoran (4) Rubrik penilaian. 

            Untuk menjamin dan mengembangkan validitas data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik yang digunakan untuk menguji kepercayaan data. Adapun dari 



triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu 

dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dengan cara 

membandingkan data hasil observasi peneliti dan kolaborator dan dengan data 

hasil, membandingkan hasil dengan dokumen yang berkaitan.Analisis data 

untuk hasil belajar menggunakan teknik analisis diskriptif komparatif 

berdasarkan hasil observasi dan refleksi dari tiap-tiap siklusnya. Yaitu dengan 

membandingkan  hasil observasi motivasi belajar dan hasil belajar IPA pada 

kondisi awal,siklus I dan siklus II sehingga dapat diketahui peningkatan 

motivasi belajar dan hasil belajar. 

       Indikator kinerja merupakan rumusan kinerja yang akan dijadikan acuan 

atau tolak ukur dalam menentukan keberhasilan atau keefektifan penelitian.  

Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah meningkatnya motivasi belajar 

IPA pada siswa kelas V SDN 1 Tambakboyo Pedan melalui penggunaan 

metode CTL. Berdasarkan observasi pada kondisi awal dari 20 Siswa hanya 

45% yaitu 9 Siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi dan sisanya 

55% yaitu 11 Siswa mempunyai motivasi belajar yang rendah. Penelitian 

tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila Indikator tersebut meliputi : (1) 60 

% siswa (12 siswa) menunjukkan peningkatan motivasi belajar IPA yang tinggi 

pada siklus I , (2) 85% siswa (17 siswa) menunjukkan peningkatan motivasi 

belajar IPA yang tinggi pada siklus II,(3) 65% siswa (13 siswa)  menunjukkan 

hasil belajar diatas KKM (nilai > 65) pada siklus I, (4) 80% siswa (16 siswa)  

menunjukkan hasil belajar diatas KKM (nilai > 65) pada siklus II. 



C.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

      Penelitian diawali dengan dialog awal antara peneliti, kepala sekolah, 

dan guru kelas. Peneliti di sini sekaligus sebagai guru di SD tersebut datang ke 

sekolah dengan membawa surat ijin penelitian sekaligus mengutarakan maksud 

dan tujuan penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam dialog awal diadakan 

observasi yang dilakukan peneliti sebelum melakukan tindakan. Observasi 

dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi ketika proses 

pembelajaran berlangsung. 

  Berdasarkan observasi motivasi belajar sebelum dilakukan tindakan, 

sebagian besar siswa masih mempunyai motivasi belajar yang rendah  dan hasil 

belajar juga rendah. kondisi awal/prasiklus dari 20 siswa hanya 45% ( 9 siswa ) 

yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi sisanya mempunyai motivasi 

belajar yang rendah.Hal itu juga diikuti rendahnya hasil belajar 

IPA.Berdasarkan data pada kondisi awal dari 20 siswa hanya 50% ( 10 siswa 

yang tuntas > 65) sisanya 50% ( 10 siswa ) belum tuntas.Berdasarkan hasil 

observasi di atas peniliti kolaborator kemudian menganalisis masalah 

pembelajaran dan diketahui bahwa faktor penyebab motivasi belajar rendah 

adalah : (1)Guru kurang memberikan penjelasan tentang pentingnya proses 

pembelajaran dalam pembelajaran IPA (2)Guru dalam menyampaikan materi 

terlihat monoton karena hanya menggunakan metode ceramah dan tanya 

jawab.(3)Ketidaktepatan penggunaan pendekatan/metode dalam pembelajaran 

IPA.(4)Guru tidak menggunakan alat peraga atau media yang relevan dalam 

pembelajaran IPA                                                                                     



Dari berbagai kemungkinan penyebab masalah yang telah diuraikan 

diatas, kemudian permasalahan-permasalahan tersebut dianalisis. Berdasarkan 

penyebab masalah yang telah disepakati, akhirnya disepakati satu solusi yang 

akan dilakukan untuk mengatasi motivasi belajar siswa yang rendah yaitu 

dengan menggunakan metode CTL pada materi cahaya dan sifat-sifatnya. 

Melalui metode ini diharapkan pembelajaran lebih menyenangkan, 

menghilangkan kejenuhan dan kebosanan siswa, sehingga dapat memotivasi 

siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran tidak bersifat 

teacher centered dan siswa lebih mudah dalam menguasai materi yang 

disampaikan oleh guru karena siswa terlibat langsung dalam pembelajaran, 

sehingga motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA diharapkana 

bisa meningkat. 

Mekanisme kerja penelitian tindakan kelas ini, diwujudkan dalam bentuk 

siklus (direncanakan 2 siklus) diharapkan dengan 2 siklus ini maka penelitian ini 

nanti akan berhasil secara optimal, dimana setiap siklusnya mecakup 4 

kegiatan/tahap,yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) 

refleksi. Pelaksanaan pembelajaran dalam satu siklus ada 2 kali tatap 

muka/pertemuan yang masing-masing dengan alokasi waktu 2 x 35 menit.Tahap 

siklus I dapat dijelaskan sebagai berikut : (1)Perencanaan:Menyiapkan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang  meliputi standar kompetensi 

menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya atau 

metode.Kompetensi Dasar mendeskripsikan sifat-sifat cahaya.Indikator 

mendeskripsikan sifat cahaya dapat merambat lurus,mendeskripsikan sifat 



cahaya dapat menembus benda bening.Menyiapakan lembar observasi siswa 

maupun guru,tes,wawancara dan dokumentasi.(2)Pelaksanaan Pelaksanaan 

adalah penerapan RPP dalam pembelajaran yang meliputi kegiatan awal 

(apersepsi dan motivasi),kegiatan inti (eksplorasi,elaborasi dan konfirmasi) 

dan Kegiatan akhir. (3) Observasi pada tahap ini peneliti melaksanakan 

pengamatan terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. 

Pada observasi proses pembelajaran pada siklus I didapat hasil sebagai 

berikut: (a) Sebelum pembelajaran guru kurang optimal dalam memeriksa 

kesiapan siswa sebab guru hanya terlihat sekilas saja meminta siswa 

menyiapkan alat tulis.(b) Langkah-langkah pembelajaran CTL yang dilakukan 

oleh guru belum dapat berjalan dengan runtut dan belum dapat menguasai kelas 

karena modeling guru belum dilakukan.(c) Guru dalam membagi kelompok 

diskusi masih terlalu banyak dalam setiap kelompok sehingga ada sebagian 

anggota yang tidak mendapatkan tugas apa-apa.(d) Guru belum dapat 

menumbuhkan partisipasi aktif, keceriaan, dan antusiasme siswa saat 

pembelajaran, motivasi dan bimbingan guru masih kurang optimal.(e) Alokasi 

waktu yang digunakan dalam pembelajaran masih melebihi alokasi waktu yang 

telah direncanakan. Pada tindakan siklus I didapatkan hasil motivasi belajar 

siswa meningkat menjadi 65% ( 13 siswa ) mempunyai motivasi belajar yang 

tinggi dan 35% ( 7 siswa) mempunyai motivasi belajar yang rendah 

 (4) Refleksi: Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I diketahui bahwa 

penggunaan metode CTL dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, 

walaupun pada siklus I belum mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan 



tujuan penelitian. Berdasarkan dari hasil observasi pra siklus dan siklus 1 guru 

dan peneliti mengadakan kegiatan refleksi dengan cara mendiskusikan.Dalam 

diskusi tersebut diperoleh beberapa hal yang dapat dicatat sebagai masukan 

untuk perbaikan pada siklus II. 

Berdasarkan kekurangan-kekurangan pada observasi siklus 1 maka 

perlu direncanakan perbaikan pada pembelajaran siklus II agar proses 

pembelajaran akan lebih baik, antara lain:(a) Guru hendaknya menyampaikan 

apersepsi yang baik khusunya dalam persiapan pembelajaran karena persiapan 

yang baik akan menuntun jalannya pembelajaran yang baik pula.(b) Sebelum 

guru menyuruh siswa untuk mengadakan praktek hendaknya guru melakukan 

modeling/memberikan contoh bagaimana cara mempraktekkan sehingga siswa 

akan lebih mudah untuk mempraktekkanya.(c) Dalam membagi kelompok 

praktek hendaknya jumlah anggota lebih sedikit yaitu 4 orang sehingga 

pembagian kerja dapat merata.(d) Guru sesering mungkin untuk memfasilitasi 

siswa  berpendapat, bertanya, dan berkolaborasi dengan baik.(e) Guru 

mempersiapkan sebaik mungkin media yang akan digunakan sehingga dalam 

penggunaannya bisa lebih optimal dan siswa bisa mempraktekkannya dengan 

baik. motivasi belajar siswa meningkat menjadi 65% ( 13 siswa ) mempunyai 

motivasi belajar yang tinggi dan 35% ( 7 siswa) mempunyai motivasi belajar 

yang rendah 

           Berdasarkan dari refleksi di atas peneliti menganggap penerapan metode 

CTL pada siklus I dapat meningkatkan motivasi belajar siswa namun 

peningkatan tersebut  belum maksimal karena belum sesuai dengan indikator 



yang telah ditentukan.Dengan alasan itulah peneliti memutuskan untuk 

meneruskan penelitian ke siklus II dengan tujuan kekurangan-kekurangan di 

siklus 1 dapat diberikan solusi di siklus II sehingga nantinya dapat diperoleh 

hasil yang maksimal. 

Tahap siklus II dapat dijelaskan sebagai berikut : 

(1)Perencanaan:Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang  

meliputi standar kompetensi menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan 

membuat suatu karya atau metode.Kompetensi Dasar mendeskripsikan sifat-

sifat cahaya.Indikator ,mendeskripsikan sifat cahaya dapat dipantulkan dan 

mendeskripsikan sifat cahaya dapat dibisakan.Menyiapakan lembar observasi 

siswa maupun guru,tes,wawancara dan dokumentasi.(2)Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah penerapan RPP dalam pembelajaran yang meliputi kegiatan 

awal (apersepsi dan motivasi),kegiatan inti (eksplorasi,elaborasi dan 

konfirmasi) dan Kegiatan akhir. (3) Observasi pada tahap ini peneliti 

melaksanakan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. 

       Pada observasi proses pembelajaran pada siklus II didapat hasil sebagai 

berikut:(a) Guru sudah bagus dalam apersepsi mempersiapkan peserta didik 

untuk melaksanakan pembelajaran seperti menyuruh bagaimana cara duduk 

yang baik dan mempersiapkan alat tulis dengan lengkap.(b) Langkah-langkah 

pembelajaran CTL yang dilakukan oleh guru sudah dapat berjalan dengan 

runtut dan sudah dapat menguasai kelas karena guru sudah melakukan 

modeling/percontohan dalam praktek.(c) Guru dalam membagi kelompok 

diskusi sudah sangat efektif dalam setiap kelompok beranggotakan 4 siswa 



sehingga pembagian tugas dapat merata.(d) Dalam momotivasi siswa untuk 

berpendapat dan bertanya guru sudah melakukannya dengan baik.(e) Alokasi 

waktu yang digunakan dalam pembelajaran sudah sesuai dengan alokasi waktu 

yang telah direncanakan. 

 Pada tindakan siklus II didapatkan hasil motivasi belajar meningkat 

menjadi 85% ( 17 siswa ) mempunyai motivasi belajar yang tinggi dan 15% ( 3 

siswa) mempunyai motivasi belajar yang rendah(4) Refleksi: Berdasarkan dari 

hasil observasi pra siklus II guru dan peneliti mengadakan kegiatan refleksi 

dengan cara mendiskusikan.Dalam diskusi tersebut diperoleh beberapa hal 

yang dapat dicatat sebagai hasil  dari siklus II, yaitu: (a) Guru sudah bagus 

dalam melakukan apersepsi mempersiapkan peserta didik untuk melaksanakan 

pembelajaran seperti menyuruh bagaimana cara duduk yang baik dan 

mempersiapkan alat tulis dengan lengkap.(b) Langkah-langkah pembelajaran 

CTL yang dilakukan oleh guru sudah dapat berjalan dengan runtut dan sudah 

dapat menguasai kelas karena guru sudah melakukan modeling/percontohan 

dalam praktek.(c) Guru dalam membagi kelompok diskusi sudah sangat efektif 

dalam setiap kelompok beranggotakan 4 siswa sehingga pembagian tugas dapat 

merata.(d) Dalam momotivasi siswa untuk berpendapat dan bertanya guru 

sudah melakukannya dengan baik.(e) Alokasi waktu yang digunakan dalam 

pembelajaran sudah sesuai dengan alokasi waktu yang telah direncanakan. 

    Berdasarkan hasil penelitian pada siklus II di atas diketahui bahwa pada 

penggunaan metode CTL dapat meningkatkan motivasi belajar siswa . 

Tindakan siklus II memberikan hasil yang maksimal dan sudah sesuai dengan 



indikator kinerja yang telah ditetapkan.Sehingga peneliti memutuskan untuk 

mengakhiri penelitian di siklus II.Pembahasan dari penelitian ini adalah setelah 

diadakan tindakan siklus 1 motivasi belajar siswa meningkat menjadi 65% ( 13 

siswa ) mempunyai motivasi belajar yang tinggi dan 35% ( 7 siswa) 

mempunyai motivasi belajar yang rendah.Meskipun di siklus I mengalami 

peningkatan namun hasil tersebut belum maksimal karena belum sesuai dengan 

indikator kinerja. 

       Untuk itu peneliti memutuskan melanjutkan ke siklus II.Setelah 

diadakan refleksi ditemukan kekurangan-kekurangan dalam tindakan siklus 

I.Di siklus II ini kekurangan-kekurangan tersebut dapat diatasi Sehingga 

motivasi belajar siswa meningkat menjadi menjadi 85% ( 17 siswa ) 

mempunyai motivasi belajar yang tinggi dan 15% ( 3 siswa) mempunyai 

motivasi belajar yang rendah.Peningkatan motivasi belajar tersebut berdampak 

meningkatnya hasil belajar siswa secara signifikan.Pada kondisi awal dari 20 

siswa hanya 50% ( 10 siswa ) mendapatkan nilai diatas KKM kemudian terjadi 

peningkatan di siklus 1 menjadi 65% ( 10 siswa ) mendapat nilai di atas KKM. 

Kemudian di siklus II terjadi kenaikan yang sangat signifikan menjadi 80% ( 16 

siswa ) yang mendapat nilai di atas KKM (> 65).Hasil pada siklus II ini sudah 

sesuai dengan indikator kinerja yang diharapkan.Dengan demikian penelitian 

tersebut dapat dikatakan berhasil. 

           Dilihat dari hasil penelitian diatas maka peneliti dapat membuat 

hipotesis tindakan yaitu: penggunaan metode Contextual  Teaching and 



Learning  dapat meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa kelas V SDN I 

Tambakboyo Pedan tahun 2012/2013. 

D.   KESIMPULAN 

           Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan kelas yang telah dilaksanakan 

dalam dua siklus dapat disimpulkan “Dengan penggunakan metode Contextual  

Teaching and Learning dapat meningkatkan motivasi belajar IPA pada siswa 

kelas V SDN I Tambakboyo Pedan tahun 2012/2013”. 
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PERNYATAAN 

 

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 

pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 

sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 

ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 

naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 

pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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MOTTO 

 

 

“Menghidupkan kembali agama berarti menghidupkan suatu bangsa. Hidupnya 

agama berarti cahaya kehidupan.” 

(Bediuzzaman Said Nur) 

 

“Lebih baik melihat satu kali daripada mendengar seratus kali” 

(pepatah Cina) 

 

“Jangan takut bayangan karena itu menunjukkan ada cahaya di dekat kita” 

“Setiap kesulitan adalah jembatan untuk maju, setiap penderitaan membawa atau 

memberikan sinar pengharapan yang gemilang” 

( penulis ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


