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ABSRTAK

Nama : Dedi Irawan
Prodi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Judul : Penerapan Pembelajaran Kontekstual Untuk Meningkatkan Keaktifan
Siwa Pada Tema 8 Kelas IV Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota
Jambi
Penelitian in dilatar belakangi karena masih rendahnya keaktifan belajar siswa dalam
pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa pada tema
delapan dengan menerapkan strategi pembelajaran kontekstual tipe CTL pada kelas IV
Madrasah Nurul Ittihad Kota Jambi pada daerah tempat tinggalku. Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan kelas (PTK), instrumen pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, dokumentasi, wawancara dan angket. Penelitian ini terdiri
dari 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 3 kali pertemuan. Setiap siklusnya
terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan refleksi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kontekstual tipe CTL dapat
meningkatkan keaktifan siswa pada tema delapan pada kelas VI Madrasah Ibtidaiyah
Nurul Ittihad Kota Jambi. Pada tindakan kelas siklus I skor nilai keaktifan belajar
meningkat menjadi 3,69 dengan kategori mendekati aktif, dengan junlah siswa yang
aktif sebanyak 4 siswa, siswa yang cukup aktif sebanyak 14 siswa, dan meningkat
sangat signifikan pada siklus II dengan skor nilai keaktifan belajar siswa menjadi 4,3
dengan kategori mendekati sangat aktif, dengan jumlah siswa yang aktif sebanyak 12
siswa, siswa yang sangat aktif sebanyak 6 siswa. Peneliti menyarankan guru dapat
menerapkan model pembelajaran kontekstual tipe CTL dalam kegiatan pembelajaran
sehingga keaktifan siswa lebih optimal.
Kata Kunci : Model pembelajaran kontekstual tipe Contextual Teaching and Learning
(CTL), keaktifan siswa
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ABSTRACT

Name : Dedi Irawan
Prodi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Judul : Penerapan Pembelajaran Kontekstual Untuk Meningkatkan Keaktifan
Siwa Pada Tema 8 Kelas IV Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota
Jambi
This research is motivated by the low activity of student learning in learning. This study
aims to increase student activity on theme eight by implementing CTL type contextual
learning strategies in class IV Madrasah Nurul Ittihad, Jambi City in the area where I
live. This research is a classroom action research (CAR), data collection instruments
used were observation, documentation, interviews and questionnaires. This study
consisted of 2 cycles, each cycle consisting of 3 meetings. Each cycle consists of the
stages of planning, implementation and reflection. The results of this study indicate
that the application of CTL type contextual learning models can increase student
activity on theme eight in class VI Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ittihad Jambi City. In
the first cycle class action score the value of learning activeness increased to 3.69 with
the category of close to active, with the number of active students as many as 4 students,
students who were quite active as many as 14 students, and increased very significantly
in the second cycle with the score of students' learning activeness being 4.3 with the
category of very active approaching, with 12 active students, 6 active students. The
researcher suggests that the teacher can apply the CTL type contextual learning model
in learning activities so that student activity is more optimal.

Keywords: Contextual learning model type Contextual Teaching and Learning
(CTL), student activity
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LatarBelakangMasalah
Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kreatifitas,
potensi secara terus menerus tanpa mengenal batas tempat dan waktu
terhadap budaya dan pengetahuan sebagai upaya

mengembangkan

masyarakat yang berbudi luhur dan bermartabat. Dalam pasal 1 undangundang Sisdiknas No 20 tahun 2003 pendidikan pada dasarnya adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual, akhlak mulia, serta ketrampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu
pendidikan yang diselenggarakan mampu membekali peserta didik dalam
menghadapi tantangan hidupnya dimasa depan, harus ada antisipasi terhadap
perkembagan yang akan datang (Nurdiansyah, 2015 hal 54).
Proses pembelajaran merupakan salah satu unsure penting untuk mencapai
keberhasilan dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran itulah terjadi
proses transformasi ilmu pengetahuan serta nilai-nilai. Ketika proses
pembelajaran berlangsung, terjadi interaksi antara guru dengan siswa yang
memungkinkan bagi guru untuk dapat mengenali karakteristik serta potensi
yang dimiliki siswa. Demikian pula sebaliknya, pada saat pembelajaran siswa
memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya
sehingga potensi tersebut dapat dioptimalkan. Oleh Karen aitu, pendidikan
bukan lagi memberikan stimulus akan tetapi usaha mengembangkan potensi
yang dimiliki. Pengetahuan itu tidak diberikan, akan tetapi dibangun oleh
siswa ( Sanjaya, 2009, hal 102).
Guru sebagai salah satu unsur dalam proses belajar mengajar memiliki
peran yang penting yaitu sebagai pengajar yang melakukan transfer of
knowledge dan sebagai pembimbing yang mendorong potensi siswa dalam
belajar. Artinya guru memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menguasai
ilmu yang akan diajarakan, memiliki seperangkat pengetahuan keterampilan
1
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teknik mengajar, dan menampilkan kepribadian yang mampu menjadi teladan
bagi siswa. Dengan demikian, maka akan berpengaruh langsung terhadap
keaktifan siswa.
Oleh sebab itu maka guru harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional dan guru juga dituntut untuk bisa memilih strategi
pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa supaya dapat berhasil dalam
proses pembelajaran. Tugas utama guru dalam proses pembelajaran tidak
hanya sekedar menyampaikan materi saja tetapi guru juga memberikan
pengalaman secara langsung dalam proses pembelajaran sesuai dengan
kurikulum yang digunakan saat ini yaitu kurikulum 2013 atau kurikkulum
tematik
Menurut Maryati (dalam Ibnu Hajar, 2013) Kurikulum tematik adalah
kurikulum yang membuat konsep pembelajaran terpadu Yang menggunakan
tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan
pengalaman bermakna kepada peserta didik. Kurikulum ini menuntut siswa
untuk proses pembelajaran. sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator
dalam proses pembelajaran, tidak memberikan materi secara keseluruhan.
Kegiatan

pembelajaran

dapat

berlangsung

secara

efektif

dalam

mewujudkan tujuan yang ingin dicapai diperlukan dukungan strategi
pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar guru harus pintar dalam
memilih strategi pembelajaran. Permasalahan pelaksanaan kurikulum 2013
beberapa diantaranya yaitu sebagian guru mengalami kesulitan dalam
menentukan kegiatan belajar mengajar yang tepat dan masih banyak guru
yang belum menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi sehingga
siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran.
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di MI Nurul Ittihad
Kota Jambi melaksanakan pembelajaran tematik di kelas IV guru masih
menggunakan metode ceramah, belum menggunakan pembelajaran yang
bervariasi sehingga pembelajaran kurang menarik, siswa kurang bersemangat
dan konsentrasi, kurangnya interaksi antara siswa, kurangnya partisipasi
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siswa dalam proses pembelajaran dan terkesan membosankan sehingga
menyebabkan siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran.
Oleh karana itu, maka tidak sesuai dengan pembelajaran tematik yang
seharusnya, dimana pembelajaran tematik seharusnya adalah siswa aktif
dalam pembelajaran atau (student center), pada pembelajaran tematik siswa
menemukan pembelajarannya sendiri tanpa harus selalu mendengarkan
penjelasan dari guru yang membuat pembelajaran cenderung pasif, pada
pembelajaran tematik juga penggunaan strategi pembelajaran yang baik akan
membuat siswa semakin aktif dan ikut terlibat dalam proses pembelajran
yang seharusnya terjadi dengan baik.
Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mencoba memecahkan
permasalahan dengan menggunakan strategi pembelajaran Kontekstual
(Contextual Teaching and Learning). Pembelajaran kontekstual membantu
siswa untuk memahami makna materi pelajaran yan dipelajarinya dengan
mengaitkan materi tersebut terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari
(konteks

pribadi,

sosial,

dan

kultural)

sehingga

siswa

memiliki

pengetahuan/keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (transfer)
dari satu permasalahan/konteks ke permasalahan/konteks lainnya.
Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu strategi
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 mereka.( Sanjaya, 2006,
hal 109 )
Dalam strategi ini, tugas guru adalah membantu siswa mencapai
tujuannya. Guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada materi
informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja
bersama untuk menemukan suatu yang baru bagi anggota kelas (siswa).
sesuatu yang baru datang dari menemukan sendiri bukan apa yang di katakan
guru. Begitulah peran guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan
kontekstual. Pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning)
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adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang
diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat
hubungan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam
kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan tujuh komponen utama
pembelajaran efektif, yakni: Konstruktivisme (constructivisme), bertanya
(questioning),

menemukan

(inquiri),

masyarakat

belajar

(learning

community), pemodelan (modeling), dan penilaian sebenarnya (authentic
assesment).
Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis mencoba melakukan
penelitian dengan judul“ Penerapan Pembelajaran Kontekstual Untuk
Meningkatkan Keaktifan Siswa Pada Tema 8 Kelas IV Di Madrasah
Ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi ”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di
identifikasikan

permasalahan-permasalahan

dalam

pembelajaran.

Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :
1.

Dalam proses pembelajaran guru masih menggunakan model
pembelajaran konvensional sehingga pembelajaran kurang menarik
dan membosankan.

2.

Kurangnya partisipasi dari siswa saat proses pembelajaran.

C. Batasan Masalah
Agar masalah ini tidak terlalu meluas maka dalam ini, peneliti
dapat memfokuskan penelitian ini pada : Penerapan pembelajaran
konstektual untuk meningkatkan keaktifan siswa kelas IV pada tema 8
Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas masalah
yang hendak diteliti pada penelitian ini adalah : Apakah penerapan
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pembelajaran Kontekstual dapat meningkatkan keaktifan siswa pada
pembelajaran tematik di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota
Jambi?

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :Untuk
mengetahui apakah penerapan pembelajaranKonstektual pada tema di
kelas IV dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa di Madrasah
Ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi.

F. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
dalam

dunia

pendidikan

berupa

gambaran

mengenai

penerapan

pembelajaran Konstektual dapat meningkatkan keaktifan siswa pada tema
8, secara khusus penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran berupa
informasi mengenai peran guru dalam penerapan pembelajaran
Konstektual untuk meningkatkan keaktifan siswa Madrasah
Ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi.
b. Mendeskripsikan penerapan pembelajaran Konstektual pada tema 8
di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi.
c. Menganalisis dampak penerapan pembelajaran Konstektual pada
tema 8 terhadap keaktifansiswa di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah
Nurul Ittihad Kota Jambi.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi guru
1) semoga penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif
dalam proses pelaksanaan pembelajaran tematik
2) sebagai sambungan dalam rangka perbaikan pemebelajaran,
khususnya pemebelajaran tematik
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b. Bagi siswa
1) untuk melatih siswa agar terbiasa dalam sitem pembelajaran
Konstektual
2) Melalui pembelajaran ini siswa tidak lagi merasa bosan dan
jenuh dengan pembelajaran tematik
3) Siswa diharapkan mempunyai semangat yang tinggi dalam
mempelajari tematik sehingga dapat meningkatkan keaktifan
siswa.
c. Bagi sekolah
1) Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap
sekolah khususnya dalam meningkatakan kualitas proses
pembelajaran yang dilakukan disekolah tersebut.
2) Bagi peneliti
3) Untuk menambah pengalaman serta wawasan baik dalam
bidang penulisan maupun penelitian
4) Sebagai

bekal

bagi

peneliti

ketika

mengajar

supaya

memperhatikan hasil pemebelajaran, khususnya pembelajaran,
pada penerapan strategi pemebelajaran Kontekstual.
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BAB II
KERANGKA TEORI
A. Landasan Teori
1. Belajar
a. Pengertian belajar
Belajar pada hakikatnya merupakan proses kegiatan secara
berkelanjutan dalam rangka perubahan tingkah laku peserta didik secara
konstruktif yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
(Asis, Ika, 2014, hal 8)
Belajar merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan secara
psikologis maupun fisiologis. Aktivitas yang bersifat psikologis yaitu
aktivitas yang merupakan proses mental, misalnya aktivitas berfikir,
memahami, menyimpulkan, menyimak, menelaah, membandingkan,
membedakan, mengungkapkan, menganalis dan sebagainya. Sedangkan
aktivitas secara fisiologis yaitu aktivitas yang merupakan proses
penerapan atau praktik misalnya melakukan eksperimen atau percobaan,
latihan, kegiatan, praktik, membuat karya (produk), apresisasi dan
sebagainya. (Rusman, 2015, hal 12)
Selanjutnya Soejanto (dalam Asis dan Ika, 2014) menyatakan
bahwa belajar adalah segenap rangkaian aktivitas yang dilakukan dengan
penambahan

penegetahuan

seacara

sadar

oleh

seseorang

dan

mengakibatkan perubahan dalam dirinya yang menyangkut banyak aspek,
baik karena kematangan maupun latihan.
Dari pendapat beberapa ahli tentang pengertian belajar yang
dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa belajar adalah sebuah proses
tindakan yang nantinya akan merubah tingkah laku dari waktu ke waktu
yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang.
Dapat disimpulkan bahwa motivasi dan hasil belajar siswa dalam
belajar adalah hasil dari aktivitas belajar itu sendiri yang merupakan
7
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segala kegiatan bersifat fisik maupun non fisik siswa dalam proses
kegiatan belajar mengajar yang optimal sehingga dapat menciptakan
suasana kelas menjadi kondusif serta tujuan belajar mengajar itu sendiri
dapat tercapai dengan semestinya.

2. Keaktifan siswa
a.

Pengertian Keaktifan Siswa
Keaktifan berasal dari kata aktif yang artinya giat bekerja, giat
berusaha, mampu bereaksi dan berinteraksi, sedangkan arti kata
keaktifan adalah kesibukan atau kegiatan.Keaktifan belajar siswa
merupakan unsur dasar yang penting bagi keberhasilan proses
pembelajaran. Keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun
mental, yaitu berbuat dan berfikir sebagai suatu rangkaian yang tidak
dapat dipisahkan.
Djoko Santoso dkk (2007, hal 274) menjelaskan bahwa
pembelajaran yang berkualitas adalah terlibatnya peserta didik secara
aktif dalam pebelajaran. Keterlibatan yang dimaksudadalah: aktivitas
mendengarkan, komitmen terhadap tugas, mendorong berpartisipasi,
menghargai kontribusi/pendapat, menerima tanggungjawab, bertanya
kepada pengajar atau teman dan merespon pertanyaan. Belajar yang
berhasil harus melalui berbagai macam aktifitas, baik aktifitas fisik
maupun psikis. Aktivitas fisik adalah siswa giat aktif dengan anggota
badan, membuatsesuatu, bermain maupun bekerja, ia tidak hanya duduk
dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Siswa yangmemiliki
aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak–
banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangka pembelajaran.
Dua aktivitas (psikis maupun fisik) tersebut memang harus
dipandang sebagai hubungan yang erat. Pada saat peserta didik aktif
jasmaninya dengan sendirinya ia juga aktif jiwanya, begitu juga
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sebaliknya, karena keduanya merupakan satu kesatuan. J. Peaget, pakar
psikologi asal Swiss berpendapat “ seorang anak berpikir sepanjang ia
berbuat. Tanpa berbuat anak tak berpikir.Agar ia berpikir sendiri (aktif)
ia harus diberi kesempatan untuk berbuat sendiri”. Aktivitas fisik
maupun non fisik (psikis) yang ditunjukkan siswa saat proses
pemebelajaran haruslah kegiatan yang bersifat positif, artinya segala
kegiatan yang dapat memberikan dampat baik terhadap proses
pembelajaran serta dapat dipertanggung jawabkan.
Dapat disimpulkan bahwa keaktifan siswa adalah

segala

kegiatanyang melibatkan fisik maupun non fisik (mental) yang
dilakukan siswa selama proses pembelajaran yang bernilai positif serta
dapat dipertanggung jawabkan sehingga berdampak baik pada proses
pembelajaran.
b. Karakteristik Keaktifan Siswa
Menurut Sudjana, keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar
mengajar dapat dilihat dalam hal sebagi berikut:
1)

Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya;

2)

Terlibat dalam pemecahanmasalah;

3)

Bertanya kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami
persoalan yang dihadapinya;

4)

Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk
memecahkan masalah;

5)

Melatih diri dalam memecahkan masalah atau soal;

6)

Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperoleh

Selain itu, karakteristis keaktifan siswa/ aktivitas siswa dapat
ditinjauberdasarkan prosesnya, sebagai berikut:
1) Keaktifan siswa ditinjau dari proses perencanaan :
a)

Adanya

keterlibatan

siswa

dalam

merumuskan

tujuan

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta
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pengalaman dan motivasi yang dimiliki sebagai bahan
pertimbangan dalam menentukan kegiatan pemebelajaran.
b)

Adanya keterlibatan siswa dalam menyusun rancangan
pemeblajaran.

c)

Adanya keterlibatan dalam menentukan dan mengadakan
media pembelajaran yang akan digunakan.

2) Keaktifan siswa ditinjau dari proses pembelajaran
a)

Adanya keterlibatan siswa baik secara fisik, mental, emosional,
maupun intelektual dalam setiap proses pembelajaran. Hal ini
dapat dilihat dari tingginya perhatian serta motivasi siswa
untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan.

b)

Siswa belajar secara langsung. Dalam proses pembelajaran
secara langsung, konsep dan prinsip di berikan melalui
pengalaman nyata seperti merasakan, meraba, mengoperasikan,
melakukan sendiri, dan lain sebagainya. Demikian juga
pengalaman itu dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama dan
interaksi dalam kelompok.

c)

Adanya upaya siswa untuk menciptakan iklim belajar yang
kondusif

d)

Keterlibatan siswa dalam mencari dan memanfaatkan setiap
sumber belajar yang tersedia yang dianggap relevan dengan
tujuan pembelajaran.

e)

Adanya keterlibatan siswa dalam melakukan prakarsa seperti
menjawab dan mengajukan pertayaan, beruhasa memecahkan
masalah yang diajukan atau yang timbul selama proses
pembelajaran berlangsung.

f)

Siswa mampu berinteraksi multi-arah, baik antara siswa dengan
siswa atau antara guru dengan siswa. interaksi ini juga ditandai
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dengan keterlibatan semua siswa secara merata, artinya
pembicaraan atau proses tanya jawab tidak didominasi oleh
siswa-siswa tertentu saja.
3) Keaktifan siswa ditinjau dari kegiatan evaluasi pembelajaran
a) Adanya keterlibatan siswa untuk mengevaluasi sendiri hasil
pembelajaran yang telah dilakukannya.
b) Keterlibatan

siswa

secara

mandiri

untuk

melaksanakan

kegiatantes, dan tugas-tugas yang harus dikerjakannya.
c) Kemauan siswa menyusun laporan baik tertulis maupun secara
lisan berkenaan hasil belajar yang diperolehnya.
Selain itu, Keaktifan siswa dapat diidentifikasikan dari adanyaciri
sebagai berikut:
1) Adanya keterlibatan siswa dalam menyusun atau membuat
perencanaan, proses belajar mengajar dan evaluasi.
2) Adanya keterlibatan intelektual-emosional siswa baik melalui
kegiatan mengalami, menganalisa, berbuat dan pembentukan
sikap.
3) Adanya keikutsertaan siswa secara kreatif dalam menciptakan
situasi yang cocok untuk berlangsungnya proses belajar
mengajar.
4) Guru bertindak sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan
belajar siswa, bukan sebagai pengajar (instruktur) yang
mendominasi kegiatan di kelas.
5) Menggunakan berbagai metode secara bervariasi, alat dan media
pengajaran.
c. Indikator Keaktifan Belajar
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan pada pasal 19, ayat 1 mengamanatkan bahwa : proses
pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif,
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

30

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk
berpatisipasi aktif, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Menurut (Suryo Subroto, 2002, hal.71) siswa dikatakan aktif dalam
pembelajaran bila terdapat ciri-ciri sebagai berikut:
1. Siswa berbuat sesuatu untuk memahami materi pelajaran
2. Pengetahuan dipelajari, dialami dan ditemukan oleh siswa
3. Mencobakan sendiri konsep-konsep
4. Siswa mengkomunikasikan hasil pikirannya
Siswa dikatakan aktif jika siswa melakukan sesuatu seperti menulis,
membaca buku paket ataupun literatur lain, siswa berani bertanya
mengenai materi yang belum dipahami, mengungkapkan pendapat, dsb.
Siswa mempelajari ilmu pengetahuan, mengalaminya (mengamati,
mwngobservasi,

mempraktekkan,

dan

menganalisis).

Menemukan

pengetahuan maksudnya selama proses pembelajaran siswa pasti
menemukan permasalahan berupa materi yang belum dipahami. Rasa ingin
tahu yang tinggi akan membangkitkan siswa untuk aktif bertanya kepada
guru ataupun teman yang lebih mengetahuinya. Biasanya pada pelajaran
praktek, siswa yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan penasaran,
sehingga siswa akan mencoba dan mempraktekannya. Siswa yang aktif
akan mengemukakan hasil pemikiran dan pendapatan mengenai informasi
tertentu.
Satuan

keaktifan

proses

belajar

mengajar

yang

mampu

memperdayakan siswa di kelas, dapat diukur salah satunya melalui
pengamatan terhadap kegiatan siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas.
Adapun indikator keaktifan belajar ini meliputi :
1)

Aktif belajar yang terjadi dengan proses mengalami. Artinya proses
mengalami disini adalah siswa dibimbing untuk melakukan sendiri
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mengikuti belajar, yang diawali dengan keberanian bertanya,
keberanian menjawab pertanyaan teman, keberanian mencoba
mempraktekan materi yang sedang dipelajarinya.
2)

Aktif belajar yang terbentuk dalam transaksi/peristiwa belajar aktif.
Peristiwa belajar, merupkan kegiatan yang memerlukan konsentrasi
yang maksimal dari siswa yang sedang belajar. Siswa yang pasif,
kelihatan hanya mengamati apa yang dilakukan oleh guru, teman, atau
melihat-melihat saja. Sehingga dalam mengikuti pembelajaran ini
siswa tersebut kelihatan kurang aktif.

3)

Keaktifan belajar terjadi melalui proses mengatasi masalah sehingga
terjadi proses pemecahan masalah. Ketika melakukan proses belajar
khususnya dalam materi praktek (Sinar, 2018, hlm.8)

3. Pembelajaran Kontekstual
a.

Pengertian Pembelajaran Konstekstual
Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk
memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan,
sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya (Surya dalam Majid, 2013). Sedangkan Oemar Malik
berpendapat bahwa pembelajaran adalah suatu Kombinasi yang tersusun
meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan,
prosedur yang saling memengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Abdul Majid, (2013) juga berpendapat pembelajaran adalah suatu konsep
dari dua dimensi kegiatan (belajar dan mengajar) yang harus
direncanakan dan diaktualisasikan, serta diarahkan pada pencapaian
tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikator sebagai
gambaran hasil belajar.
Pada dasarnya pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang
mengkondisikan/ merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik
agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. oleh sebab itu kegiatan
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pembelajaran bermuara paa dua kegiatan pokok. Pertama, bagaimana
orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan
beljar. Kedua, bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu
pengetahuan melalui kegiatan belajar. Dengan demikian makna
pembelajaran merupakan kondisi eksternal kegatan belajar yang antara
lain dilakukan oleh guru dalam mengondisikan seseorang untuk belajar
Pendekatan pembelajaran kontekstual sebagai konsep belajar yang
dapat membantu guru mengaitkan materi yang diajarkannya dengan
situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat

hubungan

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam
kehidupan sebagai keluarga dan masyarakat. (Rusman, 2014, hal 189)
Proses belajar tidak hanya berpengaruh pada hasil belajar yang
menjadi tujuan pembelajaran, namun memberikan kebermaknaan
pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat dalam konteks dunia nyata
siswa.

Sanjaya

kontekstual

mengemukakan

adalah

suatu

bahwa

pendekatan

pendekatan
pembelajaran

pembelajaran
yang

hanya

menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh, untuk dapat
memahami materi yang dipelajari, dan menghubungkannya dengan situasi
kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya
dalam kehidupannya. (Sanjaya, 2006, hal 109)
Pendekatan kontekstual merupakan pembelajaran yang bermakna
dan menganggap tujuan pembelajaran adalah situasi yang ada adalam
konteks tersebut, konteks itu membantu siswa dalam mengajar bermakna
dan juga untuk menyatakan hal-hal yang abstrak. (Muchith, 2008, hal 86)
Pendekatan kontekstual adalah pembelajaran yang bertujuan
menolong siswa melihat makna di dalam materi akademik dengan
konteks kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan
probadi, sosial, dan budaya. Hal ini berarti, bahwa pembelajaran
kontekstual memungkinkan siswa menghubungkan isi materi dengan
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konteks kehidupan sehari-hari untuk menanamkan makna. (Jhonson,
2006, hal 15)
Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan para ahli,
peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan kontekstual merupakan
pendekatan dengan konsep pembelajaran yang mengaitkan antara materi
yang diajarkan oleh guru dengan situasi dunia nyata siswa. Mendorong
siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya
dengan penerapannya dalam kehidupan nyata.
b.

Karakteristik Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran kontekstual memiliki beberapa karakteristik yang
khas yang membedakan dengan pendekatan pembelajaran yang lain.
Pembelajaran kontekstual mengembangkan level kognitif tingkat tinggi
yang melatih peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Menurut
Muslich, (2011) karakteristik pembelajaran dengan model pembelajaran
CTL sebagai berikut :
1)

Pembelajaran

dilaksanakan

dalam

konteks

autentik,

yaitu

pembelajaran yang diarahkan oada ketercapaian keterampilan dalam
konteks kehidupan nyata atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam
lingkungan yang alamiah (learning in real life setting)
2)

Pembelajaran

memberikan

kesempatan

kepada

siswa

untuk

mengerjakan tugas-tugas yang bermakna (meaningful learning)
3)

Pembelajaran

dilaksanakan

dengan

memberikan

pengalaman

bermakna kepada siswa (learning by doing)
4)

Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi,
saling mengoreksi antar teman (learning in a group)

5)

Pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa
kebersamaan, bekerja sama, saling memahami antar satu dengan
yang lain secara mendalam (learning to know each other deeply)
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6)

Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan
mementingkan kerja sama (learning to ask, to inquiri, to work
togenther)

7)

Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan
(learning as an enjoy activity)

Sementara itu Trianto menyatakan bahwa karakteristik pendekatan
kontekstual yaitu :
1)

Kerja sama

2)

Saling menunjang

3)

Menyenangkan, mengasyikkan

4)

Tidak membosankan (joyfull, confertable)

5)

Belajar dengan bergairah

6)

Pembelajaran terintegritas

7)

Menggunakan berbagai sumber siswa aktif
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, peniliti menyimpulkan

bahwa pembelajaran kontekstual memiliki ciri khusus, yaitu pembelajaran
yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata,
mengarahkan siswa untuk berfikir kritis dengan melakukan eksplorasi
terhadap konsep dan informasi yang dipelajari, serta adanya penerapan
penilaian autentik untuk menilai pembelajaran secara holistk.
c.

Komponen-komponen pembelajaran kontekstual
Komponen-komponen
penerapannya

memerlukan

pembelajaran

kontekstual

dalam

perencanaan

pembelajaran

yang

mencerminkan konsep dan prinsip dari pendekatan kontekstual. Setiap
pendekatan pembelajaran tentu memiliki unsur kesamaan dan beberapa
perbedaan dalam membuat desain pendekatan kontekstual yang
diterapkan dalam pembelajaran. Menurut Muslich, (2012) pendekatan
pembelajaran kontekstual melibatkan tujuh komponen utama yaitu :
1) Konstruktivisme
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Konstruktivisme

merupakan

landasan

filosofis

pendekatan

pembelajaran kontekstual. Menurut pandangan konstruktivisme, tugas
guru adalah memfasilitasi proses tersebut dengan cara :
a) menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa
b) memberi kesem- patan siswa menemukan dan menerapkan idenya
sendiri
c) menyadarkan siswa agar menerapkan strategi siswa sendiri dalam
belajar.
2) Inkuiri
Inkuiri merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis
kontekstual. Inkuiri artinya proses pembelajaran didasarkan pada
pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis.
3) Bertanya (Questioning)
Bertanya adalah cerminan dalam kondisi berpikir.Bertanya dalam
pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong,
membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa,
kegiatan bertanya dimaksudkan untuk menggali informasi, mengomunikasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian
pada aspek yang belum diketahuinya.
4) Masyarakat Belajar (Learning Community)
Konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil pembelajaran
diperoleh dari kerja sama dengan orang lain. Ketika menggunakan
pendekatan pembelajaran kontekstual di dalam kelas, guru disarankan
selalu melaksanakan pembelajaran dalam

kelompok-kelompok

belajar.Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang anggotanya
heterogen, yang pandai mengajari yang lemah, yang tahu memberi
tahu yang belum tahu, yang cepat mendorong temannya yang lambat,
yang mempunyai gagasan segera memberi usul, dan seterusnya.
5) Pemodelan (Modeling)
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Dalam pembelajaran kontekstual, guru bukanlah satu-satunya
model.Pemodelan dapat dirancang dengan melibatkan siswa.Seseorang bisa ditunjuk dengan memodelkan sesuatu berdasarkan
pengalaman yang diketahui. f. Refleksi (Reflection) Refleksi adalah
cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir
kebelakang

tentang

apa-apa

yang

sudah

dilakukan

ketika

pembelajaran.
6) Penilaian Autentik (Authentic Assessment)
Penilaian autentik adalah upaya pengumpulan berbagai data yang
dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa.Data
dikumpulkan dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat
melakukan pembelajaran.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan
kontekstual dalam proses pembelajaran memiliki komponen yang
komprehensif.

Komponen-komponen

tersebut

mencakup

proses

konstruktivis, melakukan proses berpikir secara sistematis melalui inkuiri,
kegiatan bertanya antara siswa dengan guru maupun sesama siswa.
Membentuk kerja sama antarsiswa melalui diskusi, adanya peran model
untuk membantu proses pembelajaran, melibatkan siswa

dalam

melakukan refleksi pembelajaran, serta penilaian sebenarnya yang
dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung sampai diperoleh
hasil belajar.
d.

Langkah-langkah pembelajaran kontekstual
Setiap pendekatan, model atau teknik pembelajaran, memiliki
prosedur pelaksanaan yang terstruktur sesuai dengan karakteristiknya.
Begitupun dengan pendekatan kontekstual, berikut ini langkah-langkah
penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran menurut Trianto,
(2010) yaitu :
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1)

Kembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna
dengan cara bekerja sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan
dan keterampilan bertanya.

2)

Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik.

3)

Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya.

4)

Ciptakan masyarakat belajar.

5)

Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran.

6)

Lakukan refleksi di akhir pertemuan.

7)

Lakukan penilaian yang sebenarnya (authentic assesment) dengan
berbagai cara.

Indikator ketercapaian dalam penelitian ini yaitu siswa diharapkan
mampu :
1) Saling bekerja sama dalam diskusi atau belajar kelompok,
2) Membaca dan mempelajari materi yang diberikan guru untuk
menemukan informasi,
3) Bertannggung jawab atas materi yang mereke pelajari dan juga
bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil diskusi,
4) Mengerjakan tes formatif secara individual yang mencakup semua
materi yang telah dipelajari.
e.

Kelebihan dan kekurangan pembelajaran kontekstual
Setiap pendekatan pembelajaran mempunyai kelebihan dan
kekurangan. Kelebihan dan kelemahan tersebut hendaknya menjadi
referensi untuk penekanan penekanan terhadap hal yang positif dan
meminimalisir

kelemahan

kelemahannya

dalam

pelaksanaan

pembelajaran. Menurut Trianto, (2010) ada beberapa kelebihan dan
kekurangan pada pembelajaran kontekstual, yaitu :
1) Kelebihan pembelajaran kontekstual :
a)

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

Dalam pembelajaran kontekstual siswa belajar dalam kelompok,
kerjasama, diskusi, saling menerima dan memberi.

c)

Berkaitan secara riil dengan dunia nyata.

d)

Kemampuan berdasarkan pengalaman.

e)

Dalam

pembelajaran kontekstual

perilaku dibangun atas

kesadaran sendiri.
f)

Pengetahuan

siswa

selalu

berkembang

sesuai

dengan

pengalaman yang dialaminya.
g)

Pembelajaran dapat dilakukan dimana saja sesuai dengan
kebutuhan.

h)

Pembelajaran kontekstual dapat diukur melalui beberapa cara,
misalnya evaluasi proses, hasil karya siswa, penampilan,
observasi, rekaman, wawancara, dll.

2) Kekurangan pembelajaran kontekstual
a)

Pendekatan kontekstual merupakan pembelajaran yang kompleks
dan sulit dilaksanakan dalam konteks pembelajaran.

b)

Kemudian pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
kontekstual juga membutuhkan waktu yang lama.

c)

Jika guru tidak pandai mengaitkan materi pembelajaran dengan
kehidupan nyata siswa, maka pembelajaran akan menjadi
monoton.

d)

Jika guru tidak membimbing dan memberikan perhatian yang
ekstra, siswa sulit untuk melakukan kegiatan inkuiri, dan
membangun pengetahuannya sendiri.
Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka kelebihan pendekatan

kontekstual adalah siswa dapat menjadi aktif dan berpikir kritis
secara riil dalam menganalisis suatu masalah dari pengalaman yang
dialaminya. Sedangkan kelemahan pendekatan kontekstual adalah
guru yang tidak pandai mengaitkan materi pembelajaran dengan
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kehidupan nyata siswa serta tidak membimbing siswa akan
membuat pembelajaran menjadi monoton dan siswa tidak dapat
membangun pengetahuannya sendiri.

4.

Pembelajaran Tematik Terpadu
a. Pengertian Pembelajaran Tematik Terpadu
Pembelajaran

tematik

terpadu

adalah

pembelajaran

yang

memadukan antara berbagai mata pelajaran atau bidang studi dengan
menggunakan tema tertentu. Tema tersebut kemudian diulas atau
dielaborasi dari berbagai sudut pandang baik dalam pandangan ilmu
pengetahuan sosial, ilmu pengatuhan alam, humaniora maupun agama,
sehingga memberikan pengalaman bermakna bagi anak didik. (Hanun,
2014, hal 9)
Menurut Beans, pembelajran tematik sebagai upaya untuk
mengintegrasikan

perkembangan

dan

pertumbuhan

siswa

dan

kemampuan pengetahuannya (Beans, 1993 dalam Udin Syaefudin dkk.,
2006, hal 4)
Menurut T. Raka Joni, (1996) bahwa pembelajaran terpadu
merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa secara
individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan
konsep secara prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan autentik.
Secara sederhana apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran tematik
adalah kegiatan siswa bagaimana seorang siswa secara individuatau
seacara kelompok dapat menemukan keilmuan yang holistik.
Hadi Subroto (2000, hal 9), dalam definisi yang lebih operasional,
bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang diawali dengan
pokok bahasan lain, konsep tertentu dikaitkan dengan konsep lain, yang
dilakukan secara spontal atau direncanakan, baik dalam satu bidang studi
atau lebih, dan dengan beragam penagalaman belajar siswa, maka
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pemebelajaran menjadi bermakna. Maka pada umumnya pemebelajaran
tematik/terpadu adalah pemebelajaran menggunakan tema tertentu untuk
mengaitkan antara beberapa isi mata pelajaran dengan pengalaman
kehidupan

nyata

sehari-hari

siswa

sehingga

dapat

memberikan

pengalaman bermakna bagi siswa.
Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang
mengaitkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema tertentu,
pembelajaran ini dapat menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih
efektif dan efisien.
b. Konsep Pembelajaran Tematik Terpadu
Pembelajaran tematik terpadu merupakan suatu pendekatan dalam
pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam
indra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya itu,
peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan secara utuh
sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi peserta didik. Makna
pembeljaran tematik terpadu adalah pendekatan pembelajaran yang
melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang
bermakna bagi peserta didik. Dikatakan bermakna pada pembelajran
tematik terpadu artinya, peserta didik akan memeahami konsep-konsep
yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkan
dengan konsep yang lain yang sudah mereka pahami.
Pembelajaran tematik dilakukan dengan maksud sebagai upaya
untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama
untuk mengimbangi padatnya materi kurikulum. Disamping itu
pembelajaran tematik akan memberi peluang pembelajaran terpadu yang
yang menekankan pada partisipasi/keterlibatan siswa dalam belajar.
Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau
waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajaran mengajar.
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c. Krateristik Pembelajaran Temati Terpadu
Karateristik-karateristik yang dimiliki oleh pembelajaran tematik
antara lain:
1)

Berpusat pada siswa

2)

Memberikan pengalaman langsung (kontekstual)

3)

Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas

4)

Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran

5)

Bersifat luwes (fleksibel)

6)

Menggunakan perinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan.

Sedangkan karateristik pembelajaran tematik menurut Hesty, (2008)
antara lain.
1) Holistik, yaitu gejala atau pusat perhatian diamati dan dikaji dari
beberapa bidang studi
2) Bermakna, pengkajian dari berbagai aspek yang memberikan dampak
kebermaknaan dari materi yang dipelajari
3) Otentik yaitu memungkinkan peserta didik memahami secara
langsung konsep dan prinsip yang dipelajari
4) Aktif yaitu peserta didik terlibat secara aktif dalam proses
pembelajaran.
d. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Tematik Terpadu
Pembelajaran tematik terpadu berfungsi memudahkan peserta
didik untuk memahami konsep materi yang terintegrasi dalam tema.
Sedangkan tujuan pembelajaran tematik terpadu antara lain:
1)

memudahkan peserta didik memusatkan perhatian pada satu tema
atau topik tertentu.

2)

Mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kopetensi
mata pelajaran pada satu tema

3)

Memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam
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4)

Meningkatkan kopetensi berbahasa lebih baik dengan meningkatkan
berbagai mata pelajaran dengan pengalaman kontekstual peserta
didik

5)

Membuat

peserta

didik

lebih

bersemangat

karena

dapat

berkomunikasi dalam situasi nyata
6)

Lebih bermanfaat dan bermakna karena materi yang dipelajari dalam
tema yang jelas

7)

Menghemat waktu pembelajaran karena penyajian materi secara
terpadu

8)

Menumbuhkan budi pekerti dan moral peserta didik dengan
mengangkat nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi.
(Unifa, 2014: 16)

B. Kerangka Berfikir
Kondisi
Awal

Tindakan

Kondisi
Akhir

Pada saat proses belajar mengajarguru menggunakan
model pembelajaran Konvensional, siswa merasa bosan,
dan siswa hanya pasif.

Menerapkan pembelajaran
Konstekstual

1. Guru Menerapkan pembelajaran Konstekstual
2. Proses pembelajaran melibatkan aktif siswa.
3. Aktivitas belajar siswa meningkat

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

30

C. Kajian Relevan
1. Penelitian yang dilakukan oleh Mubin (2015). Skripsi. Berjudul penerapan
pendekatan Contextual Teaching And Learning untuk meningkatkan
keaktifan siswa dalam proses pembelajaran mapel aqidah akhlaq pada
kelas V MINashriyah Ranggen tahun pelajaran 2015/2016. Skripsi ini
membahas tentang penerapan pendekatan CTL untuk meningkatkan
prestasi belajar siswa kelas V pada mata pelajaran Aqidah Akhlaq.
Kajiannya dilatarbelakangi oleh Rendahnya keaktifan siswa-siswi. Studi
ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan : (1) Apakah penerapan
pendekatan CTL.l dalam upaya meningkatkan keaktifan belajar

siswa

kelas V pada mata pelajaran Aqidah akhlaq materi Mengingat Allah
melalui kalimat tayyibah tarji` pada MI Nashriyyah Sumberejo Kecamatan
Mranggen

tahun

pelajaran

2015/2016?

(2)

Apakah

CTL

dapat

meningkatkan keaktifan belajar siswa mapel Aqidah akhlaq materi kalimat
tarji` kelas V di MI Nashriyah Sumberejo Kecamatan Mranggen tahun
pelajaran 2015/2016 ?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) dengan
sifat PTK dilakukan secara mandiri yang artinya peneliti melakukan PTK
tanpa kerjasama dengan guru lain. Metode pengumpulan data yang
digunakan dokumentasi, observasi dan metode tes. Penelitian dilakukan
dengan menggunakan 2 siklus dengan langkah perencanaan, pelaksanaan
tindakan, observasi dan refleksi. Untuk mengetahui keefektifan metode
drill menggunakan teknik analisis deskriptif. Kajian ini menunjukkan
bahwa Pembelajaran Mata Pelajaran Aqidah akhlaq pada materi kalimat
tarji` dengan menggunakan metode CTL dapat meningkatkan hasil belajar
siswa di MI Nashriyyah Sumberejo Kecamatan Mranggen. Hal ini dapat
dilihat dari sebelum yaitu pra siklus, siklus I dan siklus II terjadi
peningkatan hasil belajar siswa. Pada pra siklus rata-rata hasil belajar
60,17, pada siklus I meningkat menjadi 65,33 dan pada siklus II bertambah
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meningkat menjadi 83,33. Demikian pula persentase keaktifan belajar dari
pra siklus 44%, pada siklus I meningkat menjadi 78,55% dan pada siklus II
bertambah meningkat menjadi 93,33%. Sehingga tidak perlu melanjutkan
pada siklus berikutnya dikarenakan KKM dan persentase ketuntasan telah
tercapai. Temuan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau
masukan untuk pihak sekolah dalam mengadakan peningkatan kualitas
sekolah dengan adanya perbaikan prestasi siswa.
2. Musfirah (2017). Skripsi. Dengan judulPengaruh Model Contextual
Teaching and Learning terhadap Hasil Belajar Akidah Akhlak Peserta
Didik Kelas II MI Darul Istiqamah Makassar. Skripsi ini membahas
tentang Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning
terhadap Hasil Belajar Akidah Akhlak Peserta Didik Kelas II MI Darul
Istiqamah Makassar. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
bagaimana hasil belajar peserta didik kelas IIdalam mata pelajaran Akidah
Akhlak MI Darul Istiqamah Makassar sebelum menggunakan model
pembelajaran Contextual Teaching and Learning, bagaimana hasil belajar
peserta didik kelas II dalam mata pelajaran akidah akhlak MI Darul
Istiqamah Makassar setelah menggunakan model pembelajaran Contextual
Teaching and Learning, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran
Contextual Teaching and Learning terhadap hasil belajar peserta didik
kelas II dalam mata pelajaran Akidah Akhlak di MI Darul Istiqamah
Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang
hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran akidah akhlak MI Darul
Istiqamah

Makassar

sebelum

menggunakan

model

pembelajaran

Contextual Teaching and Learning, hasil belajar peserta didik kelas II
dalam mata pelajaran akidah akhlak MI Darul Istiqamah Makassar setelah
menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning,
apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Contextual Teaching and
Learning terhadap hasil belajar peserta didik kelas II dalam mata pelajaran
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Akidah Akhlak di MI Darul Istiqamah Makassar. Jenis penelitian ini adalah
Tru-Experimental Design dengan desain penelitian One Group Pretestposttest Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik
kelas II MI Darul Istiqamah Makassar yang berjumlah 10 orang, sedangkan
sampel yang digunakan adalah sampling jenuh yaitu seluruh peserta didik
kelas II MI Darul Istiqamah Makassar yang berjumlah 10

orang.

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar.
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan
analisis statistik inferensial. Adapun hasil belajar Akidah Akhlak sebelum
diterapkan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning pada
peserta didik kelas MI Darul Istiqamah Makassar menunjukkan skor ratarata 48,00 dan skor hasil belajar setelah diterapkan model pembelajaran
Contextual Teaching and Learning menunjukkan skor rata-rata 72,00. Dari
hasil analisis uji hipotesis menunjukkan t hitung 20,055 > t tabel 2,308 ini
berarti hipotesis dari penelitian terbukti, H0 ditolak H1 diterima. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran
Contextual Teaching and Learning terhadap hasil belajar akidah akhlak
peserta didik kelas II MI Darul Istiqamah Makassar.
3. Hariroh (2011).

Skripsi.

Dengan judul

Penerapan Pembelajaran

Kontekstual untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas 2 MII
Simpar Kecamatan BandarKabupaten Batang pada Mata
Aqidah

Akhlaq

PokokBahasan

Kalimat

Toyibah

Tahun

Pelajaran
Ajaran

2011/2012.Proses pembelajaran akan lebih bermakna bila peserta didik
mengalami, bukan hanya mengetahui apa yang dipelajari. Pembelajaran
kontekstual atau yang sering disebut CTL (Contextual Teaching and
Learning) merupakan salah satu cara alternatif dalam proses pembelajaran
yang melibatkan peserta didik lebih produktif dalam belajar. CTL
merupakan konsep pembelajaran yang membantu guru mengaitkan aitkan
antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata dunia peserta didik.
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Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau sering
disebut Classroom Action Research. Di mana merupakan suatu
pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang
sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama.
Dalam prosesnya, peneliti bertindak sebagai pengajar dan seorang
kolaborator sebagai observer. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam 2
siklus, dengan tiap siklus memiliki beberapa tahapan yakni, perencanaan,
tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di MII Simpar
Kec. Bandar Kab. Batang. Waktu pelaksanaan penelitian adalah pada
semester genap tahun ajaran 2011/2012 di kelas 2. Subjek pelaku tindakan
adalah peneliti dan seorang kolaborator sebagai observer. Sedangkan
subjek penerima tindakan adalah seluruh siswa kelas 2 MII Simpar. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kontekstual dapat
meningkatkan prestasi belajar Aqidah Akhlaq peserta didik kelas 2 materi
pokok kalimat Toyibah di MII Simpar Bandar-Batang. Hal tersebut dapat
ditunjukkan melalui peningkatan yang terjadi pada setiap siklus yakni, pra
siklus dengan rata-rata sebesar 57.57 dan ketuntasan klasikal sebesar
51.50%, siklus I dengan rata-rata sebesar 65.30 dan ketuntasan klasikal
sebesar 84.84%, dan pada siklus II dengan rata-rata sebesar 66.80 dan
ketuntasan klasikal mencapai hingga 100%. Dengan demikian dapat
disimpulkan

bahwa

penerapan

pembelajaran

kontekstual

dapat

meningkatkan prestasi belajar Aqidah Akhlaq peserta didik kelas 2 materi
pokok kalimat Toyibah di MII Simpar Bandar-Batang tahun ajaran
2011/2012.
4. Putri Wulandari (2018). Skripsi. Dengan judul Pengaruh Model
Pembelajaran Contextual Teaching And Learning Terhadap Hasil Belajar
Peserta Didik Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas V Di Min 8 Bandar
Lampung. Hasil belajar merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan
dari pembelajaran. Berdasarkan kegiatan pra survey yang telah dilakukan
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permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini yaitu kurang aktifnya
peserta didik dalam proses pembelajaran, peserta didik kurang percaya diri
dalam mengemukakan pendapat sehingga berdampak hasil belajar kognitif
pelajaran Akidah Akhlak masih rendah pada peserta didik kelas V yang
berjumlah 131 peserta didik di MIN 8 Bandar Lampung, diketahui proses
pembelajaran kurang maksimal. Oleh karena itu perlu di terapkan model
pembelajaran Contextual Teaching and Learning untuk meningkatkan hasil
belajar.Rumusan dalam penelitian ini yaitu Adakah Pengaruh Model
Pembelajaran Contextual Teaching and Learning Terhadap Hasil belajar
Akidah Akhlak Kelas V MIN 8 Bandar Lampung. Tujuan yang akan
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model
pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap hasil belajar
siswa mata pelajaran Akidah Akhlak Kelas V MIN 8 Bandar Lampung.
Jenis penelitian yang digunakan yaitu quasi eksperimen dengan desain
yang di gunakan yaitu pretest-posttest control group design. Penelitian ini
dilakukan dikelas V MIN 8 Bandar Lampung.Teknik pengumpulan data
menggunakan tes dan angket, kemudian dianalisis menggunakan uji
normalitas, homogenitas dan uji-t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
rata-rata N-Gain yang di peroleh kelas eksperimen sebesar 0,733 atau 73%
(interpretasi tinggi) dan N-Gain yang di peroleh kelas kontrol 0,574 atau
57% (interpretasi sedang). Berdasarkan hasil yang telah dianalisis,
didapatlah hasil belajar kognitif terdapat thitung = 6,380 dan ttabel = 1,673
dengan taraf signifikasi 5 %. Karena thitung > ttabel maka H1 di terima
dan H0 di tolak. Untuk hasil belajar afektif didapat thitung =3,620 dan
tabel =1,673 dengan taraf signifikasi 5 %. Karena thitung > ttabel maka
H1 di terima dan H0 di tolak. Hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh
signifikan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap
hasil belajar siswa mata pelajaran Akidah Akhlak Kelas V MIN 8 Bandar
Lampung.
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5. Binti Khoiriyah, Nur Laili, Masrurotul Mahmudah (2018). Skripsi.
Pendekatan Contextual Teaching And Learning (Ctl) Untuk Meningkatkan
Hasil Belajar Akidah Akhlak. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan
untuk mengetahui penerapan pedekatan CTL dalam pembelajaran terhadap
hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MIMU
Tulung Jaya Sukadana Lampung Timur.Penelitian ini merupakan
penelitian

tindakan

kelas.Pengumpulan

data

menggunakan

tehnik,

observasi, tes, wawancara dan dokumentasi.Penelitian ini dilaksanakan
dalam 2 siklus dengan setiap siklusnya 2 kali pertemuan.Subjek penelitian
ini adalah siswa kelas V MIMU Tulung Jaya dengan jumlah 23 siswa pada
matapelajaran Akidah Akhlak. Hasil penelitian ini menujukan bahwa
dalam pembelajaran dengan menerapkan pendekatan CTL hasil belajar
siswa mengalami peningkatan hal ini terliahat Pada siklus I hasil belajar
siswa mencapai ketuntasan 65,22 % dan pada siklus II mencapai 86,95%.
siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 21,73%. Sehingga
dapat dianalisis bahawa bahwa penerapan pendekatan CTL dalam kegiatan
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V MIMU
Tulung Jaya pada mata pelajaran akidah akhlak.

D. Hipotesis Tindakan
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang
hendak dicari solusi pemecahan melalui penelitian, yang dirumuskan atas
dasar pengetahuan, pengalaman, dan logika yang kemudian akan diuji
kebenarannya melalui penelitian yang hendak dilakukan. Hipotesis dalam
penelitian ini adalah : Diduga melalui penerapan pembelajaran Konstekstual
dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran tematik kelas IV
madrasah ibtidaiyah nurul ittihad kota jambi.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis penelitian
Penelitian yang peneliti lakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) dengan pendekatan deskriptif. Penelitian Tindakan Kelas adalah
suatu kegiatan penelitian dengan mencermati sebuah kegiatan belajar yang
diberikan tindakan, yang secara sengaja dimunculkan dalam sebuah kelas,
yang

bertujuan

memecahkan

masalah

atau

meningkatkan

mutu

pembelajaran dikelas tersebut. Tindakan yang secara sengaja dimunculkan
(Paizaluddin dan Ermalinda, 2016, hlm.7).
Pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang berusaha
menggambarkan dan mempresentasikan objek sesuai keadaan yang
sesungguhnya dan apa adanya. Tidak ada penambahan dan tidak ada
pengurangan. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian non
eksperimen sebab tidak ada rekayasa dan pengkondisian khusus terhadapa
objek yang diteliti (Muliawan, 2018:205).
Tujuan utama PTK adalah untuk mengubah perilaku pengajaran
guru, perilaku peserta didik di kelas, peningkatan atau perbaikan praktik
pembelajarann dan atau mengubah kerangka kerja melaksanakan
pembelajaran kelas yang diajar oleh guru tersebut sehingga terjadi
peningkatan

layanan

profesional

guru

dalam

menangani

proses

pembelajaran. PTK berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas
pelaksanaan pembelajaran kelas. (Paizaluddin dan Ermalinda, 2016, hlm.
21-22)

B. Tempat Dan Subjek Penelitian
1. Tempat Dan Waktu Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah
Nurul Ittihad Kota Jambi. Alasan pengambilan tempat penelitian ini
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karena sesuai observasi awal, disana terdapat suatu fenomena atau
permasalahan yang dapat diteliti.
2. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV Madrasah
Ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi dengan jumlah 25 siswa.
Pemilihan kelas IV karena siswa kelas tersebut merupakan kelas yang
tingkat keaktifannya lebih rendah dari pada kelas yang lainnya

C. Rancangan Prosedur Tindakan
Rancangan Prosedur penelitian tindakan kelas ini dilakukan
beberapa siklus. Dalam penelitian ini peneliti mendesain dua siklus,
dimana masingmasing siklus dengan tahap perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan, refleksi, dan dilaksanakan dengan kolaborasi antara peneliti
dengan guru kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi.
Dalam penelitian ini peneliti mengunakan model Stephan Kemmis
dan Robin Mc Taggart. Model yang dikembangkan oleh Stephan Kemmis
dan Robin Mc Taggart tampak masih begitu dekat dengan model yang
diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Dikatakan demikian, oleh karena didalam
satu siklus atau putaran terdiri dari empat komponen seperti yang halnya
dilaksanakan oleh Kurt Lewin sehingga belum tampak adanya perubahan.
Keempat komponen tersebut meliputi perencanaan (planning), akasi atau
tindakan (acting), observasi (observing), dan refleksing (reflecting)
(Paizaluddin dan Ermalinda, 2016, hlm. 30).
Model Penelitian Tindakan Kelas Stephan Kemmis dan Robin Mc
Taggart:
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Gambar 3.1 (Model Penelitian Tindakan Kelas Stephan Kemmis
dan Robin Mc Taggar)
1. Gambaran Siklus I
a. Menyusun Rencana Tindakan
Adapun hal-hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan
penelitian tindakan kelas, terlebih dahulu menyusun perencanaan
yaitu:
1) Melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi
dasar yang akan disampaikan kepada siswa.
2) Menetapkan dan mencari materi yang akan diajarkan.
3) Menyiapkan model pembelajaran yang akan diterapkan
4) Membuat lembar kerja siswa.
5) Membuat alat eveluasi pembelajaran.
b. Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan tindakan pada prinsipnya merupakan realisasi dari
suatu tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Untuk tepat
pada tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, maka yang dilakukan
oleh peneliti adalah:
1) Menyiapkan materi pembelajaran dengan menggunakan strategi
pembelajaran CTL.
2) Siswa

diberi

kesempatan

bertanya

mengenai

materi

pembelajaran.
3) Memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai materi yang
telah diajarkan sebelumnya.
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4)

Memberi penomoran kepada masing-masing siswa.

5)

Melakukan evaluasi.

c. Pengamatan
Pengamatan, observasi atau monitoring dapat dilakukan
sendiri oleh peneliti, yang memang diberi tugas untuk hal itu. Pada
saat monitoring pengamat haruslah mencatat semua peristiwa atau
hal yang terjadi di kelas penelitian. Misalnya mengenai kinerja
guru, situasi kelas, perilaku dan sikap siswa, penyajian atau
pembahasan materi, penyerapan siswa terhadap materi yang
diajarkan, dan sebagainya. Pengamatan yang dilakukan oleh
peneliti adalah:
1) Proses kegiatan pembelajaran.
2) Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.
d. Refleksi
Pada prinsipnya yang dimaksud dengan istilah refleksi ialah
perbuatan merenung atau memikirkan sesuatu atau upaya evaluasi
yang dilakukan oleh para kolabolator atau partisipan yang terkait
dengan suatu PTK yang dilaksanakan. Refleksi ini dilakukan
dengan kolaboratif, yaitu dengan adanya diskusi terhadap berbagai
masalah yang terjadi dikelas penelitian. Dengan demikian refleksi
dapat ditentukan sesudah adanya implementasi atau tindakan
penelitian dan hasil observasi.
Berdasarkan refleksi ini pula suatu perbaikan tindakan
(replanning) selanjutnya ditentukan (Paizaluddin dan Ermalinda,
2016, hlm. 80-81). Peneliti melakukan refleksi terhadap siklus yang
sedang dilaksanakan, dalam tahap ini apabila hasil yang dicapai
belum memenuhi kriteria keberhasilan maka dalam siklus ini akan
diperbaiki pada siklus selanjutnya.
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2. Gambaran Siklus II
a. Perencanaan
Peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil
refleksi pada siklus I. Perencanaan pada siklus II masih sama
dengan siklus I.
b. Pelaksanaan
Peneliti melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan
strategi

pembelajaran CTL tentunya

berdasarkan rencana

pembelajaran pada siklus I.
c. Pengamatan
Peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan aktivitas
pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran CTL.
d. Refleksi
Peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus II
dan memperbaiki kekurangan dan kelemahan dari pelaksanaan
siklus II. peneliti hanya mendesain dua siklus. Jika siklus I dan
siklus II belum berhasil maka peneliti melanjutkan pada siklus
selanjutnya dengan tahapan sama dengan siklus I dan siklus II
yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi,
dan kolaborasi antara peneliti dengan guru kelas IV Madrasah
Ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi.

D. Kriteria Keberhasilan Tindakan
Sesuai dengan karakteristik penelitian tindakan, keberhasilan
penelitian tindakan ini ditandai adanya perubahan kearah perbaikan, baik
terkait dengan suasana belajar dan pembelajaran. Terkait dengan hal
tersebut, untuk memberikan makna terhadap keberhasilan setelah
pelaksanaan digunakan kriteria evaluasi bersifat absolutnya itu suatu
tindakan dibandingkan dengan standar minimal yang telah ditentukan.
Apabila hasil tindakan sesuai dengan standar minimal yang telah
ditentukan, maka tindakan dikatakan berhasil dengan baik. Adapun standar
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minimal yang ditentukan adalah 70% dari jumlah siswa yang mengikuti
proses belajar dengan baik dan telah mencapai nilai rata-rata kelas 80.
(Djamarahdan Zain, 2005, hlm.22).

E. Sumber Data
Data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak
pertama disebut sumber primer. Dan data yang dikumpulkan oleh peneliti
melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut sumber sekunder, yaitu
data yang diperoleh wawancara kepada pihak lain tentang objek atau
subjek yang diteliti, dan mempelajari dokumentasi-dokumentasi tentang
objek atau subjek yang diteliti. Dari kedua sumber data tersebut, tentu saja
sumber data primer lebih dapat dipertanggung jawabkan dari pada data
yang didapat melalui sumber sekunder (Usman dan Akbar, 2008, hlm. 20).
Dalam penelitian ini sumber data primer peneliti peroleh dari guru
dan siswa adapun sumber data sekunder sebagai data penunjang peneliti
peroleh dari kepala madrasah melalui wawancara dan sumber-sumber
teoritis yang peneliti peroleh dari informasi literature.

F. Teknik Pengumpulan Data
Cara pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian akan
dilaksanakan selama proses pembelajaran yang dilakukan dengan beberapa
cara, yaitu:
1. Observasi (Pengamatan)
Observasi atau pengamatan adalah proses pengambilan data dalam
penelitian di mana peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian.
Teknik ini digunakan untuk mengamati dari dekat dalam upaya
mencari dan menggali data melalui pengamatan secara langsung dan
mendalam terhadap subjek dan objek yang diteliti (Paizaluddin dan
Ermalinda, 2016, hlm. 113). Dalam hal ini peneliti menggunakan
teknik

observasi

untuk

mengumpulkan

data

tentang

proses

pembelajaran siswa, dan keaktifan siswa.
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2. Interview (Wawancara)
Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data
adalah dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan
kepada subyek penelitian, instrumen ini digunakan untuk mendapatkan
informasi mengenai fakta, keyakinan, perasaan, niat, dan sebagainya.
Ada beberapa jenis pertanyaan lisan yaitu wawancara. Wawancara
adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan
secara lisan kepada subyek yang diteliti. Wawancara memiliki sifat
yang luwes, pertanyaan yang diberikan dapat disesuaikan dengan
subyek, sehingga segala sesuatu yang ingin diungkap dapat digali
dengan baik. Ada dua jenis wawancara berstruktur dan tidak
berstruktur. Dalam wawancara berstruktur, pertanyaan dan alternatif
jawaban yang diberikan kepada subyek telah ditetapkan

terlebih

dahulu oleh pewawancara. Wawancara tidak berstruktur bersifat
informal. Pertanyaan tentang pandangan, sikap, keyakinan subyek,
atau keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subyek
(Paizaluddin dan Ermalinda, 2016, hlm. 130) . Proses wawancara ini,
peneliti wawancara langsung dengan kepala sekolah, guru dan siswa.
3. Angket
Angket adalah daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada
subjek yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.
Angket ada dua macam yaitu berstuktur atau bentuk tertutup dan
kuesioner tidak terstuktur atau terbuka. Angket tertutup berisikan
pertanyaan yang disertai dengan pilihan jawaban. Angket terbuka
berisi pertanyaan yang tidak disertai dengan jawaban.
4. Dokumentasi
Menurut Lexy J. Moleong (2001: 161) “dokumen sudah lama
digunakan dalam penelitian sebagai sumber data dapat dimanfaatkan
untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan”. Data yang
diperoleh dari dokumen ini bisa digunakan untuk melengkapi bahkan
memperkuat data dari hasil wawancara dan observasi, dan kemudian
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dianalisa dan ditafsirkan (Paizaluddin dan Ermalinda, 2016, hlm. 135).
Teknik dokumentasi peneliti gunakan untuk mendapat data tentang
keaktifan belajar siswa. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, dan
teknik dokumentasi ini juga digunakan untuk mencatat segala kegiatan
siswa dan guru selama penelitian.

G. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumenyang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai
berikut :
1. Lembar observasi
Lembar observasi merupakan catatan yang menggambarkan tingkat
aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Observasi dilakukan
dengan cara pengamatan dan catatan mengenai : kegiatan guru dan
siswa

selama

pembelajaran

dengan

menggunakan

strategi

pembelajaran CTL. Adapun kisi-kisi lembar observasi aktivitas guru
dan siswa dalam pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.1
Lembar Observasi Aktifitas Siswa

NO
1

Indikator atau aspek yang dinilai
Berbuat sesuatu untuk memahami materi pelajaran dengan penuh
keyakinan
a. Berlatih (misalnya mencoba sendiri soal-soal pelajaran dengan
penuh keyakinan)
b. Berfikir Kreatif (misalnya mencoba memecahkan masalah –
masalah pada latihan soal yang mempunyai variasi berbeda
dengan contoh yang diberikan).
c. Berfikir kritis (misalnya mampu menemukan kejanggalan,
kelemahan, atau kesalahan yang dilakukan orang lain dalam
menyelesaikan soal atau tugas)
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2

Mempelajari, dan mengamati sendiri bagaimana memperoleh
situasi pengetahuan.
a.Membangun

pengetahuannya

sendiri

berdasarkan

pengalamannya
b. Melakukan pengamatan atau penyelidikan
c. Membaca dengan aktif ( missal dengan pena ditangan untuk
menggaris bawahi atau membuat catatan kecil pada buku
pembelajaran )

3

Merasakan sendiri bagaimana tugas-tugas yang diberikan oleh
guru kepadanya.
a. Mengerjakan segala sesuatu tugas yang diberikan guru dengan
kemampuannya.
b. Mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan soal yang
diberikan oleh gura padanya.
c. Tidak meminta bantuan dan mencontek siswa lainnya

4

Belajar dalam kelompok.
a. Mengeluarkan pendapat dengan baik dan percaya diri.
b. Mencari tahu tentang materi pembelajaran yang belum
diketahui oleh kelompoknya secara berkelompok.
c.

Menanggapi

materi

yang

sedang

dipelajari

menurut

pemahamannya
d. Bekerja sama dalam kelompok untuk membuat soal
ataumengajukan masalah
e.
5

Mendengar pendapat orang lain

Mencoba sendiri konsep-konsep tertentu.
a.

Aktif dalam menyelesaikan soal-soal beberapa konsep
tertentu

b. Menggali pengetahuannya untuk menemukan konsep-konsep
yang sedang dipelajari
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c.
6

Secara aktif terlibat langsung dalam proses pembelajaran

Mengkomunikasikan hasil pikiran, penemuan dan penghayatan
nilai-nilai secara lisan atau penampilan.
a. Siswa mampu mengulas kembali materi yang sudah dipelajari
dengan baik dan benar
b.Mampu mengeluarkan hasil pikiran dan penemuannya melalui
penampilannya didepan kelas
c.Mampu mempersentasikan secara lantang didepan kelas

Tabel 3.2 Lembar Observasi Keaktifan Belajar Siswa

NO

INDIKATOR

SKOR
1

1

2

3

4

5

data

dari

Berani bertanya saat pembelajaran
berlangsun

2

Bertanggung jawab atas jawaban
kelompok

3

Mampu mengatasi masalah dalam
proses pembelajaran

4

Mampu

berinteraksi

dalam

mempresentasikan

hasil

kelompok
5

Mampu
kelompok

2. Wawancara
Teknik

wawancara

diamksud

untuk memperoleh

narasumber seperti, kepala sekolah, guru dan siswa.Terkait dengan
penerapan strategi pembelajaran CTL di kelas IV. Adapun pihak-pihak
yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut :
a. Guru, tanggapan terhadap penerapan strategi pemebelajaran CTL
dalam mengkrotuktivis pemahaman siswa kelas IV, sarana dan
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prasarana sekolah yang mendukung seperti media pembelajaran,
perangkat pembelajaran yang digunakan dan rencana pembelajaran
seperti RPP, Prota, Promes, kalender pendidikan dan kendala yang
dihadapi guru dalam menyampaikan pembelajaran
b. Siswa, tanggapan siswa tentang penerapan strategi pembelajaran
CTL dalam pembelajaran tematik. Hal tersebut dapat diketahui
dengan

menanyakan

respon

siswa

terhadap

pemahaman

pembelajaran tematik yang diterapkan oleh peneliti.
3. Dokumentasi
Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen
pribadi, RPP, dan profil sekolah.
4. Lembar angket
a. Angket I
Nama

:

Kelas

:

Hari & Tanggal :
No. Absen

:

Tujuan angket

:

Berilah tanda Check List (√ )sesuai dengan pilihan sikapmu terhadap
pernyataan di bawah ini !
Keterangan : Ya (Setuju) dan Tidak (Tidak Setuju)
Tabel 3.3
Lembar angket siswa
NO

Pernyataan

Pilihan sikap
Ya

1

Tidak

Cara belajar yang baru saja berlangsung sangat
menarik

2

Cara belajar yang baru saja berlangsung sangat
menarik
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3

Cara belajar yang baru saja berlangsung sangat
menarik

4

Saya

lebih

mudah

mengerjakan soal

pada

pembelajaran tematik dengan metode seperti ini
5

Saya ingin materi pembelajaran lain diajarkan
seperti ini

6

Saya lebih suka belajar berkelompok dari pada
belajar sendiri-sendi

7

Cara belajar seperti ini, menjadikan saya senang
belajar

8

Cara belajar seperti ini, membuat saya berani
melakukan hal baru

9

Belajar kelompok membuat saya lebih mudah
dalam berdiskusi

10

Cara belajar seperti ini, membuat saya berani
untuk mengemukakan pendapat

b. Angket II
Nama

:

Kelas

:

Hari & Tanggal

:

No. Absen

:

Tujuan angket

:

Petunjuk pengisian

:



Tulislah nama dan nomor absen kalian ditempat yang sudah



disediakan Berilah tanda silang pada jawaban yang sesuai
dengan pilihan



kalian Jawablah pertanyaan dengan benar dan jujur



Jangan lupa berdoa sebelum menjawab pertanyaan

1. Saya ……… tertarik belajar secara berkelompok
a. Selalu
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b. Kadang
c. Tidak Pernah
2. Saya ........... ikut berpartisipasi dalam bertanya dan menjawab
pertanyaan
a. Selalu
b. Kadang
c. Tidak Pernah
3. Saya ........... mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru
a. Selalu
b. Kadang
c. Tidak Pernah
3. Saya ........... mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru
a. Selalu
b. Kadang
c. Tidak Pernah
5. Saya .......... merasa malas untuk mencatat materi yang sedang
diajarkan a. Selalu
b. Kadang
c. Tidak Pernah
6. Saya ....... membantu anggota kelompok dalam berdiksusi
a. Selalu
b. Kadang
c. Tidak Pernah
7. Saya .......menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru
maupun teman
a. Selalu
b. Kadang
c. Tidak Pernah
8. Saya....... senang belajar menggunakan nomor kepala dan kartu
respon a. Selalu
b. Kadang
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c. Tidak Pernah
9. Saya …. Bertanya kepada guru jika ada materi yang belum jelas
a. Selalu
b. Kadang
c. Tidak pernah
10. Saya….. mendengarkan pendapat teman yang sedang berbicara
didepan kelas
a. Selalu
b. Kadang
c. Tidak Perna

H. Keabsahan Data
Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti
menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
Triangulasi dalam pengujian keabsahan ini di artikan sebagai data dari
berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
1. Triangulasi
Sumber Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data
dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui
beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik
Triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan
cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek
dengan observasi maupun dokumentasi.
3. Triangulasi waktu
Waktu juga sering mempengaruhi keabsahan data. Data yang
dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat
narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan
data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam menguji
keabsahan data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan
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dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi
yang berbeda (Sugiyono, 2018, hlm. 274).
4. Pengecekan Sejawat
Pengecekan sejawat yang dimaksud adalah mendiskusikan proses
dan hasil penelitian dengan dosen pembimbing atau teman mahasiswa
yang telah/sedangmengadakanpenelitian.

I. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses

mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam
pola,memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Data yang diperoleh dalam PTK, secara umum dianalisis melalui
deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan pada tiap data yang
dikumpulkan, baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kualitatif
dianalisis dengan menggunakan cara kuantitatif sederhana, yakni dengan
persentase

(%),

dan data

kualitatif dianalisis

dengan

membuat

penilaianpenilaian kualitatif (kategori) (Paizaluddin dan Ermalinda, 2016,
hlm. 135).
Analisis data

dilakukan secara

bertahap, pertama

dengan

menyeleksi dan mengelompokkan, kedua dengan memaparkan atau
mendeskripsikan data dan terakhir menyimpulkan atau memberi makna.
Untuk menganalisis hasilhasil refleksi dari penelitian ini digunakan teknik
kualitatif dan kuantitatif (Paizaluddin dan Ermalinda, 2016, hlm. 209)
1. Teknik Analisis Data Kuantitatif
Dalam penelitian yang menggunakan teknik analisis data
kuantitatif, kualitas pengumpulan datanya ditentukan oleh kualitas
instrumen atau alat pengumpulan data yang digunakan. Instrumen itu
disebut berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan pemakaiannya

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

50

apabila sudah terbukti validitas (Usman dan Akbar, 2008, hlm. 287).
Dalam analisis data penulisan akan mengambil data tentang hasil
observasi kreativitas siswa pada hasil observasi dapat dihitung melalui
:
a. Hasil observasi aktivitas siswa
Langkah pertama adalah memberikan skor pada tiap kriteria
dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.4
Pedoman Skor
Kriteria

Skor

Sangat aktif

5

Aktif

4

Cukup aktif

3

Tidak aktif

2

Sangat tidak aktif

1
(Dimodifikasi dari Riduwan, 2015: 10)

Selanjutnya dilakukan perhitungan tiap butir pernyataan
menggunakan rumus menurut Tegeh, dkk. (2014: 82) sebagai berikut:
P
=

100%

Keterangan:
P = Persentase
Σx = Jumlah skor

SMI = Skor Maksimal Ideal
Langkah

terakhir

adalah

menyimpulkan

hasil

perhitungan

berdasarkan aspek dengan malihat tabel 3.11

Tabel 3.5
Kriteria keaktifan siswa
Tingkat Pencapaian
90% - 100%

Kualifikasi
Sangat Aktif
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75% - 89%

Aktif

65% - 74%

Cukup Aktif

55% - 64%

Kurang Aktif

0% - 54%

Tidak Aktif
(Dimodifikasi dari Tegeh, dkk., 2014: 83)

b. Hasil angket siswa data dapat dihitung melalui:
Presentasi respon siswa = x 100%
Dimana A

= Proporsi siswa yang memilih aktif

B

= Jumlah siswa keseluruhan

Dengan penilaian :
0 – 19

= Tidak aktif

20 – 59

= Kurang aktif

60 – 69

= Cukup aktif

70 – 79

= Aktif

80 – 100 = Aktif sekali

2. Teknik Analisis Data Kualitatif
a. Data Reduction (Reduksi Data)
Reduksi data merupakan proses berfikir yang memerlukan
keceradasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.
Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data
dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang
ahli. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan berkembang,
sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan
dan pengembangan teori yang signifikan (Sugiyono, 2018, hlm.
249)
b. Data Display (Penyajian Data)
Seteah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data, dengan mendisplaykan data, maka akan
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan
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kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
“Looking at displays help us to understand what is happening and
to do something-further analysis or coution on that understanding”.
Miles dan Huberman (1984). Selanjutnya disarankan, dalam
melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat
berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja), dan chart
(Sugiyono, 2018, hlm. 249).
c. Conclusion Drawing (Verifikasi)
Langkah ketiga dalam analisi data kualitatif menurut Miles dan
Huberman adalah penarikan kesimpulan verifikasi. Kesimpulan
awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah
bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan
yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti
yang valid dan konsisten saat peniliti kembali kelapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2018, hlm. 252)
J. Jadwal Penelitian
Tabel 3.6
Jadwal penelitian
No Kegiatan

Bulan/Tahun
Agt/19

Sep/19

Okt/19

Des/19

Jan/20

Feb/20

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1

Pengajuan
dan
pengesahan
judul

x
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2

Pengajuan
proposal dan
penunjukan
dosem
pembimbing

3

Konsultasi
dan
perbaikan
proposal

4

Seminar
proposal

5

Perbaikan
seminar
proposal

6

Pengesahan

x

x

x
x

x

X

x

judul dan
izin riset
7

Pelaksanaan
siklus I

8

Pelaksanaan
siklus II

9

Analisi
penyusunan
draf

x

x
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10

Penyempurn
aan

dan

penggandaan
11

Ujian skripsi
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1.

Sejarah Sekolah
Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah Sekolah Dasar (SD) yang
berciri khas Agama Islam. Dalam operasionalnya, penyelenggaraan MI
jauh lebih berat dibanding penyelenggaraan sekolah reguler lain yang
sejenjang (setara) dengannya. Sebab MI menyelenggarakan pendidikan
umum dan agama secara simultan. Dengan penyelenggaraan pendidikan
umum dan pendidikan agama secara simultan ini maka pada hakikatnya
MI menyelenggarakan 100% pendidikan umum tingkat dasar dan 100%
pendidikan

agama

tingkat

dasar.

Dengan

demikian,

maka

konsekuensinya beban penyelenggaraan MI menjadi lebih berat daripada
beban penyelenggaraan SD reguler.Beban ini tidak hanya meliputi beban
belajar anak, beban mengajar guru, biaya operasional Kegiatan Belajar
Mengajar, tapi juga meliputi sarana dan prasarana pendidikan.
Madrasah Ibtidaiyah ini bernama Madrasah Ibtidaiyah Nurul
Ittihad, yang berkedudukan di RT.21 Kelurahan Rawasari, Kecamatan
Alam Barajo (Kota Baru), Kota Jambi. Pemberian nama ini mengacu
kepada nama Masjid yang terletak di lokasi yang sama dengan MI ini,
yaitu Masjid Nurul Ittihad.
Berdirinya MI ini diawali dari keinginan masyarakat untuk
adanya lembaga pendidikan formal dengan basis pendidikan keagamaan
(dalam hal ini agama Islam) dilingkungan tempat tinggal mereka.
Untuk mewujudkan keinginan ini masyarakat

melakukan

beberapa upaya:

1.

Pada tahun 2006 masyarakat mendirikan Yayasan Al-Ittihad
dengan Akta Notaris M,Zen,SH Nomor 54 tanggal 15 Februari
51
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2006 sebagai yayasan yang akan menyelenggarakan pendidikan
tersebut .
2.

Pada tanggal 12 April 2006 Pengurus Yayasan Al-Itihad
mendirikan MI Nurul Ittihad. Pendirian MI Nurul Ittihad ini
dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen
Agama Kota Jambi Nomor Kd.05.10/6-a/PP.00.4/1015/2006,
tanggal 26 September 2006, tentang Persetujuan Pendirian dan
Pemberian Status Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta di
Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, dengan
Nomor Statistik Madrasah (NSM) 112157101113, dan Nomor
Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 10504938. Dan mulai Tahun
Ajaran 206/2007 MI Nurul Ittihad telah mulai menyelenggarakan
Kegiatan Belajar Mengajar pada sore hari.

3.

Mulai tahun ajaran 2008/2009 MI Nurul Ittihad menyelenggarakan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) dengan
waktu belajar pagi hari. Status MI Nurul Ittihad sebagai madrasah
yang menyelenggarakan program Wajar Dikdas ini dikukuhkan
dengan SK Kepala Kantor Kementerian Agamaa Kota Jambi
Nomor Kd.05.10/6/pp.00/241/2010 Tanggal 4 maret 2010,tentang
Pendirian RA dan Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian
Agama Kota Jambi, dengan NSM 111215710027 dan NPSN
60704787.

4.

Pada tahun 2016, Yayasan Al-Ittihad memperbaharui Akta Notaris
Pendiriannya, yaitu dengan menerbitkan Akta Notaris Dwi Andri
Afiani, SH., M.Kn; Nomor 02 ; Tanggal 15 Februari 2016; dan
disahkan

oleh

Kemenkumham

dengan

SK

Pengesahan

Kemenkumham Nomor: AHU-0009122.AH.01.04;Tahun 2016
Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Ittihad
Kota Jambi.
5.

Pada tahun 2016 MI Nurul Ittihad sudah terakreditasi, berdasarkan
SK Ketua Badan Akreditasi Provinsi (BAP) S/M Provinsi Jambi
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Nomor : 349/BAP-SM/XI/Jbi/2016; Tanggal 14 Nopember 2016;
tentang Penetapan Hasil Akreditasi; dengan nilai 77; predikat B.
2.

3.

Keadaan Geografis
Secara georafis MI ini mudah dijangkau karena berada ditengah
pemukiman penduduk dan berjarak hanya beberapa puluh meter dari
perumahan. Sekolah Dasar terdekat dari MIS ini berjarak sekitar 300
meter.
Kondisi sosial masyarakat sekitar MI ini, khususnya sosial
ekonomi sangat hiterogen.Mulai dari pejabat Negara, pejabat
pemerintahan sampai pekerja kasar seperti buruh bangunan dan jasa
angkutan roda dua (tukang ojek).
Satu fenomina yang tidak cukup menggembirakan adalah bahwa
sebahagian besar anak-anak yang masuk MI ini adalah anak dari
keluarga kurang mampu dan tidak melalui pendidikan Taman Kanak
Kanank. Kondisi ini membuat in take (kesiapan belajar) murid sangat
rendah sehingga sangat mempengaruhi upaya-upaya pengembangan
kegiatan pembelajaran dan pengembangan madrasah secara
keseluruhan.
Visi dan Misi Sekolah
a. Visi
Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada
allah, memiliki kecerdasan dan kreativitas tinggi, berakhlakul
karimah dan sikap untuk memajukan bangsa dan Negara.
b. Misi
1. Menjadikan peserta didik yang teguh dalam keimanan dan
ketaqwaan kepada allah.
2. Memotifasi peserta didik agar lebih kreatif, disiplin, terampil,
professional dalam pengembangan diri.
3. Mewujudkan peserta didik menjadi generasi yang berakhlak
mulia dan mampu bersosialisasi dengan masyarakat.
4. Membangkitkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air dan
bangsa.
c. Tujuan
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Memberikan bekal kemampuan dasar “BACA, TULIS,
HITUNG”, Pengetahuan dan Keterampilan Dasar yang bermanfaat
bagi

siswa,

memberikan

bekal

Kemampuan Dasar

tentang

Pengetahuan Agama Islam dan Pengamalannya sesuai dengan
tingkat perkembangan anak serta mempersiapkan mereka untuk
mengikuti pendidikan pada jenjang selanjutnya.
4.

Keadaan Guru dan Siswa
a. Keadaan Guru
Tenaga pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi
mempunyai

tugas utama

dalam

mengelola

pelajaran untuk

disampaikan kepada siswa dan siswi.Selain itu guru-guru di
Madrasah Nurul Ittihad Kota Jambi tahun 2018 juga harus
menjalankan tugas piket dan sebagai wali kelas.Ketentuan yang
menunjukkan bahwa tenaga dalam satu lembaga pendidikan harus
mempunyai ijazah guru untuk menjadi tenaga pengajar.
Guru adalah pelaksana dan pengembang program kegiatan dalam
proses belajar mengajar. Seorang guru mempunyai tugas dan
tanggung jawab untuk membina dan mengembangkan anak-anak
didiknya. Adapun guru-guru yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Nurul
Ittihad Kota Jambi berjumlah 12 orang .dari segi sumber daya
mengajar mereka rata-rata mempunyai kualifikasi sebagai guru, baik
dari lembaga pendidikan umum maupun dari pendidikan agama.
Tabel 4.1
Daftar nama-nama guru dan pegawai MIS Nurul Ittihad Kota Jambi
NO

NAMA

KETERANGAN

1

Drs. H. Samsul Qamar M.Pd.I

Kepala sekolah

2

Pattiah S.Pd.I

Guru kelas 1A
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3

Sumistra S.Pd.I

Guru kelas V

4

Dra. Nur Asiah

Guru kelas VI

5

Saril S.Pd.I

Guru kelas 1B

6

Nurmi S.Pd.I

Guru kelas II B

7

Taslimah S.Pd.I

Guru kelas II A

8

Naziah S.Pd.I

Guru kelas III B

9

Toni Kausari S.Pd.I

10

Halimah S.KOM

Guru Mapel

11

Kurnia Wati S.Pd

Guru kelas III B

12

Mirza S.Pd.I

Guru maple

13

Shinta Kartika Dharma S.Pd

Guru maple

Guru kelas IV

b. Keadaan Siswa
Dalam pengamatan saya selama berada di MI Nurul Ittihad Kota
jambi , saya melihat adanya suatu hubungan baik dalan menjalankan
kerja sama , contohnya dalam bidang akademisi siswa sangat disiplin
serta taat pada tata tertib yang di berlakukan oleh pihak sekolah ,
bahkan dalam bidang ekstrakurikuler siswa yang terdapat di MI
Nurul Ittihad Kota jambi sangat aktif dan boleh saya bahasakan
hampir semua siswa yang memilki potensi atau bakat dapat
disalurkan melalui kegiatan Ekstra maupun intra,seperti Pramuka,
Paduan Suara, Tari,,Tahfidz, Olimpiade, Olahraga dan seterusnya.
Adapun jumlah siswa yang terdapat di MI Nurul Ittihad kota
jambi baik dari kelas 1-6 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.2
Keadaan siswa MIS Nurul Ittihad Kota Jambi
Jumlah
No

Kelas

Siswa
L
P

Jumlah
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1

I

14

24

38

2

II

25

15

40

3

III

18

16

34

4

IV

9

9

18

5

V

18

12

30

6

VI

15

7

22

Jumlah

5. Keadaan Sarana Dan Prasarana
a. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana prasasarana yang terdapat di MI Nurul
Ittihad kota jambi adalah sebagai berikut:
1) Tanah dan Halaman
MI Nurul Ittihad kota Jambi berdiri diatas tanah sertifikat
hak milik Departemen Agama RI dengan nomor sertifikat:
luas tanah: m2 .luas bangunan m2. Di sebelah Barat berbatasan
dengan Perkomplekan Rumah, sebelah utara berbatasan
dengan gedung, sebelah timur dan Selatan berbatasan dengan
masjid dan jalan Umum.
2) Gedung Madrasah
Bangunan gedung MI Nurul Ittihad Kota Jambi saat ini
pada umumnya dalam keadaan baik dan

terpelihara,

seluruhnya dangan konstruksi beton. Gedung ini terdiri dari
ruang kelas, fasilitas olahraga, dan ruang kantor, termasuk
fasilitas lainya dengan rincian sebagai berikut.
b. Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran
Tabel 4.3
Daftar sarana dan prasarana pendukung pembelajaran

No

Jenis Sarpras

Jumlah Sarpras

Jumlah

Status

Menurut Kondisi

Ideal

Kepemilik

Sarpras

an

Baik

Rusak
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1

Kursi siswa

225

1

2

Meja Siswa

225

1

3

4
5
6

Kursi Guru di
ruang kelas
Meja guru di
ruang kelas
Papan tulis
Lemari

di

ruang kelas

9

12

9

12

1

9

12

1

0

0

0

4

Komputer/lapt
7

op

di

lab.

0

3

3

9

Komputer
8
9
10

11

Alat

peraga

IPA (sains)
Sepak Bola
Bola Voli

Bola Basket

1

2

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

Meja Pingpong
12

(Tenis Meja)

Lapangan
13

Sepakbola/futs

0

al
14

15
16

Lapangan Bulu
tangkis
Lapangan
Basket
Lapangan Bola

1

1

0

0

1

0

0

1
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Voli

c. Jumlah dan Kondisi Bangunan
Tabel 4.4
Kondisi Bangunan
Jumlah Sarpras Menurut Kondisi

No

Jenis
Sarpras

Baik

Total
Status

Luas

Rusak

Rusak

Rusak

Kepemi

Bangun

Ringan

sedang

Berat

likan 1)

an
(m2)

1

Ruang
Kelas

9

1

42

1

1

12

Ruang
2

Kepala
Madras
ah

3

Ruang
guru

1

72

Ruang
4

tata

0

1

1

1

usaha

Ruang
5

Perpust
akaan

6

Ruang
UKS

1

Toilet
7

Guru

1

1
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Toilet
8

siswa

2

1

Masjid/
9

mushol

1

a
10

Kantin

3

d. Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya
Tabel 4.5
Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya

No

Status Kepemilikan

Jumlah Sarpras

Status

Menurut Kondisi

Kepemilikan

Baik
1

2

Laptop (di luar yang ada
di Lab. Komputer)

3

Rusak
0

1

Komputer (di luar yang
ada di lab, Komputer)

6

3

Printer

2

1

4

Televisi

0

1

5

LCD Proyektor

1

1

7

Meja guru &Pegawai

12

1

8

Kursi Guru & pegawai

12

1

9

Lemari arsip

3

1

10

Kotak Obat (P3K)

1

1

11

Pengeras suara

2

1

12

AC

1

(pendingin

Ruangan/kipas angina)

2
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B. Temuan Penelitian
1.

Kondisi awal kekatifan siswa
Kondisi awal keaktifan siswa kels IV Madrasah Ibtidaiyah
Nurul Ittihad Kota Jammbi, hal ini dapat dilihat dari hasil observasi
awal peneliti.
Tabel 4.6
Kondisi awal keaktifan siswa
No

Nama

Hasil
Observasi
Prasiklus

Kriteria
Keaktifan

1

Adli Dhiyaaulhaq Asykar

1

Tidak Aktif

2

Aisyah Rayhana

3

Cukup Aktif

3

Ajeng Aulidia Kartika

2

Kurang Aktif

4

Almira Sahira Putri

3

Cukup Aktif

5

Andrean Saputra

4

Aktif

6

Arfan Mirza

2

Kurang Aktif

7

Ayu Indah Syari

3

Cukup Aktif

8

Ayu Nadila

1

Tidak Aktif

9

Ayuna zhilan

4

Aktif

10

Bima Alqodri

3

Cukup Aktif

11

Daffa syputra

4

Aktif

12

Dwi Wulansari

2

Kurang Aktif

13

M. Gita Raharja

3

Cukup Aktif

14

Meisha Aldita

2

Kurang Aktif

15

Muhammad Ridhwan

2

Kurang Aktif

16

Nazila Azalia

2

Kurang Aktif

17

Nazzua khairunnisa

2

Kurang Aktif
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18

Qori Muhammad Salam
Jumlah
Skor Rata – rata

1

Tidak Aktif

44
2,4

Kurang Aktif

Dari data tersebut, dapat diperoleh bahwa skor rata-rata keaktifan
Siswa adalah 2,4 . Terdapat 3 Siswa yang termasuk dalam katagori
Tidak aktif, 7 siswa yang termasuk dalam katagori kurang aktif, 5 siswa
yang termasuk dalam katagori cukup aktif dan 3 siswa yang termasuk
dalam katagori aktif.
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rata-rata keaktifan
siswa Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ittihad, termasuk dalam
katagori “Kurang Aktif”. Hal tersebut disebabkan karena saat proses
pembelajaran tematik guru belum menggunakan media dan metode
pembelajaran yang menarik, hanya menggunakan metode pembelajaran
tradisional seperti ceramah, diskusi dan tanya jawab. Sehingga pada
proses pembelajaran siswa menjadi kurang aktif dan monoton. Siswa
hanya disuruh mencatat dan mengerjakan tugas-tugas yang terdapat
didalam buku tematik siswa. Siswa tidak dilibatkan secara langsung
selama proses pembelajaran, sehingga tidak terbangun pengembangan
berfikir siswa.
Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran tematik yang
diperoleh siswa hanya mengikuti apa saja yang diberikan oleh guru,
tanpa siswa itu tau sendiri seperti apa mendapatkan pengetahuan
melalui proses pembelajaran, karna siswa tidak pernah diajak untuk
menemukan konsep sendiri sesuai pemahaman dan pengetahuan siswa
dan siswa cenderung ribut, berjalan-jalan serta bermain-main dengan
teman sebangkunya saat proses pembelajaran berlangsung. Sehingga
keaktifan belajar siswa dalam proses belajar tematik tidak berlangsung
seperti yang diharapkan. Hal ini berdampak pada pemahaman siswa dan
hasil keaktifan belajar siswa.
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Oleh karena itu, guru harus dapat menerapkan model
pembelajaran yang tepat dan mendesain proses pembelajaran yang
efektif dan efesien secara menarik seingga akan terciptanya feedback
dalam proses pembelajaran. Dengan demikian dapat meningkatkan
keaktifan belajar siswa.
C. Deskripsi Data
Penelitian ini dilasanakan pada tanggal 04 April 2020 sampai dengan
18 april 2020. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus
dilaksanakan dalam tiga pertemuan, dimana ketiga pertemuan pemberian
tindakan selama proses pembelajaran siklus setiap pertemuannya terdiri dari
2x35 menit. Tindakan pembelajaran yang dilakukan pada setiap siklus
disesuaikan dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran
tematik dengan menggunakan Strategi pembelajaran CTL di kelas IV MI
Nurul Ittihad, dengan jumlah siswa 18 siswa yang terdiri dari 9 siswa lakilaki dan 9 siswa perempuan.
Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini melalui empat tahapan
yaitu, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi dan tahap
refleksi. Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut maka diperoleh data-data
yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu untuk meningkatkan keaktifan
belajar siswa dengan menggunakan Strategi pembelajaran CTL dikelas IV
MI Nurul Ittihad Kota Jambi.
Sebelum

terjun

langsung

untuk

menerapkan

pembelajaran

menggunakan Strategi pembelajaran CTL, peneliti terlebih dahulu
mengikuti guru kelas mengajar tematik selama 2 hari, dimulai tanggal 30
Marert sampai tanggal 31 maret 2020, hal ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana cara guru mengajar, model strategi dan media apa saja yang
digunakannya dan untuk lebih dekat dengan siswa sebelum langsung
menerapkan pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran CTL.
1.

Pelaksanaan Penelitian Siklus I
Pelaksanaan siklus I dilakukan selama tiga kali pertemuan
pembelajaran yang dimulai pada tanggal 06 April 2020, 08 April 2020
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dan di akhiri pada tanggal 10 April 2020. Dalam pelaksanaan siklus I
kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi
dan refleksi.
1. Tahap Perencanan Siklus I
Pada Tahap perencanaan, peneliti dan guru berkolaborasi
menyusun rancangan yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tentang tema Daerah
tempat tinggalku yang akan dipelajari dengan menggunakan
Strategi pembelajaran CTL, menyusun dan mempersiapkan bahan
ajar yang akan diajarkan, mempersiapkan lembar observasi
keterlaksanaan proses pembelajaran, dan mempersiapkan lembar
wawancara.
Tabel 4.7
Jadwal perencanaan (siklus I)
No
1
2
3

b.

Hari/Tanggal
Senin 06 April
2020
Rabu 08 April
2020
Jumat 10 April
2020

Pertemuan
Pertemuan I

Materi
a. hubungan antara gaya
dengan gerak

Pertemuan II

e. cerita fiksi

Pertemuan III

a. keberagaman
Karateristik individu
b. Kegiatan ekonomi

Tahap Pelaksanaan Siklus I
Pada tahap ini peneliti dan guru berkolaborasi menyusun
rancangan yang akan dilaksanakan, yaitu: menyusun rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) tahap pelaksanaan siklus I.
Pelaksanaan

tindakan

penelitian

dilakukan

dalam

tiga

kali

pertemuan pemberian tindakan untuk mengukur hasil keaktifan
siswa selama proses pembelajaran yang dilakukan selama 2x35
menit atau 2 jam pelajaran dengan sub tema keunikan daerah tempat
tinggalku.
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Berikut ini deskripsi pelaksanaan dan pengamatan kegiatan
pembelajaran Tematik dengan menggunakan Strategi pembelajaran
CTL.
1)

Pertemuan I
Pertemuan I pada siklus I dilaksanakan pada tanggal 06
April 2020 jam ke 3-4 pada pukul 9.30–10.45. Materi yang akan
disampaikan adalah ( hubungan antara gaya dan gerak ).
a)

Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memulai pembelajaran

dengan memberikan salam pembuka dan membimbing siswa
untuk berdoa. Kemudian guru mengecek kesiapan siswa dengan
mengisi absen siswa, mengecek kerapian pakaian, posisi dan
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajran,
selanjutnya guru menginformasikan tema yang akan di
belajarkan yaitu daerah tempat tinggalku. Selanjutnya guru
menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan
menanya, mengamati, mengkomunikasikan, mengeksplorasi,
dan menyimpulkan.
b) Kegiatan Inti
(1) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, yang masingmasing kelompok terdiri dari 4-5 anggota.
(2) Secara mandiri siswa diminta untuk membaca teks
materi mengenai pengaruh gaya terhadap gerakan benda
serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari.
(3) Guru meminta siswa untuk cermat dalam mengamati
gambar berbagai contoh pengaruh gaya terhadap gerak
benda.
(4) Guru

memberi

kesempatan

kepada

siswa

untuk

menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerakan benda
seperti dicontohkan dalam gambar
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(5) Guru meninta siswa mengungkapkan pendapatnya
dengan percaya diri.
(6) Guru menjelaskan kepada siswa mengenai pengaruh
gaya terhadap gerakan benda.
(7) Guru

menstimulus

daya

analisis

siswa

dengan

mengajukan pertanyaan: Apa saja berbagai contoh
pengaruh gaya terhadap gerakan benda dalam kehidupan
sehari-hari lainnya?
(8) Siswa

diminta

untuk

menjawab

secara

mandiri

pertanyaan yang diberikan oleh guru.
(9) Kemudian guru meminta salah satu siswa untuk
menyampaikan jawaban kepada kelompok lain.
(10) Siswa diminta untuk mendiskusikan jawaban dari
masing-masing

anggota

kelompok

untuk

dipresentasikan didepan kelas
(11) Masing-masing kelompok mengemukakan pendapatnya
mengenai berbagai contoh pengaruh gaya terhadap
gerakan benda dalam kehidupan sehari-hari dengan
percaya diri.
c)

Penutup
Guru
pembelajaran

meminta
yang

siswa

sudah

menyimpulkan

dipelajari

bersama

hasil
sama,

selanjutnya guru memberikan penguatan berupa kesimpulan
dari hasil pembelajaran. Guru mengucap salam kepada
siswa sebelum keluar kelas. Selama kegiatan berlangsung
pada pertemuan I, siswa sudah terlihat menanggapi dan
mengeluarkan pendapat tentang soal yang diajukan guru.
Namun masih ada siswa yang terlihat bingung dan susah
mengeluarkan pendapat ketika permasalahan

diberikan

guru.
2)

Pertemuan II
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Pertemuan II pada siklus I dilakukan pada hari rabu
tanggal 08 April 2020 jam ke 3-4 pada pukul 09.30-10.45 WIB.
Materi yang akan disampaikan adalah (cerita fiksi)
a)

Kegiatan Awal
Pada awal pembelajaran guru memulai pembelajaran
dengan memberikan salam pembuka dan membimbing
siswa untuk berdoa. Kemudian guru mengecek kesiapan
siswa dengan mengisi absen siswa, mengecek kerapian
pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan
kegiatan pembelajaran, selanjutnya guru menginformasikan
tema yang akan di belajarkan yaitu daerah tempat tinggalku.
Selanjutnya guru menyampaikan tahapan kegiatan yang
meliputi

kegiatan

menanya,

mengamati,

mengkomunikasikan, mengeksplorasi, dan menyimpulkan.
b) Kegiatan Inti
(1) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, yang masingmasing kelompok terdiri dari 4-5 anggota.
(2) Guru

membuat

jembatan

untuk

mengantarkan

pembelajaran dari materi karya seni tiga dimensi ke
materi cerita fiksi, misalnya dengan mengatakan, “Teko
merupakan karya seni tiga dimensi. Melihat teko,
mengingatkan pada cerita “Aladin dan Lampu Ajaib”.
Cerita Aladin dan Lampu Ajaib merupakan contoh
cerita fiksi”.
(3) Siswa diminta untuk mencari tahu mengenai cerita fiksi
”Aladin dan Lampu Ajaib”.
(4) Siswa diminta untuk menuliskan kembali cerita fiksi
yang telah didapat.
(5) Setelah siswa selesai menulis kembali cerita fiksi, siswa
diarahkan untuk menentukan tokoh-tokoh dan sifat
tokoh dalam cerita fiksi.
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(6) Guru

memberi

kesempatan

kepada

siswa

untuk

menyampaikan tokoh-tokoh dan sifat tokoh dalam cerita
fiksi di depan kelas.
(7) Guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi siswa
dengan pertanyaan yang ada di buku siswa.
(8) Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan
dengan percaya diri.
c) Penutup
Guru
pembelajaran

meminta
yang

sudah

siswa

menyimpulkan

dipelajari

bersama

hasil
sama,

selanjutnya guru memberikan penguatan berupa kesimpulan
dari hasil pembelajaran. Sebelum pulang guru dan siswa
berdoa bersama-sama dan guru mengucap salam kepada
siswa sebelum keluar kelas. Selama kegiatan berlangsung
pada pertemuan II, siswa sudah terlihat menanggapi dan
mengeluarkan pendapat tentang soal yang diajukan guru.
Namun masih ada siswa yang terlihat bingung dan susah
mengeluarkan pendapat ketika permasalahan diberikan
guru.
3) Pertemuan III
Pertemuan III pada siklus I dilakukan pada hari jumat
tanggal 10 April 2020 jam ke 3-4 pada pukul 09.30-10.45 WIB.
Materi yang akan disampaikan adalah keberagaman karateristik
individu dan kegiatan ekonomi.
a)

Kegiatan Awal
Pada awal pembelajaran guru memulai pembelajaran
dengan memberikan salam pembuka dan membimbing siswa
untuk berdoa. Kemudian guru mengecek kesiapan siswa dengan
mengisi absen siswa, mengecek kerapian pakaian, posisi dan
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajran,
selanjutnya guru menginformasikan tema yang akan di
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belajarkan yaitu daerah tempat tinggalku. Selanjutnya guru
menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan
menanya, mengamati, mengkomunikasikan, mengeksplorasi,
dan menyimpulkan.
b) Kegiatan inti
(1) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, yang masingmasing kelompok terdiri dari 4-5 anggota
(2) Siswa diminta untuk membaca cerita berjudul Nelayan
dan Ikan Mas.
(3) Setelah selesai, siswa diminta menjawab pertanyaanpertanyaan pada buku siswa berdasarkan cerita yang
telah ia baca sebelumnya.
(4) Siswa

mengamati

gambar

sambil

mendengarkan

penjelasan guru tentang pekerjaan yang merupakan salah
satu karakteristik individu.
(5) Siswa diminta membaca materi pada buku siswa. Siswa
dapat bertanya kepada guru jika terdapat materi yang
belum jelas.
(6) Siswa diminta mengelompokkan jenis pekerjaan yang
menghasilkan

barang

dan

jenis

pekerjaan

yang

menghasilkan jasa.
(7) Kemudian guru meminta salah satu siswa untuk
menyampaikan jawaban kepada kelompok lain.
(8) Siswa diminta untuk mendiskusikan jawaban dari
masing-masing anggota kelompok untuk dipresentasikan
didepan kelas
(9) Selanjutnya, siswa menuliskan jawabannya pada tabel
yang tersedia dan di presentasikan didepan kelas
c)

Penutup
Guru meminta siswa menyimpulkan hasil pembelajaran
yang sudah dipelajari bersama sama, selanjutnya guru
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memberikan penguatan berupa

kesimpulan dari

hasil

pembelajaran. Sebelum pulang guru dan siswa berdoa
bersama-sama dan guru mengucap salam kepada siswa
sebelum keluar kelas. Selama kegiatan berlangsung pada
pertemuan III, siswa sudah terlihat menanggapi dan
mengeluarkan pendapat tentang soal yang diajukan guru.
Namun masih ada siswa yang terlihat bingung dan susah
mengeluarkan pendapat ketika permasalahan diberikan guru.

c. Hasil Observasi
Tabel 4.8
Hasil observasi aktivitas belajar siswa dengan menggunakan strategi
pembelajaran kontekstual Siklus I
No

1

2

Indikator atau aspek yang dinilai

Skor

Jumlah

P1

P2

P3

3

3

4

10

2

3

4

9

2

3

3

7

Berbuat sesuatu untuk
memahami materi pelajaran
dengan penuh keyakinan
a. Berlatih (misalnya mencoba
sendiri soal-soal pelajaran
dengan penuh keyakinan)
b. Berfikir Kreatif (misalnya
mencoba
memecahkan
masalah – masalah pada
latihan
soal
yang
mempunyai variasi berbeda
dengan
contoh
yang
diberikan).
c. Berfikir kritis (misalnya
mampu
menemukan
kejanggalan,
kelemahan,
atau
kesalahan
yang
dilakukan orang lain dalam
menyelesaikan soal atau
tugas)
Mempelajari, dan mengamati
sendiri bagaimana memperoleh
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No

Indikator atau aspek yang dinilai

Skor

Jumlah

P1

P2

P3

3

4

4

11

3

4

4

11

3

4

5

12

2

3

4

9

3

3

4

10

3

4

4

11

3

3

4

10

3

3

4

10

2

3

4

9

situasi pengetahuan.
a. Membangun
pengetahuannya
sendiri
berdasarkan pengalamannya
b. Melakukan
pengamatan
atau penyelidikan
c. Membaca dengan aktif (
missal dengan
pena
ditangan untuk menggaris
bawahi
atau
membuat
catatan kecil pada buku
pembelajaran )

3

4

Merasakan sendiri bagaimana
tugas-tugas yang diberikan oleh
guru kepadanya .
a. Mengerjakan segala sesuatu
tugas yang diberikan guru
dengan kemampuannya.
b. Mampu
menyelesaikan
permasalahan-permasalahan
soal yang diberikan oleh
gura padanya.
c. Tidak meminta bantuan dan
mencontek siswa lainnya.

Belajar dalam kelompok
a. Mengeluarkan
pendapat
dengan baik dan percaya
diri.
b. Mencari tahu tentang materi
pembelajaran yang belum
diketahui oleh kelompoknya
secara berkelompok.
c. Menanggapi materi yang
sedang dipelajari menurut
pemahamannya
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No

Indikator atau aspek yang dinilai

Skor
P1

Jumlah

P2

P3

3

3

8

3

4

10

3

3

4

10

3

4

5

12

2

3

4

9

3

3

4

10

2

3

4

9

3

4

4

11

Jumlah

53

66

80

199

Rata-rata (%)

53

66

80

199

d. Bekerja
sama
dalam
kelompok untuk membuat
soal
atau
mengajukan 2
masalah
e. Mendengar pendapat orang
lain
3
5

6

Mencoba sendiri konsep-konsep
tertentu
a. Aktif dalam menyelesaikan
soal-soal beberapa konsep
tertentu
b. Menggali pengetahuannya
untuk menemukan konsepkonsep
yang
sedang
dipelajari
c. Secara
aktif
terlibat
langsung dalam
proses
pembelajaran
Mengkomunikasikan
hasil
pikiran,
penemuan
dan
penghayatan nilai-nilai secara
lisan atau penampilan.
a. Siswa mampu mengulas
kembali materi yang sudah
dipelajari dengan baik dan
benar
b. Mampu mengeluarkan hasil
pikiran dan penemuannya
melalui
penampilannya
didepan kelas
c. Mampu mempersentasikan
secara lantang didepan kelas

Rata-rata Keseluruhan (%)

66,3

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

103

Keterangan :
1

: Sangat Kurang Aktif

P1

: Pertemuan Pertama

2

: Kurang Aktif

P2

: Pertemuan Kedua

3

: Cukup Aktif

P3

: Pertemuan Ketiga

4

: Aktif

5

: Sangat Aktif
Sebagaimana ditunjukan pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran tematik sudah cukup baik
yaitu dengan presentase rata-ratanya 66,3%, namun masih terdapat
beberapa kekurangan yaitu berfikir kritis (misalnya mampu menemukan
kejanggalan, kelemahan, atau kesalahan yang dilakukan orang lain
dalam menyelesaikan soal atau tugas) terlihat dari presentasinya 46%,
selain itu siswa juga kurang dapat dalam bekerja sama dalam kelompok
untuk membuat soal atau mengajukan masalah 53%.
Tabel 4.9
Hasil observasi aktivitas mengajar guru dengan menggunakan stretegi
pembelajaran kontekstual (Siklus I)
Skor
No
1

Fase
Orientasi
siswa
kepada
masalah

Tingkah Laku Guru
a. Guru
memasuki
kelas tepat waktu
b. Guru menjelaskan
tujuan
pembelajaran.
c. Guru memotivasi
siswa agar terlibat
dalam
kegiatan
pemecahan
masalah
yang
dipilih.
d. Guru mendorong
siswa
untuk
melakukan
kegiatan
pengamatan

Jumlah

Ratarata %

P1

P2

P3

3

4

5

12

80

3

4

5

12

80

4

4

5

13

86

3

4

4

11

73
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Skor
No

2

Fase

Menanya,
dan
memuncul
kan
permasala
han

Tingkah Laku Guru

a.

b.

3

Menalar
dan
mengump
ulkan data

a.

b.

4

Mengasosi
asi dan
merumusk
an
jawaban

a.

terhadap fenomena
yang
terkait
dengan KD yang
akan
dikembangkan.
Guru
membantu
siswa
untuk
mendefinisikan
tugas belajar yang
berhubungan
dengan masalah.
Guru mendorong
siswa
untuk
merumuskan suatu
masalah
terkait
dengan fenomena
yang diamatinya
masalah
itu
dirumuskan berupa
pertanyaan yang
bersifat
problematis.
Guru mendorong
siswa
untuk
mengumpulkan
informasi
yang
relevan.
Guru membimbing
siswa
melaksanakan
eksperimen untuk
mendapatkan
pemecahan/penjela
san atas masalah
baik
secara
individu maupun
kelompok.
Guru
meminta
siswa
untuk
melakukan analisis
data
dan
merumusan

Jumlah

Ratarata %

P1

P2

P3

3

4

5

12

80

3

4

4

11

73

3

3

4

10

66

3

3

4

10

66

3

4

5

12

80
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Skor
No

Fase

Tingkah Laku Guru

Ratarata %

P1

P2

P3

3

4

5

12

80

4

5

5

14

93

80

jawaban
terkait
dengan
masalah
yang
mereka
ajukan
sebelumnya.
b. Guru
membantu
siswa
dalam
merumuskan
jawaban.
5

Jumlah

Mengkom a. Guru memfasilitasi
unikasikan
siswa
untuk
mempersentasikan
jawaban
atas
permasalahan yang
mereka rumuskan
sebelumnya.
b. Guru
membantu
siswa melakukan
refleksi
atau
evaluasi terhadap
proses pemecahan
masalah
yang
dilakukan.
Jumlah

3

4

5

12

38

47

56

141

Rata-rata %

63

78

93

235

78

Rata-rata Keseluruhan %

Keterangan :
1 : Sangat Kurang Aktif

P1 : Pertemuan Pertama

2 : Kurang Aktif

P2

: Pertemuan Kedua

3 : Cukup Aktif
4 : Aktif
5 : Sangat Aktif
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Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.9 dapat diketahui bahwa
aktifitas guru pada proses pembelajaran tematik pada siklus I sudah
cukup baik, hal ini dapat dilihat dari presentase setiap itemnya. Tetapi
masih terdapat item yang menunjukan aktivitas mengajar guru dikelas
masih rendah, yaituGuru mendorong siswa untuk mengumpulkan
informasi

yang relevan.Hal

ini

berdampak

pada

siswa

dalam

melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan pemecahan/penjelasan
atas masalah.
Tabel 4.10
Keaktifan belajar siswa dengan strategi pembelajaran kontekstual
(Siklus I)
Skor
No

Nama Siswa

Keaktifan
Siklus I
P1

P2

P3

Rata-rata
Skor
Keaktifan

Kriteria
Keaktifan

1

Adli Dhiyaaulhaq Asykar

2

3

4

3

Cukup Aktif

2

Aisyah Rayhana

2

3

4

3

Cukup Aktif

3

Ajeng Aulidia Kartika

2

3

4

3

Cukup Aktif

4

Almira Sahira Putri

2

3

4

3

Cukup Aktif

5

Andrean Saputra

3

4

5

4

Aktif

6

Arfan Mirza

2

3

4

3

Cukup Aktif

7

Ayu Indah Syari

2

3

4

3

Cukup Aktif

8

Ayu Nadila

3

4

5

4

Aktif

9

Ayuna zhilan

3

3

4

3,3

Cukup Aktif

10

Bima Alqodri

2

3

4

3

Cukup Aktif

11

Daffa syputra

4

5

5

4,6

Aktif

12

Dwi Wulansari

4

5

5

4,6

Aktif

13

M. Gita Raharja

3

4

4

3,6

Cukup Aktif

14

Meisha Aldita

3

4

5

4

Aktif

15

Muhammad Ridhwan

3

4

4

3,6

Cukup Aktif
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16

Nazila Azalia

3

4

4

3,6

Cukup Aktif

17

Nazzua khairunnisa

4

4

5

4,3

Aktif

18

Qori Muhammad Salam

4

5

5

4,6

Aktif

Jumlah

51

64

79

194

Rata-rata

2,8

3,5

4,3

3,53

Cukup Aktif

Keterangan :
1 : Sangat Kurang Aktif

P1

: Pertemuan Pertama

2

: Kurang Aktif

P2

: Pertemuan Kedua

3

: Cukup Aktif

P3

: Pertemuan Ketiga

4

: Aktif

5

: Sangat Aktif
Adapun hasil keaktifan siswa siklus I dengan tema Daerah tempat

tinggalku subtema Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku dengan
menggunakan strategi CTL terdapat pada tabel 4.11 keaktifan siswa
berada pada kategori “Cukup aktif” yaitu dengan skor rata-ratanya
3,53%. Dimana sudah terlihat siswa yang semulanya sangat kurang aktif
sekarang sudah mendekat sedikit dalam kategori kurang aktif, siswa yang
kurang aktif sudah terlihat cukup aktif dalam proses pembelajaran.
Sedangkan siswa yang cukup aktif sudah bisa terlihat aktif dalam proses
pembelajaran.
Hasil yang diperoleh sebagian besar siswa menunjukkan keaktifan
yang lebih baik dengan keaktifan pada observasi melalui strategi CTL.
Penemuan masalah dalam tindakan baik yang berasal dari guru maupun
siswa, sudah dapat diidentifikasi dan dijawab oleh siswa sesuai dengan
kemampuan masing-masing siswa dalam kelompoknya.
Tabel 4.11
Hasil tes pengisian angket keaktifan belajar siswa
No

Nama Siswa

Hasil Tes Angket

Kriteria Keaktifan
Siswa
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No

Nama Siswa

Hasil Tes Angket

Kriteria Keaktifan
Siswa

1

Adli Dhiyaaulhaq
Asykar

6,6

Cukup Aktif

2

Aisyah Rayhana

6,4

Cukup Aktif

3

Ajeng Aulidia
Kartika

6,8

Cukup Aktif

4

Almira Sahira Putri

6,4

Cukup Aktif

5

Andrean Saputra

6,2

Cukup Aktif

6

Arfan Mirza

6,8

Cukup Aktif

7

Ayu Indah Syari

7,4

Aktif

8

Ayu Nadila

6,2

Cukup Aktif

9

Ayuna zhilan

6,6

Cukup Aktif

10

Bima Alqodri

6,2

Cukup Aktif

11

Daffa syputra

6,8

Cukup Aktif

12

Dwi Wulansari

6,6

Cukup Aktif

13

M. Gita Raharja

6,4

Cukup Aktif

14

Meisha Aldita

6,8

Cukup Aktif

15

Muhammad Ridhwan

7,0

Aktif

16

Nazila Azalia

6,2

Cukup Aktif

17

Nazzua khairunnisa

7,2

Aktif

18

Qori Muhammad
Salam

6,8

Cukup Aktif

119,4
Mendekati Aktif
66,3
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Keterangan :
0 – 19

= Tidak aktif

20 – 59

= Kurang aktif

60 – 69

= Cukup aktif

70 – 79

= aktif

80 – 100 = Aktif sekali
Pada tabel 4.11 terlihat hasil tes angket belajar penggunaan
srategi pembelajaran CTL, yang dilakukan pada setiap akhir siklus I.
Hasil tes angket belajar siswa pada siklus I sebesar 119,4 dengan skor
rata-ratanya 66,3 dengan kategori aktif.
d. Tahap Refleksi
Tahap refleksi dilkakukan setelah melewati tahap pelaksanaan
tindakan dan tahap observasi. Kegiatan refleksi dimaksudkan untuk
mengetahui apakah tindakan yang dilakuakan pada siklus I sudah
mengalami peningkatan dibandingkan dengan keaktifan siswa pada saat
observasi. Hal ini terlihat dari keaktifan siswa sudah terlihat memenuhi
indikator yang telah ditetapkan, setelash peneliti dan guru berkolaborasi
berdiskusi dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari kegiatan
pelaksanaan tindakan dan observasi, diketahui hasil keaktifan siswa
pada siklus I dalam kategori mendekati aktif, yaitu sudah mencapai 3,53.
Hasil yang diperoleh sebagian besar siswa menunjukkan
keaktifan yang lebih baik dibandingkan dengan keaktifan siswa pada
saat observasi. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan siswa pada
pembelajaran tematik kelas IV meningkat.
Berdasarkan hasil observasi terhadap keaktifan siswa dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran tematik melalui strategi pembelajaraan
CTL pada siklus I, adalah sebagai berikut:
1. Pada saat proses pembelajaran berlangsung pada pertemuan pertama,
sudah sedikit siswa yang tampak berbicara sendiri dengan teman,
tidak menyimak penjelasan guru dan masih tergantung pada teman
yang pintar.
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2. Sudah banyak siswa mampu mengemukakan pendapat berupa
pertanyaan dan jawaban secara baik sesuai dengan pemahamannya.
3. Sebagian besar siswa sudah tampak aktif, namun masih tedapat
beberapa siswa yang masih pasif dalam kegiatan pembelajaran.
4. Terdapat siswa yang masih belum berani dalam mengemukakan
pendapat berupa pertanyaan dan jawaban, sehingga hasil belajar
kurang baik dan masih terdapat kesalahan.
Selain itu, berdasarkan lembar observasi aktivitas belajar siswa dan
aktifitas mengajar guru masih terlihat adanya beberapa kekurangan.
Dalam proses pembelajaran pada siklus I yaitu:
1. Dalam berfikir kritis (misalnya mampu menemukan kejanggalan,
kelemahan, atau kesalahan yang dilakukan orang lain dalam
menyelesaikan soal atau tugas)terlihat dari presentasinya 46%.
2. Dalam bekerja sama dalam kelompok untuk membuat soal atau
mengajukan masalah 53%.
Namun setelah mulai terlihat hasil keaktifan siswa selama
pembelajaran kelompok dalam kategori “mendekati aktif”, peneliti akan
melakuakan siklus II dimana akan diterapkan strategi pembelajaran
kontekstual dividu. Disini yang akan direncanakan adalah merevisi
RPP, dengan memperjelas lembar kegiatan dan belajar secara individu
diharapkan siswa akan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran.
2.

Pelaksanaan Penelitian Siklus II
Pelaksanaan siklus II dilaksanakan selama tiga kali pertemuan
pembelajaran yang dimulai pada tanggal 13 April 2020, 14 April 2020
dan diakhiri pada tanggal 16 April 2020. Dalam pelaksanaan siklus II
kegiatan yang dilakuakn meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi,
dan refleksi.
a.

Tahap Perencnaan Siklus II
Pada tahap perencanaan, peneliti dan guru berkolaborasi
menyusun rancangan yang akan dilaksanakan, yaitu : menyusun
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tentang tema “Daerah
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tempat tinggalku” yang akan dipelajari dengan media konvensional
berbasis miniatur, menyusun dan mempersiapkan bahan ajar yang
akan diajarkan, mempersiapkan lembar observasi keterlaksanaan
proses pembelajaran, mempersiapkan angket akhir siklus II.
Tabel 4.12
Jadwal perencanaan (Siklus II)
No

Hari/Tanggal

Pertemuan

1

Senin
13 April 2020

Pertemuan I

2

Selas
14 April 2020

Pertemuan
II

3

Rabu
15 April 2020

Pertemuan
III

Materi
a. peranan tokoh-tokoh pada
cerita fiksi.
a. manfaat
karateristik
individu dalam kegiatan
sehari-hari
dan
memahami peranan tokoh
dalam sebuah cerita
a. Aku cinta membaca

b. Tahap Pelaksanaan Siklus II
Pada tahap ini peneliti dan guru berkolaborasi menyusun
rancangan yang akan dilaksanakan, yaitu menyusun rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP), tahap pelaksanaan siklus II.
Pelaksanaan tindakan dilakukan dalam tiga kali pertemuan
pemberian tindakkan. siklus II untuk mengukur hasil keaktifan siswa
selama proses pemebelajaran yang dilakukan 2x35 menit atau 2 jam
pelajaran.
Berikut ini deskripsi pelaksanaan dan pengamatan kegiatan
pembelajaran tematik dengan menggunakan strategi pembelajaran
CTL.
1)

Pertemuan I
Pertemuan I pada siklus II dilaksanakan pada hari 13 April
2020 jam ke 3-4 pada pukul 09.45-10.45 WIB. Materi yang akan
disampaikan adalah gaya dan gerak
a) Kegiatan awal
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Pada awal pembelajaran guru memberi salam kepada
siswa dan siswa menjawab salam. Selanjutnya guru meminta
ketua kelas untuk memimpin doa bersama sebelum pelajaran
dimulai.

Siswa

memeriksa

kehadiran

siswa

dengan

memanggil nama-nama siswa menurut absen dan memeriksa
kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan
dengan kegiatan pembelajaran. Untuk membangkitkan
semangat siswa dan minat belajar guru mengajak siswa
icebreaking “tepuk semangat”. Guru membuka pelajaran dan
menginformasikan tentang tema yang akan diajarkan,
dilanjutkan dengan memberikan apersepsi dengan sedikit
mengulang pembelajaran pada minggu lalu. Kemudian guru
menggali pengetahuan siswa dengan tanya jawab yang
berkaitan

dengan

subtema

dan

setelah

itu

guru

menyampaikan tujuan pembelajaran.
b)

Kegiatan Inti
(1)

Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, yang
masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 anggota.

(2)

Guru

memberi

contoh

bermain

peran

dengan

menirukan peran tokoh di buku. Guru berdialog
seperti

tokoh

dalam

cerita.

Siswa

diminta

memperhatikan saat guru memberikan contoh.
(3)

Siswa mencari cerita fiksi dari berbagai sumber yang
di dalamnya terdapat minimal tiga tokoh.

(4)

Bersama kelompoknya, siswa menuliskan nama dan
sifat tokoh yang ada pada cerita fiksi.

(5)

Siswa memperagakan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi
sesuai dengan sifatnya di depan kelompok lain.

(6)

Siswa mengamati gambar ilustrasi cerita Cindelaras.
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(7)

Kemudian, guru mengajukan pertanyaan seperti pada
buku siswa, yaitu Apa kamu pernah mendengar atau
membaca cerita tentang Cindelaras?

(8)

Selanjutnya, siswa diminta mencari informasi tentang
cerita Cindelaras, melalui buku cerita.

(9)

Siswa diminta menuliskan cerita tersebut.

(10)

Selanjutnya, secara mandiri siswa diminta menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada buku siswa
berdasarkan cerita Cindelaras.

(11)

Siswa diminta menuliskan jawabannya.

(12)

Siswa mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terdapat
pada cerita Cindelaras. Kemudian, guru mengajak
siswa mengingat kembali pengertian tokoh, tokoh
utama, dan tokoh tambahan.

(13)

Siswa diminta menuliskannya pada buku tugas.

(14)

Setelah

selesai,

siswa

diminta

mengumpulkan

jawabannya kepada guru untuk dinilai.
a) Penutup
Guru
pembelajaran

meminta
yang

siswa
sudah

menyimpulkan

dipelajari

bersama

hasil
sama,

selanjutnya guru memberikan penguatan berupa kesimpulan
dari hasil pembelajaran. Sebelum pulang guru dan siswa
berdoa bersama-sama dan guru mengucap salam kepada
siswa sebelum keluar kelas. Selama kegiatan berlangsung
pada pertemuan I, siswa sudah terlihat menanggapi dan
mengeluarkan pendapat tentang soal yang diajukan guru.
Namun masih ada siswa yang terlihat bingung dan susah
mengeluarkan pendapat ketika permasalahan diberikan
guru.
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2) Pertemuan II
Pertemuan II pada siklus II dilaksanakan pada 14 April
2020 jam ke 3-4 pada pukul 09.45-10.45 WIB. Materi yang akan
disampaikan adalah cerita fiksi.
a)

Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memberi salam kepada
siswa dan siswa menjawab salam. Selanjutnya guru meminta
ketua kelas untuk memimpin doa bersama sebelum pelajaran
dimulai.

Siswa

memeriksa

kehadiran

siswa

dengan

memanggil nama-nama siswa menurut absen dan memeriksa
kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan
dengan kegiatan pembelajaran. Untuk membangkitkan
semangat siswa dan minat belajar guru mengajak siswa
icebreaking “tepuk semangat”. Guru membuka pelajaran dan
menginformasikan tentang tema yang akan diajarkan,
dilanjutkan dengan memberikan apersepsi dengan sedikit
mengulang pembelajaran pada minggu lalu. Kemudian guru
menggali pengetahuan siswa dengan tanya jawab yang
berkaitan

dengan

subtema

dan

setelah

itu

guru

menyampaikan tujuan pembelajaran.
b)

Kegiatan Inti
(1) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, yang masingmasing kelompok terdiri dari 4-5 anggota.
(2) Guru

membuat

jembatan

untuk

mengantarkan

pembelajaran dari materi keberagaman karakteristik
individu ke materi pengertian tokoh dalam cerita fiksi,
misalnya

dengan

mengatakan,

“Tidak

jarang

keberagaman karakteristik dijadikan sumber masalah.
Dalam cerita fiksi, orang yang sengaja ingin membuat
kekacauan dan perpecahan antarwarga masyarakat
mencerminkan tokoh antagonis. Masih ingatkah kamu
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dengan tokoh antagonis? Siapa pula tokoh utama dan
tokoh pembantu atau tambahan?”.
(3) Siswa menjawab pertanyaan yang ada di buku siswa
mengenai pengertian tokoh-tokoh dalam cerita fiksi.
(4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mengungkapkan jawabannya mengenai pengertian tokohtokoh dalam cerita fiksi.
(5) Guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya
perkelompok dengan percaya diri.
(6) siswa membaca teks cerita berjudul ”Kendi mas dan
Ular” pada buku siswa.
(7) Guru

memberi

kesempatan

kepada

siswa

untuk

membacakan bacaan tersebut dan meminta siswa lain
menyimak.
(8) Guru

mengajak

siswa

untuk

mengingat

kembali

mengenai pengertian tokoh-tokoh dalam cerita.
(9) Guru dapat mengajak siswa untuk bertanya jawab
mengenai pengertian tokoh-tokoh dalam cerita

yang

telah dipelajari sebelumnya.
(10)

Guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya
secara percaya diri.

(11)

Siswa menjawab pertanyaan yang ada di buku siswa
mengenai tokoh-tokoh dalam cerita

(12)

Selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling
memandu siswa yang mengalami kesulitan.

(13)

Guru

mengidentifikasi

dan

menganalisis

jawaban

masing-masing siswa untuk mengetahui sejauh mana
tingkat pemahaman siswa mengenai pembelajaran yang
dilakukan.
c)

Penutup
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Guru meminta siswa menyimpulkan hasil pembelajaran
yang sudah di pelajari bersama-sama, selanjutnya guru
memberikan penguatan berupa kesimpulan dari hasil
pembelajaran. Sebelum pulang guru dan siswa berdo’a
secara bersama-sama dan guru mengucap salam kepada
siswa sebelum keluar kelas. Selama kegiatan berlangsung
pada pertemuan II, siswa sudah terlihat sudah aktif
menanggapi dan mengeluarkan pendapat tentang soal yang
diajukan oleh guru.
3)

Pertemuan III
Pertemuan III pada siklus II dilakukan pada tanggal 15 April
2020 jam ke 3-5 pada pukul 09.45 – 10.45 WIB. Materi yang akan
disampaikan adalah tari kreasi.
a) Kegiatan awal
Pada awal pembelajaran guru memberi salam kepada siswa dan
siswa menjawab salam. Selanjutnya guru meminta ketua kelas
untuk memimpin doa bersama sebelum pelajaran dimulai. Siswa
memeriksa kehadiran siswa dengan memanggil nama-nama siswa
menurut absen dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Untuk
membangkitkan semangat siswa dan minat belajar guru mengajak
siswa icebreaking “tepuk semangat”.
Guru membuka pelajaran dan menginformasikan tentang tema
yang akan diajarkan, dilanjutkan dengan memberikan apersepsi
dengan sedikit mengulang pembelajaran pada minggu lalu.
Kemudian guru menggali pengetahuan siswa dengan tanya jawab
yang berkaitan dengan subtema dan setelah itu guru menyampaikan
tujuan pembelajaran.
b) Kegiatan Inti
(1) Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, yang masingmasing kelompok terdiri dari 4-5 anggota.
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(2) Pada Kegiatan Berbasis Literasi: siswa diminta untuk
membaca cerita berjudul Bangga Hasil Keringat Ayah.
(3) Siswa

diminta

membaca

dalam

hati

(senyap).

Guru

memberikan batasan waktu 5-10 menit kepada siswa untuk
membaca dan memahami isi bacaan.
(4) Guru menunjuk satu siswa untuk membacakan bacaan secara
nyaring di depan kelas. Siswa diminta untuk memperhatikan
artikulasi saat membaca. Siswa lain diminta untuk menyimak.
(5) Guru meminta beberapa siswa untuk membaca bacaan tersebut
dibaca secara bergantian dan
(6) bersambung oleh seluruh siswa. Siswa lain diminta untuk
menyimak.
(7) Setelah selesai, guru meminta siswa untuk menjawab
pertanyaan pada buku siswa berdasarkan cerita yang telah ia
baca.
(8) Pada akhir kegiatan literasi 4, guru meminta anak untuk
memilih satu cerita untuk dituliskan kembali, lalu di tempel
pada kertas dan dihias. Cerita yang dipilih, nantinya akan di
pajang saat ada pameran kelas. Kegiatan ini dapat saat ada
pameran kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan secara kelompok.
(9) Guru meminta anak menyiapkan alat dan bahan untuk
menghias cerita. Perhatikan pada kegiatan projek pada
pembelajaran berikutnya.
c)

Penutup
Guru meminta siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang
sudah di pelajari bersama-sama, selanjutnya guru memberikan
penguatan berupa kesimpulan dari hasil pembelajaran. Sebelum
pulang guru dan siswa berdo’a secara bersama-sama dan guru
mengucap salam kepada siswa sebelum keluar kelas. Selama
kegiatan berlangsung pada pertemuan III, siswa sangat aktif
menanggapi dan mengeluarkan pendapat tentang soal yang
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diajukan oleh guru maupun yang ditemukan oleh siswa sendiri,
siswa sudah tidak bingung dan sudah percaya diri ketika
mempresentasikan hasil kerjanya didepan kelas dengan bahasa
dan hasil yang baik.
c. Hasil Observasi
Tabel 4.13
Hasil observasi aktifitas belajar siswa dengan menggunakan strategi
pembelajaran CTL (Siklus II)
Skor
No
1

2

Indikator atau aspek yang dinilai
Berbuat sesuatu untuk memahami
materi pelajaran dengan penuh
keyakinan
a. Berlatih (misalnya mencoba
sendiri soal-soal pelajaran
dengan penuh keyakinan)
b. Berfikir Kreatif (misalnya
mencoba
memecahkan
masalah – masalah
pada
latihan soal yang mempunyai
variasi berbeda dengan contoh
yang diberikan).
c. Berfikir
kritis
(misalnya
mampu
menemukan
kejanggalan, kelemahan, atau
kesalahan
yang dilakukan
orang
lain
dalam
menyelesaikan soal atau tugas)
Mempelajari, dan mengamati
sendiri bagaimana memperoleh
situasi pengetahuan.
a. Membangun pengetahuannya
sendiri
berdasarkan
pengalamannya
b. Melakukan pengamatan atau
penyelidikan
c. Membaca dengan aktif (
missal dengan pena ditangan
untuk menggaris bawahi atau
membuat catatan kecil pada

Jumlah

Ratarata %

P1

P2

P3

4

4

5

12

86

3

4

5

12

80

3

4

5

12

80

4

4

4

12

80

3

4

5

12

80

3

4

5

12

80
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Skor
No

Indikator atau aspek yang dinilai
P1

3

4

5

6

buku pembelajaran )
Merasakan sendiri bagaimana
tugas-tugas yang diberikan oleh
guru kepadanya .
a. Mengerjakan segala sesuatu 3
tugas yang diberikan guru
dengan kemampuannya.
3
b. Mampu
menyelesaikan
permasalahan-permasalahan
soal yang diberikan oleh gura
padanya.
4
c. Tidak meminta bantuan dan
mencontek siswa lainnya.
Belajar dalam kelompok
a. Mengeluarkan
pendapat
4
dengan baik dan percaya diri.
b. Mencari tahu tentang materi 3
pembelajaran yang belum
diketahui oleh kelompoknya
secara berkelompok.
c. Menanggapi
materi
yang 3
sedang dipelajari menurut
pemahamannya
d. Bekerja sama dalam kelompok 4
untuk membuat soal atau
mengajukan masalah
e. Mendengar pendapat
orang 4
lain
Mencoba sendiri konsep-konsep
tertentu
a. Aktif dalam menyelesaikan 3
soal-soal beberapa konsep
tertentu
b. Menggali
pengetahuannya 4
untuk menemukan konsepkonsep yang sedang dipelajari
d. Secara aktif terlibat langsung 4
dalam proses pembelajaran
Mengkomunikasikan
hasil
pikiran,
penemuan
dan
penghayatan nilai-nilai secara
lisan atau penampilan.

Jumlah

Ratarata %

P2

P3

4

5

12

80

4

5

12

80

4

4

12

80

4

4

12

80

4

5

12

80

4

5

12

80

4

5

13

86

4

4

12

80

4

5

12

80

4

5

13

86

4

4

12

80
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Skor
No

Indikator atau aspek yang dinilai
a. Siswa
mampu
mengulas
kembali materi yang sudah
dipelajari dengan baik dan
benar
b. Mampu mengeluarkan hasil
pikiran dan penemuannya
melalui
penampilannya
didepan kelas
c. Mampu
mempersentasikan
secara lantang didepan kelas

Jumlah

Ratarata %
80

P1

P2

P3

4

4

4

12

3

4

5

12

80

80
4

4

4

12

Jumlah

70

80

92

242

Rata-rata (%)

70

80

92

242

80,6

Rata-rata Keseluruhan (%)

Keterangan :
1

: Sangat Kurang Aktif

P1

: Pertemuan Pertama

2

: Kurang Aktif

P2

: Pertemuan Kedua

3

: Cukup Aktif

P3

: Pertemuan Ketiga

4

: Aktif

5

: Sangat Aktif
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.13 dapat diketahui bahwa

aktivitas

siswa

dalam

proses

pembelajaran

tematik

dengan

menggunakan media Edukatif Ular Tangga siswa sudah mengalami
peningkatan dari siklus I hal ini dapat dibuktikan presentase rata-rata
siklus II sebesar 80,6% dari siklus I yaitu presentase rata-ratanya sebesar
66,3%.
Tabel 4.14
Hasil observasi aktivitas mengajar guru dengan menggunakan
strategi pembelajaran CTL (Siklus II)
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Skor
No
1

2

3

Fase
Orientasi
siswa
kepada
masalah

Tingkah Laku Guru

a. Guru
memasuki
kelas tepat waktu
b. Guru
menjelaskan
tujuan pembelajaran.
c. Guru
memotivasi
siswa agar terlibat
dalam
kegiatan
pemecahan masalah
yang dipilih.
d. Guru
mendorong
siswa
untuk
melakukan kegiatan
pengamatan
terhadap fenomena
yang terkait dengan
KD
yang
akan
dikembangkan.
membantu
Menanya, a. Guru
siswa
untuk
dan
mendefinisikan
memuncu
tugas belajar yang
lkan
berhubungan dengan
permasal
ahan
masalah.
b. Guru
mendorong
siswa
untuk
merumuskan suatu
masalah
terkait
dengan
fenomena
yang
diamatinya
masalah
itu
dirumuskan berupa
pertanyaan
yang
bersifat problematis.
Menalar
a. Guru
mendorong
dan
siswa
untuk
mengum
mengumpulkan
pulkan
informasi
yang
data
relevan.
b. Guru membimbing
siswa melaksanakan
eksperimen untuk
mendapatkan

Jumlah

Rata
-rata
%

P1

P2

P3

4

4

5

13

80

3

4

5

12

80

4

4

5

13

86

4

5

5

14

73

4

4

5

13

80

3

4

5

12

73

3

4

5

12

66

4

5

5

13

66
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Skor
No

4

5

Fase

Tingkah Laku Guru

Jumlah

Rata
-rata
%

P1

P2

P3

4

4

5

13

80

4

4

5

13

80

c. Guru memfasilitasi 4
siswa
untuk
mempersentasikan
jawaban
atas
permasalahan yang
mereka rumuskan
sebelumnya.
d. Guru
membantu 4
siswa melakukan
refleksi
atau
evaluasi terhadap
proses pemecahan
masalah yang
dilakukan.

5

5

14

93

5

5

14

93

Jumlah

45

52

60

157

Rata-rata %

75

86

100

261

pemecahan/penjelas
an atas masalah baik
secara individu
maupun kelompok.
a. Guru meminta siswa
untuk
melakukan
analisis data dan
merumusan jawaban
terkait
dengan
masalah
yang
mereka
ajukan
sebelumnya.
b. Guru membantu
siswa
dalam
merumuskan
jawaban.

Mengaso
siasi dan
merumus
kan
jawaban

Mengko
munikasi
kan

87

Rata-rata Keseluruhan %

Keterangan :
6

: Sangat Kurang Aktif

P1

: Pertemuan Pertama

7

: Kurang Aktif

P2

: Pertemuan Kedua
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8

: Cukup Aktif

9

: Aktif

P3

: Pertemuan Ketiga

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.14 dapat diketahui bahwa
aktifitas guru pada proses pembelajaran tematik pada siklus II
mengalami peningkatan dalam menciptakan suasana belajar yang dapat
mengaktifkan siswa, hal ini dapat dilihat dari presentase setiap itemnya.
Hal ini terlihat dari presentasenya dari 78,6% meningkat pesat menjadi
87%. Guru sudah mengajar dengan baik sesuai dengan tahapan
pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran CTL.
Tabel 4.15
Keaktifan belajar siswa dengan strategi pembelajaran CTL (Siklus II)
Skor
No

Nama Siswa

Keaktifan
Siklus I

Rata-rata
Skor
Keaktifan

Kriteria
Keaktifan

P1

P2

P3

4

4

5

4,3

Aktif

2

Adli Dhiyaaulhaq
Asykar
Aisyah Rayhana

4

4

4

4

Aktif

3

Ajeng Aulidia Kartika

4

4

5

4,3

Aktif

4

Almira Sahira Putri

4

4

4

4

Aktif

5

Andrean Saputra

4

4

5

4,3

Aktif

6

Arfan Mirza

4

4

4

4

Aktif

7

Ayu Indah Syari

4

4

5

4,3

Aktif

8

Ayu Nadila

4

4

5

4,3

Aktif

9

Ayuna zhilan

4

4

5

4,3

Aktif

10

Bima Alqodri

4

4

4

4

Aktif

11

Daffa syputra

4

5

5

4,6

Aktif

12

Dwi Wulansari

4

5

5

4,6

Aktif

13

M. Gita Raharja

4

4

4

4

Aktif

14

Meisha Aldita

4

4

4

4

Aktif

1
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15

Muhammad Ridhwan

4

4

5

4,3

Aktif

16

Nazila Azalia

4

4

5

4,3

Aktif

17

Nazzua khairunnisa

4

5

5

4,6

Aktif

18

Qori Muhammad
Salam

4

5

5

4,6

Aktif

72

76

84

76,8

4

4,2

4,6

4,2

Aktif

Keterangan :
1

: Sangat Kurang Aktif

P1

: Pertemuan Pertama

2

: Kurang Aktif

P2

: Pertemuan Kedua

3

: Cukup Aktif

P3

: Pertemuan Ketiga

4

: Aktif

5

: Sangat Aktif
Adapun hasil observasi siswa dalam proses pembelajaran siswa

akhir siklus II tentang tema daerah tempat tinggalku dengan
menggunakan strategi CTL sudah mendekati sangat aktif. Pada tabel
4.12 skor keaktifan siswa dengan rata-rata skornya 4,2 dan ini
meningkat secara signifikan dari siklus I dimana jumlah skor yang
diperoleh dengan rata-rata skornya 3,53%.
Tabel 4.16
Hasil tes pengisian angket keaktifan belajar siswa
Hasil Tes Angket

Kriteria Keaktifan
Siswa

1

Adli Dhiyaaulhaq
Asykar

8,6

Aktif

2

Aisyah Rayhana

7,8

Aktif

3

Ajeng Aulidia
Kartika

8,8

Aktif

No

Nama Siswa
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No

Nama Siswa

Hasil Tes Angket

Kriteria Keaktifan
Siswa

4

Almira Sahira Putri

9,2

Sangat Aktif

5

Andrean Saputra

8,6

Aktif

6

Arfan Mirza

7,8

Aktif

7

Ayu Indah Syari

9,4

Sangat Aktif

8

Ayu Nadila

8,8

Aktif

9

Ayuna zhilan

9,2

Sangat Aktif

10

Bima Alqodri

8,6

Aktif

11

Daffa syputra

8,6

Aktif

12

Dwi Wulansari

9,4

Sangat Aktif

13

M. Gita Raharja

8,8

Aktif

14

Meisha Aldita

9,2

Sangat Aktif

15

Muhammad
Ridhwan

9,2

Sangat Aktif

16

Nazila Azalia

8,6

Aktif

17

Nazzua khairunnisa

9,2

Sangat Aktif

18

Qori Muhammad
Salam

8,6

Aktif

158,4
Aktif
88

Keterangan :
0 – 19

= Tidak aktif

20 – 59

= Kurang aktif

60 – 69

= Cukup aktif
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70 – 79 = aktif
80 – 100 = Aktif sekali
Pada tabel 4.16 terlihat hasil tes angket belajar penggunaan
strategi pembelajaran CTL, yang dilakukan pada setiap akhir siklus II.
Hasil tes pengisian angket yang dilakukan siswa meningkat dari siklus I.
Hasil tes angket belajar siswa pada siklus II sebesar 88 dengan skor rataratanya 66,3 dengan kategori aktif.
d. Tahap Refleksi
Tahap refleksi dilakukan setelah melalui tahap pelaksanaan
tindakan dan tahap observasi. Kegiatan refleksi dimaksudkan untuk
mengetahui apakah tindakan yang dilakukan pada siklus II seudah
mengalami peningkatan dari siklus I. Hal ini terlihat dari keaktifan
siswa telah memenuhi indikator yang telah ditetapkan, setelah peneliti
dan guru berkolaborasi berdiskusi dengan menggunakan data-data yang
diperoleh dari kegiatan pelaksanaan tindakan dan observasi, diketahui
hasil keaktifan siswa pada siklus II dalam kategori sudah aktif dan
mendekati sangat aktif, yaitu mencapai skor 4,2.
Berdasarkan hasil refleksi tersebut penelitian pada siklus II
dikatakan sudah berhasil karena sudah memenuhi indikator keberhasilan
tindakan yang telah ditetapkan, yaitu adanya peningkatan aktivitas
belajar siswa dan adanya peningkatan kekatifan siswa ke dalam kategori
mendekati sangat aktif yaitu dengan skor 4,2 maka pemberian tindakan
pada penelitian diakhiri pada siklus II.
D. Analisis Data
Tahap analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul, data
tersebut berupa hasil observasi aktivitas belajar siswa, hasil observasi
aktivitas mengajar guru, dan tes angket siswa. Hasil data yang diperoleh dari
pengumpulan data dengan teknik observasi adalah sebagai berikut:
1. Hasil observasi aktivitas belajar siswa pada siklus I diperoleh rata-rata
presentase sebesar 66,5% , sedangkan pada siklus II diperoleh rata-rata
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presentase sebesar 80,6%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan
tematik dengan menggunakan model pembelajaran CTL.
2. Hasil observasi aktifitas mengajar guru pada siklus I diperoleh rata-rata
presentasenya sebesar 78%, sedangkan pada siklus II diperoleh rata-rata
presentasenya sebesar 87%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan
kemampuan guru dalam mengelola kelas sehingga mampu meningkatkan
keaktifan belajar siswa.Hal ini menunjukkan adanya peningkatan
keaktifan siswa pada pembelajaran tematik dengan menggunakan strategi
pembelajaran CTL.
3. Sedangkan hasil data yang diperoleh dari pengumpulan data dengan
teknik pemberian angket belajar adalah sebagai berikut: perolehan skor
keaktifan belajar siswa pada tes akhir siklus I sebesar 66,3 dengan
kategori mendekati aktif, pada tes akhir siklus II diperoleh skor keaktifan
belajar siswa sebesar 88,0 dengan kategori mendekati sangat aktif. Hal
ini menunjukan adanya peningkatan keaktifan belajar siswa pada
pembelajaran tematik dengan menggunakan strategi pembelajaran CTL.
Dari hasil analisis data yang dilakukan maka diperoleh informasi
bahwa pada pelaksanaan siklus I dari hasil observasi yang dilakukan
selama proses pembelajaran menunjukan aktivitas belajar siswa belum
begitu optimal. Namun terjadi peningakatan pada aktivitas belajar siswa
setelah dilakukan perbaikan-perbaikan pada siklus II. Adapun data yang
diperoleh adalah sebagaiberikut:
1. Lembar Observasi
Lembar observasi digunakan sebagai pedoman bagi observer
dalam melakukan pengamatan terhadap keaktifan belajar siswa dan
aktivitas mengajar guru selama proses pembelajaran berlangsung.
Hasil yang diperoleh dari lembar observasi digunakan peneliti dan
obsever

sebagai

bahan

untuk

melakukan

refleksi

terhadap

pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan dan sebagai acuan untuk
melakukan perbaikan pada siklus berikutnya, hasil observasi yang
diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.17
Presentase aktivitas belajar siswa dengan menggunakan strategi
pembelajaran CTL.
Skor
Aktivitas

Pertemuan Pertemuan Pertemuan
1
2
3

Siklus I
Siklus II
Peningkatan

Ratarata

53%

66%

80%

66,3%

70%

80%

93%

80,6%

17%

14%

13%

14,3%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.17 terjadi peningkatan
keaktifan belajar siswa dari siklus I ke siklus II. Hal ini
menunjukkan bahwa pembelajaran tematik dengan menggunakan
strategi pembelajaran CTL dapat meningkatkan keaktifan belajar
siswa kelas IV Madrasah ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi.
Adapun presentase aktivitas belajar siswa pada siklus I ke
siklus II disajikan pada diagram berikut ini:
100%
90%
80%
70%
60%
50%

Siklus I

40%

Siklus 2

30%
20%
10%
0%
Pertemuan 1

Pertemuan 2

Pertemuan 3

Gambar 4.1 Diagram Aktivitas Siswa dengan Menggunakan strategi
Pembelajaran CTL
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Sedangkan hasil observasi aktifitas mengajar guru yang
diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.18
Presentase aktivitas mengajar guru dengan menggunakan strategi
pembelajaran CTL.
Skor
Aktivitas

Pertemuan
1

Pertemuan
2

Pertemuan
3

Ratarata

Siklus I

63%

78%

93%

78%

Siklus II

75%

86%

100%

87%

Peningkatan

12%

8%

7%

9%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.18 terjadi peningkatan
mengajar guru dari siklus I ke siklus II. Hal ini menunjukkan bahwa
guru

mengalami

perbaikan

dalam

menciptakan

kegiatan

pembelajaran tematik dengan menggunakan strategi pembelajaran
CTL sebagai upaya untuk meningkatkan aktivitas dan keaktifan
belajar siswa kelas IV di Madrasah ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota
Jambi .
Adapun presentase aktivitas mengajar guru pada siklus I ke
siklus II disajikan pada diagram berikut ini:
120%
100%
80%
Siklus I

60%

Siklus II
40%
20%
0%
Pertemuan 1

Pertemuan 2

Pertemuan 3
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Gambar 4.2 Diagram Aktivitas Gurudengan Menggunakan sttrategi
Pembelajaran CTL
Tabel 4.19
Skor keaktifan belajar siswa kelas IV dengan menggunakan strategi
pembelajaran CTL.
Tes Akhir

Skor

Kriteria

Pra Siklus

2,8

Kurang Aktif

Siklus I

3,53

Mendekati Aktif

Siklus II

4,2

Mendekati Sangat Aktif

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.19 dapat dilihat adanya
peningkatan skor keaktifan belajar siswa dari skor awal ke siklus I ke
siklus II dengan peningkatan skor sebesar 1,2 (skor awal ke siklus I)
dan 0,7 (siklus I ke siklus II) peningkatan hasil keaktifan belajar
siswa kelas IV ini menunjukkan tercapainya indikator keberhasilan.
Adapun presentase keaktifan belajar siswa kelas IV pada siklus
I ke siklus II disajikan pada diagram berikut ini:

Sko
4,5
4
3,5
3
2,5
2

Skor

1,5
1
0,5
0
Pra Siklus

Siklus I

Siklus II

Gambar 4.3 Diagram Keaktifan Siswa dengan Menggunakan strategi
Pembelajaran CTL
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2. Angket
Angket yang digunakan adalah angket untuk mengukur tingkat
keaktifan

belajar

siswa,

dimana

pengisian

lembar

angket

dilaksanakan pada setiap akhir siklus. Angket ini bertujuan
untukmengukur peningkatan keaktifan belajar siswa. Adapun angket
hasil belajar siswa setiap pada setiap tes akhir siklus tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.20
Skor angket belajar siswa kelas IV menggunakan strategi
pembelajran CTL berdasarkan lembar angket.
Tes Akhir
Skor
Kriteria
Siklus I

66,3

Cukup Aktif

Siklus II

88,0

Sangat Aktif

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4. Dapat dilihat pada
peningkatan sekor keaktifan belajar siswa dilihat dari lembar
pengisian angket yang dilakukan oleh siswa. Dimana siklus I ke
siklus II mengalami peningkatan keaktifan siswa dimana siklus I
memperoleh skor 66,3 dengan kategori aktif dan mengalami
peningkatan pada siklus II dengan skor 88,0 dengan kategori
mendekati sangat aktif.
Adapun presentase keaktifan belajar siswa berdasarkan lembar
angket kelas IV pada siklus I ke siklus II disajikan pada diagram
berikut ini:
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Sko
100
90
80
70
60
50
40

Skor

30
20
10
0
Siklus I

Siklus II

Gambar 4.4 Diagram Skor Keaktifan Siswa Menggunakan strategi
Pembelajaran CTL Berdasarkan Lembar Angket

E.

Pembahasan
Dari hasil penelitian diatas, dapat terlihat hasil sebagai berikut:
1.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan
untuk meningkatkan keaktifan siswa menggunakan strategi
pembelajaran CTL pada kelas IV di Madrasah ibtidaiyah Nurul
Ittihad Kota Jambi. Pembelajaran pada penelitian ini sudah
dilaksanakan dengan mengikuti tahapan pelaksanaan menggunakan
strategi pembelajaran CTL. Kegiatan pembelajaran dengan
menggunakan strategi pembelajaran CTL ini telah menunjukkan
hasil yang cukup efektif dalam pelaksanaan proses pembelajaran
tematik di kelas IV Madrasah ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi.
Hal ini terlihat dari adanya peningkatan aktivitas belajar siswa dan
guru,

karena

proses

pembelajaran

menggunakan

strategi

pembelajaran CTL melatih kektifan siswa dalam berkelompok
maupun individu dengan bantuan beberapa media sehingga
membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan.
Proses pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran CTL ini
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lebih menekankan kepada keaktifan siswa untuk berfikir dan
mengidentifikasi sebuah permasalahan yang dilihat nyata tanpa
harus keluar kelas yang disesuaikan dengan materi pembelajaran.
Jadi pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri dan guru hanya
sebagai fasilitator pembelajaran.
2.

Selain itu dilihat hasil observasi selama penelitian pada kelas IV
Madrasah ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi, terlihat sangat jelas
bagaimana

keaktifan

belajar

siswa

sebelum

dan

sesudah

diterapkannya strategi pembelajaran CTL ini. Seperti terlihat
bahwa keaktifan siswa meningkat dari prasiklus ke siklus I dan dari
siklus I ke siklus II , hasil aktivitas belajar siswa pada siklus I
mencapai 66,3% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi
80,6%. Sejalan dengan peningkatan aktivitas belajar siswa dengan
menerapkan strategi pembelajaran CTL, hal ini serupa terjadi pada
tes keaktifan belajar siswa. Hal ini terbukti berdasarkan hasil tes
keaktifan belajar siswa akhir siklus I di peroleh skor keaktifan
sebesar 3,69 dengan kategori “mendekati aktif “ dan skor keaktifan
siswa meningkat menjadi 4,3 dengan kategori “mendekati sangat
aktif”, berdasarkan analisis hasil tes keaktifan belajar siklus I dan
siklus II, keaktifan belajar siswa kelas IV Madrasah ibtidaiyah
Nurul Ittihad Kota Jambi mengalami peningkatan pada setiap
indikatornya.

Sehingga

dapat

disimpulkan

bahwa

strategi

pembelajaran CTL dapat meningkat keaktifan belajar siswa kelas
IV Madrasah ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi.
3.

Adapun dampak yang diperoleh siswa dari diterapkannya strategi
pembelajaran CTL yaitu siswa yang semula tidak aktif dan malas
mengikuti proses pembelajaran kini sudah terlihat aktif saat
pembelajaran tematik berlangsung, siswa yang jarang bertanya dan
menjawab pertanyaan dari guru sekarang sudah berani untuk
bertanya dan menjawab pertanyaan yang ajukan oleh guru dan
sesama siswa, siswa yang awalnya malas dalam melakukan
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pengamatan dengan baik, siswa sekarang lebih aktif dalam
menyelesaikan soal-soal dan terlihat langsung dalam proses
pembelajaran, dan siswa yang semulanya takut bahkan malu-malu
saat disuruh mempresentasikan hasil diskusi kelompok maupun
individunya sekarang sudah berani dan percaya diri dalam
mempresentasikan

hasil

jawabannya.

Penggunaan

strategi

pembelajaran CTL ini dapat mengoptimalkan pembelajaran tematik
dikelas IV Madrasah ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik dengan menggunakan strategi
pembelajaran CTL dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa hal tersebut
dapat dilihat pada setiap siklusnya.
Pada prasiklus skor nilai keaktifan siswa sebesar 2,4 dengan kategori
kurang aktif, dan hanya beberapa siswa saja yang mencapai kategori kurang
aktif, cukup aktif dan aktif. Dan setelah dilakukan tindakan siklus I skor nilai
keaktifan belajar siswa meningkat menjadi 3,53 dengan kategori mendekati
aktif, dengan jumlah siswa yang aktif sebanyak 7 siswa, siswa yang cukup aktif
sebanyak 11 siswa. Dan meningkat sangat signifikan pada siklus II dengan skor
nilai keaktifan belajar siswa menjadi 4,2 dengan kategori mendekati sangat
aktif, dengan jumlah siswa yang aktif sebanyak 18 siswa.
Dampak yang diperoleh siswa dari diterapkan strategi pembelajaran
kontekstual yaitu siswa yang semulanya tidak aktif dan malas mengikuti proses
pemebelajaran sekarang sudah telihat aktif saat pembelajaran tematik
berlangsung, siswa yang jarang bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru
sekarang sudah berani untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru,
siswa yang semulanya malas dalam melakukan pengamatan dalam materi
pembelajaran sekarang sudah mulai terbiasa untuk melakukan pengamatan
dengan baik, siswa sekarang lebih aktif dalam menyelesaikan soal-soal dan
terlibat langsung dalam proses pembelajaran, dan siswa yang semula takut
bahkan malu-malu saat disuruh mempresentasekan hasil diskusi kelompoknya
maupun individunya sekarang sudah berani dan percaya diri dalam
mempresentasikan hasil jawabannya. Penggunaan strategi pembelajaran
kontekstual ini dapat mengoptimalkan pembelajaran tematik di kelas IV MI
Nurul Ittihad Kota Jambi.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomondasikan saran kepada
guru sebagai berikut :
1.

stratgi pembelajaran kontekstual pada siswa kelas IV di Madrasah
Ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi. dapat meningkatkan keaktifan belajar
siswa, sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran
tematik. Jadi fokus pembelajaran dapat lebih tertuju kepada siswa untuk
memperoleh pengetahuannya secara langsung melalui pengalaman dan
konteks nyata di sekitar siswa dan tanpa harus keluar kelas untuk melihat
langsung yang ada cukup dengan menggunakan strategi pembelajaran
kontekstual, yang dibuat sesuai dengan materi yang akan dipelajari.

2.

Disarankan kepada guru kelas sebelum mengajar terlebih dahulu
menyiapkan rencana pemebelajaran, media pembelajaran, metode maupun
model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan dipelajariselain
itu guru kelas juga harus lebih kreaktif dalam menyampaikan materi
karena dengan lengkapnya alat pembelajaran tersebut, agar tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai maupun dapat terwujud dengan baik.

3.

Penulis menyarankan kepada guru kelas dan siswa hendaknya menyadari
bahwa setiap siswa mempunyai keaktifan yang berbeda-beda yang
diharapkan keaktifan itu untuk dapat diasah terus dengan cara mengikuti
proses pembelajaran dengan baik, dan mampu mengeluarkan pendapat
saat pembelajaran berlangsung agar dapat meningkatkan keaktifan belajar
siswa. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

C. Penutup
Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada
Allah SWT, bahwa penulis telah dapat menyelesaikan Penelitian Tindakan
Kelas (PTK) ini, namun dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya masih
terdapat kekurangan-kekurangan, baik dalam sistematis penupenulisan
maupun bentuk kata-kata.
Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan penulis demi perbaikan
penulisan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini. Kemudian penulis ingin
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mengucapakn

terimakasihkepada

semua

pihak

yang

telah

bersedia

memberikan bantuan kepada penulis dalam penulisan karya ilmiah ini.
Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para guru di Madrasah
Ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi.
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LEMBAR WAWANCARA SISWA
Nama Siswa
Kelas
Hari dan Tanggal
Tujuan Wawancara
No
1

2
3

4

5

6

7
8

9

10

: Daffa Syputra
IV
: Sabtu, 11 April 2020
: Untuk Mendapatkan Informasi

Pertanyaan
Apakah
ananda
suka
pembelajaran
menggunakan
tema-tema?
Bagaimana pendapat ananda
tentang pembelajaran tematik?
Bagaimana pendapat ananda
tentang cara mengajar guru
yang digunakan dalam
pembelajaran selama ini ?
Pernakah ananda mendengar
atau
mengetahui
strategi
Kontekstual?
Apakah
ananda
ingin
mengetahui lebih banyak lagi
tentang strategi Kontekstual ?
Apakah strategi Kontekstual
dapat meningkatkan keaktifan
ananda?
Apakah ananda senang dengan
proses pembelajaran ini?
Apakah
ananda
berusaha
sendiri
dalam
menjawabmenjawab pertanyaan dari ibu?
Apa yang ananda dapat setelah
mempelajari
pembelajaran
tematik menggunakan strategi
Kontekstual?
Apakah dengan diterapkannya
strategi Kontekstual ini dapat

Jawaban
Ya pak, saya suka.

Pembelajaran tematik itu lebih
Mudah.
Kadang menarik kadang juga
saya bosan

Belum pernah buk, karena pak
guru belum pernah belajar
seperti
Iya kak.

Bisa pak, karena saya lebih
berani untuk mengeluarkan
pendapat saya.
Iya pak, saya senang.
Iya pak, saya mengerjakan
sendiri sebisa saya.
Saya lebih berani dan
mencoba untuk menjawab
pertanyaan dari bapak.
Iya pak, saya lebih aktif dalam
belajar pak.

11

12
13

14

15

membawa
perubahan
keaktifanmu di kelas?
Apakah
ananda
bertanya
kepada guru apabila ananda
belum mengerti?
Apakah ananda membantu
teman yang belum paham?
Apa yang ananda rasakan
terkait dengan pembelajaran
tematik sekarang?
Apakah
ananda
bisa
menerapkannya
dalam
kehidupan sehari-hari?
Bagaimana
cara
ananda
menerapkannya di lingkungan
sekitar?

Iya buk, kan kita belajar buk
jadi kalau belum paham saya
nanya buk.
Iya pak kalau saya bisa saya
jawablah pak.
Lebih asik pak.

Iya
pak,
saya
menerapkannya.
Iya,
saya
menghargai
yang lain buk.

bisa

lebih
bisa
teman-teman

LEMBAR WAWANCARA GURU
1. Instrumen Wawancara dengan Guru Sebelum Pembelajaran
Nama Guru
: Toni Kausari S.Pd.I
Kelas
IV
Hari dan Tanggal
: Kamis, 02 April 2020
Tujuan Wawancara : Untuk Mendapatkan Informasi
No
1

2
3

4

5

6

7

Pertanyaan
Berapa lama bapak mengajar di
Madrasah Ibtidaiyah Nurul
Ittihad?
Berapa lama bapak mengajar di
kelas IV?
Berapakah jumlah peserta didik
yang belajar di kelas bapak saat
ini?

Jawaban
Kurang lebih saya mengajar
disini hampir 5 tahun.

Saya sudah hampir 3 tahun
menjadi guru kelas di kelas 4.
Jumlah seluruhnya kelas IV
yaitu 18 siswa, 11 siswa
perempuan dan 7 siswa lakilaki.
Bagaimanakah hasil belajar Sudah
lumayan
bagus,
siswa
di
kelas
pada nilainya di atas KKM, hanya
pembelajaran tematik?
saja ada beberapa anak yang
memang perlu perhatian
khusus pada saat belajar agar
mereka bisa konsentrasi dan
tidak menggagu temannya
pada saat belajar.
Bagaimanakah cara bapak Saya biasa menggunakan
menyampaikan materi kepada
metode ceramah, praktek dan
siswa?
tanya jawab.
Bagaimakah respon siswa Alhamdulilah minat siswa
tinggi dan nilai harian di atas
terhadap pembelajaran?
KKM.
Media pembelajaran apakah Kadang saya menggunakan
yang bapak ketahui?
media gambar yang ada di
buku siswa.

8

9

10

Apa media pembelajaran yang Saya sering menggunakan
sering media gunakan pada saat media gambar, karena lebih
proses pembelajaran?
mudah mendapatkannya, bisa
mendownload di google.
Bagaimana
respon
siswa Anak cukup antusias dan
terhadap media pembelajaran senang.
yang bapak terapkan pada
pembelajaran tematik?
Apakah
dalam
proses Belum pernah, karena saya
pembelajaran bapak pernah kurang tahu tentang strategi
menggunakan
strategi pembelajaran dan kebetulan
Kontekstual?
saya kuliah mengambil
jurusan PBA

2. Instrumen Wawancara dengan Guru Sesudah Pembelajaran
Nama Guru
: Toni Kausari S.Pd.I
Wali Kelas
IV
Hari dan Tanggal
: Sabtu, 11 April 2020
Tujuan Wawancara : Untuk Mendapatkan Informasi
No
1

2

3

Pertanyaan
Apakah dengan menggunakan
strategi Kontekstual pada materi
pembelajaran tematik mudah
untuk dipahami oleh siswa?
Apakah dengan menggunakan
strategi Kontekstual siswa berani
mengemukakan jawabannya?

Jawaban
Iya, siswa bisa menjawab
pertanyaan yang diberikan
dengan lebih
menyenangkan.
Iya, bisa dilihat sendiri
waktu kamu menerapkannya
yang awalnya siswa ada
yang tidak mau berbicara
sekarang mereka sudah
sedikit mau berbicara.
Apakah dengan menggunakan Iya, jelas lebih aktif, sebab
strategi Pembelajaran Kontekstual siswa sudah berani
siswa lebih aktif dalam proses
mengeluarkan pendapatnya
pemebelajaran?
sehingga proses

4

pembelajaran berjalan
dengan baik.
Bagaimana hasil belajar siswa dan Hasil belajar siswa jauh
sikap kerja sama siswa setelah lebih meningkat dengan
diterapkannya
strategi menggunakan
strategi
Kontekstual?
Kontekstual tersebut, baik
secara individu maupun
secara kelompok

SILABUS TEMATIK KELAS IV
Tema 8
Subtema 1

: Daerah Tempat Tinggalku
: Lingkungan Tempat Tinggalku

KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan
tetangga.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya,
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
Mata
Pelajaran
Pendidikan
Pancasila
dan
Kewargane
garaan

Kompetensi Dasar

Materi
Pembelajaran

Indikator

Bersikap
1.3 Mensyukuri
toleransi atas
keberagaman
keberagaman
umat beragama
umat
di masyarakat
beragama di
sebagai anugerah
masyarakat
Tuhan Yang
sebagai
Maha Esa dalam
anugerahTuha
konteks
n Yang Maha
Bhinneka
Esa dalam
Tunggal Ika.
konteks
2.3 Bersikap toleran
Bhineka
dalam
Tunggal Ika.
keberagaman
umat beragama Mendukung
di masyarakat
keberagaman
dalam konteks
umat
beragama di
masyarakat



Keberagaman
umat
beragama di
masyarakat

Kegiatan
Pembelajaran






Mengamati
keragaman
karakteristik
individu
berdasarkan ciri
fisik
anggota
keluarga.
Mencari
tahu
kegemaran
anggota keluarga
dengan
mewawancari
anggota keluarga.
Mengamati
lingkungan
tempat tinggal

Pendidikan
Penguatan
Karakter





Religius
Nasionalis
Mandiri
Gotong
Royong
 Integritas

Penilaian
Sikap:
• Jujur
• Disiplin
• Tanggung
Jawab
• Santun
• Peduli
• Percaya diri
• Kerja Sama

Jurnal:
• Catatan
pendidik

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

24 JP

 Buku Guru
 Buku Siswa
 Aplikasi
Media SCI
 Internet
 Lingkungan

Bhinneka
Tunggal Ika.
3.3 Menjelaskan
manfaat
keberagaman
karakteristik
individu dalam
kehidupan
sehari-hari.
4.3 Mengemukakan
manfaat
keberagaman
karakteristik
individu dalam
kehidupan
sehari-hari.

sebagai
anugerah
Tuhan Yang
Maha Esa
dalam konteks
Bhineka
Tunggal Ika.
2.3.1 Mendukung
bersikap
toleran dalam
keberagaman
umat
beragama di
masyarakat
dalam konteks
Bhinneka
Tunggal Ika.
2.3.1 Menunjukkan
sikap toleran
dalam
keberagaman
umat
beragama di
masyarakat
dalam konteks
Bhinneka
Tunggal Ika.
3.3.1 Menunjukkan
manfaat
keberagaman
karakteristik
individu
dalam

tentang
sikap
peserta
didik saat
di sekolah
maupun
informasi
dari orang
lain
Penilaian
Diri:
• Peserta
didik
mengisi
daftar cek
tentang
sikap
peserta
didik saat
di rumah,
dan di
sekolah

Pengetahuan
Tes tertulis
• Memahami
gaya dan
gerak
• Mengetahui
tempo pada
lagu

• Mengetahui
jenis teks
fiksi

kehidupan
sehari-hari.
3.3.2 Menerangkan
manfaat
keberagaman
karakteristik
individu
dalam
kehidupan
sehari-hari.

• Mengetahui
gaya dan
kecepatan
gerak
• Mengetahui
jenis mata
pencaharian
penduduk
berdasarkan
tempat
tinggal

4.3.1 menyebutkan
manfaat
keberagaman
karakteristik
individu
dalam
kehidupan
sehari-hari.

• Memahami
keragaman
karakteristi
k individu
di
lingkungan
keluarga

4.3.1 Mencontohkan
manfaat
keberagaman
karakteristik
individu
dalam
kehidupan
sehari-hari.
Bahasa
Indonesia

3.9 Mencermati
3.9.1Mengidentifika
tokoh-tokoh yang
si dan
terdapat pada teks
memahami
fiksi.
tokoh-tokoh
yang terdapat
4.9 Menyampaikan
hasil identifikasi

• Mengetahui
kegiatan
ekonomi



Tokoh-tokoh 
yang
terdapat

pada teks
fiksi.

Membaca teks
cerita fiksi
Mengidentifika
sikan tokoh-

• Memahami
tokoh
utama dan
tokoh
tambahan
• Memahami
keragaman
karakteristi

tokoh pada teks
cerita fiksi

tokoh-tokoh yang
pada teks fiksi
terdapat pada teks
dengan tepat.
fiksi secara lisan,
3.9.2 Menjelaskan
tulis, dan visual
tokoh-tokoh
yang terdapat
pada teks fiksi
dengan tepat.



Mengidentifika
sikan tokoh
utama dan
tokoh tambahan



Membaca
tentang
keadaan dan
mata
pencaharian
penduduk pada
suatu daerah.

4.9.1
Mengidentifik
asi,
menyajikan
dan
menunjukan
tokoh-tokoh
yang terdapat
pada teks fiksi
secara lisan,
tulis, dan
visual dengan
tepat.



Mengidentifika
si berbagai
jenis cerita fiksi

4.9.2 Menceritakan
tokoh-tokoh
yang terdapat
pada teks fiksi
secara lisan,
tulis, dan
visual dengan
tepat.
Ilmu
Pengetahua
n Alam

3.4Menghubungkan
gaya dengan
gerak pada
peristiwa di

3.4.1 Mengetahui
gaya dengan
gerak pada
peristiwa di

k individu
berdasarkan
ciri fisik
• Mengetahui
tokohtokoh pada
teks cerita
fiksi

Keterampila
n
Praktik/Kine
rja
• Menuliskan
hasil
percobaan
untuk
mengetahui
pengaruh
gaya
terhadap
arah gerak
benda.
•



Gaya dengan
gerak pada
peristiwa.



Melakukan
percobaan untuk
mengetahui
pengaruh gaya

Menyanyik
an lagu
dengan
tempo.
• Menuliskan
hasil

lingkungan
sekitar.
4.4 Menyajikan hasil
percobaan
tentang
hubungan antara
gaya dan gerak.

lingkungan
sekitar
dengan tepat.



3.4.2 Menjelaskan
gaya dengan
gerak pada
peristiwa di
lingkungan
sekitar
dengan tepat.

terhadap arah
gerak benda.
Melakukan
percobaan untuk
mengetahui
pengaruh gaya
terhadap
kecepatan gerak
benda

percobaan
untuk
mengetahui
pengaruh
gaya
terhadap
kecepatan
gerak
benda.
•
Membacak
an tentang
keadaan
dan mata
pencaharian
penduduk
pada suatu
daerah.

Mengidentifika
si hubungan
antara gaya
dan gerak
dengan benar.
Mempresentasi
kan hasil
percobaan
tentang
hubungan
antara gaya
dan gerak
dengan benar.
Ilmu
Pengetahua
n Sosial

3.2 Mengidentifikasi
kegiatan
ekonomi dan
hubungannya
dengan berbagai
bidang pekerjaan
serta kehidupan
sosial dan
budaya di

3.2.1 Memahami
kegiatan
ekonomi dan
hubungannya
dengan
berbagai
bidang
pekerjaan
serta



Kegiatan
ekonomi dan
hubungannya
dengan
berbagai
bidang
pekerjaan
serta
kehidupan
sosial dan
budaya





Berdiskusi
perbedaan mata
pencaharian
penduduk sesuai
lingkungan
tempat tinggal
Membaca
tentang
lingkungan
tempat tinggal
untuk

• Menuliskan
keragaman
karakteristi
k individu
berdasarkan
ciri fisik
anggota
keluarga.
•
Mendiskusi
kan
perbedaan
mata
pencaharian
penduduk
sesuai

lingkungan
sekitar sampai
provinsi.
3.3 Mengidentifikasi
kegiatan
ekonomi dan
hubungannya
dengan berbagai
bidang pekerjaan
serta kehidupan
sosial dan
budaya di
lingkungan
sekitar sampai
provinsi.
Menyajikan hasil
identifikasi kegiatan
ekonomi dan
hubungannya dengan
berbagai bidang
pekerjaan, serta
kehidupan sosial dan
budaya di
lingkungan sekitar
sampai provinsi.
Menyajikan hasil
identifikasi kegiatan
ekonomi dan
hubungannya

kehidupan
sosial dan
budaya di
lingkungan
sekitar sampai
provinsi
dengan benar.
3.2.2 Menjelaskan
kegiatan
ekonomi dan
hubungannya
dengan
berbagai
bidang
pekerjaan
serta
kehidupan
sosial dan
budaya di
lingkungan
sekitar sampai
provinsi
dengan benar.
3.3.1 Memahami
kegiatan
ekonomi dan
hubungannya
dengan
berbagai
bidang
pekerjaan
serta
kehidupan
sosial dan

mengetahui
kegiatan
ekonomi

lingkungan
tempat
tinggal
•Mengomuni
kasikan
tokohtokoh pada
teks cerita
fiksi.
•
Membacak
an tentang
lingkungan
tempat
tinggal
untuk
mengetahui
kegiatan
ekonomi
•Mengomuni
kasikan
kegemaran
anggota
keluarga
•Mengidentif
ikasikan
tempo pada
lagu
•Mengomuni
kasikan
tokoh
utama dan

dengan berbagai
bidang
pekerjaan, serta
kehidupan sosial
dan budaya di
lingkungan
sekitar sampai
provinsi

budaya di
lingkungan
sekitar sampai
provinsi
dengan benar.
3.3.2 Menjelaskan
kegiatan
ekonomi dan
hubungannya
dengan
berbagai
bidang
pekerjaan
serta
kehidupan
sosial dan
budaya di
lingkungan
sekitar sampai
provinsi
dengan benar.
4.2.1
Mengumpulka
n contoh
kegiatan
ekonomi dan
hubungannya
dengan
berbagai
bidang
pekerjaan,
serta
kehidupan
sosial dan

tokoh
tambahan
•Mengidentif
ikasikan
tokohtokoh pada
teks cerita
fiksi

budaya di
lingkungan
sekitar sampai
provinsi
dengan benar.
4.2.2Mempresentasi
kan hasil
identifikasi
contoh
kegiatan
ekonomi dan
hubungannya
dengan
berbagai
bidang
pekerjaan,
serta
kehidupan
sosial dan
budaya di
lingkungan
sekitar sampai
provinsi
dengan benar.
4.3.1
Mengumpulka
n contoh
kegiatan
ekonomi dan
hubungannya
dengan
berbagai
bidang
pekerjaan,

serta
kehidupan
sosial dan
budaya di
lingkungan
sekitar sampai
provinsi
dengan benar.
4.3.2Mempresentasi
kan hasil
identifikasi
contoh
kegiatan
ekonomi dan
hubungannya
dengan
berbagai
bidang
pekerjaan,
serta
kehidupan
sosial dan
budaya di
lingkungan
sekitar sampai
provinsi
dengan benar.
Seni
3.2 Mengetahui tanda
Budaya dan
tempo dan tinggi
Prakarya
rendah nada.
4.2 Menyanyikan
lagu dengan
memperhatikan

3.2.1Mengidentifika
si dan
memahami
tanda tempo dan
tinggi rendah
nada pada suatu
lagu dengan
benar.



Tanda tempo 
dan
tinggi
rendah nada.


Menyanyikan
lagu
dengan
tempo
Mengidentifikasi
kan tempo pada
lagu

tempo dan tinggi
rendah nada.

3.2.2 Menjelaskan
tanda tempo dan
tinggi rendah
nada pada suatu
lagu dengan
benar.
Mengidentifika si dan
menyesuaikan tinggi
rendah nada pada
teks lagu daerah
dengan tepat.
Menyanyikan lagu
dengan
memperhatikan
tempo dan tinggi
rendah nada dengan
tepat.

Mengetahui

…………………,

...............

Kepala Sekolah,

Guru Kelas 4

………………………………

………………………………

NIP. …………………………

NIP………………………….

Tema 8
Subtema 2

: Daerah Tempat Tinggalku
: Keunikan Daerah Tempat Tinggalku

KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan
tetangga.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

Mata
Pelajaran
Pendidikan
Pancasila
dan
Kewargane
garaan

Kompetensi Dasar

Materi
Pembelajaran

Indikator

Bersikap
1.3 Mensyukuri
toleransi atas
keberagaman
keberagaman
umat beragama
umat
di masyarakat
beragama di
sebagai anugerah
masyarakat
Tuhan Yang
sebagai
Maha Esa dalam
anugerahTuha
konteks
n Yang Maha
Bhinneka
Esa dalam
Tunggal Ika.
konteks
2.3 Bersikap toleran
Bhineka
dalam
Tunggal Ika.
keberagaman
umat beragamadi Mendukung
masyarakat
keberagaman
umat
dalam konteks
beragama di
masyarakat



Keberagama
n umat
beragama di
masyarakat.



Keberagama
n
karakteristik
individu

Kegiatan
Pembelajaran






Berdiskusi
mengenai
manfaat
keberagaman
karakteristik
individu.
Mengidentifikasi
manfaat
keberagaman
karakteristik
individu
di
sekolah
Mengamati
keragaman
karakteristik
individu di
sekolah.

Pendidikan
Penguatan
Karakter





Religius
Nasionalis
Mandiri
Gotong
Royong
 Integritas

Penilaian
Sikap:
• Jujur
• Disiplin
• Tanggung
Jawab
• Santun
• Peduli
• Percaya diri
• Kerja Sama
Jurnal:
• Catatan
pendidik
tentang
sikap
peserta
didik saat di
sekolah
maupun
informasi

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

24 JP

 Buku
Guru
 Buku
Siswa
 Aplikasi
Media
SCI
 Internet
 Lingkung
an

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar
Bhinneka
Tunggal Ika.
3.3 Menjelaskan
manfaat
keberagaman
karakteristik
individu dalam
kehidupan
sehari-hari.
4.3 Mengemukakan
manfaat
keberagaman
karakteristik
individu dalam
kehidupan
sehari-hari.

Indikator
sebagai
anugerah
Tuhan Yang
Maha Esa
dalam konteks
Bhineka
Tunggal Ika.
2.3.1 Mendukung
bersikap
toleran dalam
keberagaman
umat
beragama di
masyarakat
dalam konteks
Bhinneka
Tunggal Ika.
2.3.2 Menunjukkan
sikap toleran
dalam
keberagaman
umat
beragama di
masyarakat
dalam konteks
Bhinneka
Tunggal Ika.
3.3.1 Menunjukkan
manfaat
keberagaman

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian
dari orang
lain
Penilaian
Diri:
• Peserta
didik
mengisi
daftar cek
tentang
sikap
peserta
didik saat di
rumah, dan
di sekolah
Pengetahuan
Tes tertulis
• Memahami
teks fiksi
• Memahami
gaya dan
gerak
• Mengetahui
karya tari
daerah
• Mengetahui
tokoh
antagonis
dan
protagonis
• Memahami
pengaruh
gaya
terhadap

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar

Indikator
karakteristik
individu
dalam
kehidupan
sehari-hari.
3.3.2 Menerangkan
manfaat
keberagaman
karakteristik
individu
dalam
kehidupan
sehari-hari.
4.3.1
Mengidentifik
asi dan
menyebutkan
manfaat
keberagaman
karakteristik
individu
dalam
kehidupan
sehari-hari.
4.3.1 Mencontohkan
manfaat
keberagaman
karakteristik
individu
dalam

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian
gerak
benda.
• Mengetahui
kegiatan
ekonomi
dan
hubunganny
a dengan
berbagai
bidang
pekerjaan.
• Memahami
keragaman
karakteristik
individu
dalam
kehidupan
sehari-hari.
• Mengetahui
tokoh dalam
cerita fiksi
• Mengetahui
kegiatan
ekonomi di
suatu
daerah
berkaitan
dengan
mata
pencaharian
• Memahami
manfaat
keberagama
n

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

kehidupan
sehari-hari.
Bahasa
Indonesia

3.9.1Mengidentifika
si tokoh-tokoh
yang terdapat
pada teks fiksi
dengan tepat.

3.9 Mencermati
tokoh-tokoh
yang terdapat
pada teks fiksi.
4.9 Menyampaikan
hasil identifikasi
tokoh-tokoh
yang terdapat
pada teks fiksi
secara lisan,
tulis, dan visual

3.9.2 Menjelaskan
tokoh-tokoh
yang terdapat
pada teks fiksi
dengan tepat.
4.9.1 Menunjukkan,
menyajikan,
Mengidentifik
asi dan
menyebutkan
tokoh-tokoh
yang terdapat
pada teks fiksi
secara lisan,
tulis, dan
visual dengan
tepat.
4.9.2 Menceritakan
tokoh-tokoh
yang terdapat
pada teks fiksi
secara lisan,



Tokohtokoh yang
terdapat
pada teks
fiksi.



Berdiskusi
mengenai isi
dan tokohtokoh dalam
bacaan.



Membaca teks
cerita fiksi



Mengidentifika
si tokoh-tokoh
pada cerita fiksi
(Tokoh
antogonis dan
Tokoh
Protagonis)

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian
karakteristik
individu.
• Memahami
gerak tari
daerah
• Mengetahui
tokoh-tokoh
pada teks
fiksi (tokoh
utama,
tokoh
tambahan,
tokoh
antagonis,
dan tokoh
protagonis).
• Memahami
isi dan
tokoh-tokoh
pada teks
cerita fiksi
Keterampilan
Praktik/Kiner
ja
•Menganalisi
skan cerita
fiksi.
•Mengomuni
kasikan
cerita fiksi.
• Menuliskan
hasil

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar

Indikator

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian
percobaan
untuk
mengetahui
pengaruh
gaya
terhadap
gerak
benda.

tulis, dan
visual dengan
tepat.
Ilmu
Pengetahua
n Alam

3.4Menghubungkan
gaya dengan
gerak pada
peristiwa di
lingkungan
sekitar.
4.4 Menyajikan hasil
percobaan
tentang
hubungan antara
gaya dan gerak.

Mengidentifika

si gaya dengan
gerak pada
peristiwa di
lingkungan
sekitar
dengan tepat.
Menjelaskan
gaya dengan
gerak pada
peristiwa di
lingkungan
sekitar
dengan tepat.
Menyebutkan
hubungan
antara gaya
dan gerak
dengan benar.
Mempresentasi
kan hasil
percobaan
tentang
hubungan
antara gaya

Gaya dengan
gerak pada
peristiwa





Melakukan
percobaan untuk
mengetahui
pengaruh gaya
terhadap gerak
benda.
Mengidentifikasi
kan pengaruh
gaya terhadap
gerak benda

•
Menunjukk
an hasil
percobaan
untuk
mengetahui
pengaruh
gaya
terhadap
gerak
benda.
•Mengidentifi
kasikan
pengaruh
gaya
terhadap
gerak benda
•Mengomuni
kasikan
berbagai
karya tari
dari
berbagai
daerah di
Indonesia.

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar

Materi
Pembelajaran

Indikator

Kegiatan
Pembelajaran

dan gerak
dengan benar.
Ilmu
Pengetahua
n Sosial

3.3Mengidentifikasi Megetahui
kegiatan
kegiatan
ekonomi dan
ekonomi dan
hubungannya
hubungannya
dengan
dengan berbagai
berbagai
bidang pekerjaan
bidang
serta kehidupan
pekerjaan
sosial dan
serta
budaya di
kehidupan
lingkungan
sosial dan
sekitar sampai
budaya di
provinsi..
lingkungan
4.3 Menyajikan hasil
sekitar sampai
identifikasi
provinsi
kegiatan
dengan benar.
ekonomi dan
Menjelaskan
hubungannya
dengan berbagai
kegiatan
bidang
ekonomi dan
pekerjaan, serta
hubungannya
kehidupan sosial
dengan
berbagai
dan budaya di
lingkungan
bidang
pekerjaan
sekitar sampai
provinsi.
serta
kehidupan
sosial dan
budaya di



Kegiatan
ekonomi dan
hubunganny
a dengan
berbagai
bidang
pekerjaan
serta
kehidupan
sosial dan
budaya






Mengamati
kegiatan
ekonomi.
Mencari
tahu
kegiatan
ekonomi di suatu
daerah.
Mendiskusikan
keunikan suatu
daerah dari
kegiatan
ekonomi sampai
cerita rakyat
yang ada di
daerah itu.

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian
• Menulis
tokoh-tokoh
pada cerita
fiksi (Tokoh
antogonis
dan Tokoh
Protagonis)
•Mengidentifi
kasi
kegiatan
ekonomi.
•Mengomuni
kasikan
keragaman
karakteristik
individu di
sekolah.
•
Mendiskusi
kan
keunikan
suatu
daerah dari
kegiatan
ekonomi
sampai
cerita rakyat
yang ada di
daerah itu.
•Mengomuni
kasikan
kegiatan
ekonomi di

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar

Indikator
lingkungan
sekitar sampai
provinsi
dengan benar.
Menyebutkan
kegiatan ekonomi
dan hubungannya
dengan berbagai
bidang pekerjaan,
serta kehidupan
sosial dan budaya di
lingkungan sekitar
sampai provinsi
dengan benar.
Mempresentasi kan
hasil identifikasi
kegiatan ekonomi
dan hubungannya
dengan berbagai
bidang pekerjaan,
serta

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Pendidikan
Penguatan
Karakter

Penilaian
suatu
daerah.
•Mengidentifi
kasikan
manfaat
keberagama
n
karakteristik
individu di
sekolah.
•Mengidentifi
kasikan
keunikan
gerak tari
daerah.
•Mengomuni
kasikan
mengenai
manfaat
keberagama
n
karakteristik
individu.
•Mengidentifi
kasikan isi
dan tokohtokoh dalam
bacaan.
•Mengomuni
kasikan isi
dan tokohtokoh dalam
bacaan.
•
Memperaga

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar

Materi
Pembelajaran

Indikator

Kegiatan
Pembelajaran

Melatih gerak
tari kreasi
daerah
dengan tepat.
Menampilkan
gerak tari
kreasi daerah
dengan tepat.

Penilaian
kan gerak
tari dengan
iringan
lagu.

kehidupan
sosial dan
budaya di
lingkungan
sekitar sampai
provinsi
dengan benar.
Seni
3.3 Mengetahui gerak Memahami
gerak tari
Budaya dan
tari kreasi daerah.
kreasi daerah.
Prakarya
4.3 Meragakan gerak
tari kreasi daerah. Menjelaskan
gerak tari
kreasi daerah
dengan tepat.

Pendidikan
Penguatan
Karakter



Gerak tari
kreasi
daerah.







Mencari tahu
berbagai
karya
tari dari berbagai
daerah
di
Indonesia.
Mengamati
keunikan gerak
tari daerah.
Mencoba
memperagaan
gerak tari
Menggabungkan
gerak tari dengan
iringan lagu.

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

Tema 8
Subtema 3

: Daerah Tempat Tinggalku
: Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku

KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan
tetangga.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya,
makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
Mata
Pelajaran

Kompetensi Dasar

Materi
Pembelajaran

Indikator

Bersikap
Pendidikan
1.3 Mensyukuri
toleransi atas
Pancasila dan
keberagaman
keberagaman
Kewarganegara
umat beragama
umat
an
di masyarakat
beragama di
sebagai
masyarakat
anugerahTuhan
sebagai
Yang Maha Esa
anugerahTuha
dalam konteks
n Yang Maha
Bhinneka
Esa dalam
Tunggal Ika.
konteks
2.3 Bersikap toleran
Bhineka
dalam
Tunggal Ika.
keberagaman
umat beragama Mendukung
keberagaman
di masyarakat
dalam konteks
umat
beragama di
Bhinneka
Tunggal Ika.
masyarakat
sebagai
3.3 Menjelaskan
anugerah
manfaat



keberagaman
umat
beragama di
masyarakat.

Kegiatan
Pembelajaran






Berdiskusi
mengenai
manfaat
keberagaman
karakteristik
individu.
Mengidentifikasi
manfaat
keberagaman
karakteristik
individu
di
sekolah
Mengamati
keragaman
karakteristik
individu di
sekolah.

Pendidikan
Penguatan
Karakter





Religius
Nasionalis
Mandiri
Gotong
Royong
 Integritas

Penilaian
Sikap:
• Jujur
• Disiplin
• Tanggung
Jawab
• Santun
• Peduli
• Percaya diri
• Kerja Sama
Jurnal:
• Catatan
pendidik
tentang
sikap peserta
didik saat di
sekolah
maupun
informasi
dari orang
lain
Penilaian
Diri:

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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 Buku
Guru
 Buku
Siswa
 Aplikasi
Media
SCI
 Internet
 Lingkun
gan

keberagaman
karakteristik
individu dalam
kehidupan
sehari-hari.

Tuhan Yang
Maha Esa
dalam konteks
Bhineka
Tunggal Ika.

4.3 Mengemukakan Mendukung
manfaat
bersikap
keberagaman
toleran dalam
karakteristik
keberagaman
individu dalam
umat
kehidupan
beragama di
sehari-hari.
masyarakat
dalam konteks
Bhinneka
Tunggal Ika.
Menunjukkan
sikap toleran
dalam
keberagaman
umat
beragama di
masyarakat
dalam konteks
Bhinneka
Tunggal Ika.
3.3.1 Menunjukkan
manfaat
keberagaman
karakteristik
individu
dalam
kehidupan

• Peserta didik
mengisi
daftar cek
tentang
sikap peserta
didik saat di
rumah, dan
di sekolah
Pengetahuan
Tes tertulis
• Memahami
teks fiksi
• Memahami
gaya dan
Gerak
• Memahami
karya tari
daerah
•
Memamham
i tokoh
antagonis
dan
protagonis
• Memahami
pengaruh
gaya
terhadap
gerak benda.
• Memahami
kegiatan
ekonomi dan
hubunganny
a dengan
berbagai
bidang
pekerjaan.

sehari-hari.
3.3.2 Menerangkan
manfaat
keberagaman
karakteristik
individu
dalam
kehidupan
sehari-hari.
4.3.1 Menjelaskan
manfaat
keberagaman
karakteristik
individu
dalam
kehidupan
sehari-hari.
4.3.2 Mencontohkan
manfaat
keberagaman
karakteristik
individu
dalam
kehidupan
sehari-hari.
Bahasa
Indonesia

3.9 Mencermati
tokoh-tokoh
yang terdapat
pada teks fiksi.

3.9.1Mengidentifika
si tokoh-tokoh
yang terdapat
pada teks fiksi
dengan tepat.

3.10
Membandingka
n watak setiap

3.9.2 Menjelaskan
tokoh-tokoh



Tokoh-tokoh
yang terdapat
pada teks
fiksi.



Membaca teks
cerita fiksi.



Mengidentifika
si tokoh-tokoh
pada teks cerita
fiksi (Tokoh
antogonis dan

• Mengetahui
keragaman
karakteristik
individu
dalam
kehidupan
sehari-hari.
• Mengetahui
kegiatan
ekonomi di
suatu daerah
berkaitan
dengan mata
pencaharian
• Mengetahui
tokoh pada
cerita fiksi
• Mengetahui
manfaat
keberagama
n
karakteristik
individu.
• Mengetahui
gerak tari
daerah
• Mengetahui
tokoh-tokoh
pada teks
fiksi (tokoh
utama, tokoh
tambahan,
tokoh
antagonis,
dan tokoh
protagonis).
• Mengetahui
isi dan

tokoh pada teks
fiksi.
Menyampaikan
hasil identifikasi
tokoh-tokoh yang
terdapat pada teks
fiksi secara lisan,
tulis, dan visual
Menyajikan hasil
membandingka n
watak setiap tokoh
pada teks fiksi
secara lisan, tulis,
dan visual.

yang terdapat
pada teks fiksi
dengan tepat.
Membandingk an
watak setiap tokoh
pada teks fiksi dengan
tepat.
Menjelaskan
watak setiap
tokoh pada
teks fiksi
dengan tepat.
Menyebutkan
tokoh-tokoh
yang terdapat
pada teks fiksi
secara lisan,
tulis, dan
visual dengan
tepat.
Menceritakan
tokoh-tokoh
yang terdapat
pada teks fiksi
secara lisan,
tulis, dan
visual dengan
tepat.
4.10.1 Menyajikan
hasil
membandingk

Tokoh
Protagonis)


Berdiskusi
mengenai isi
dan tokohtokoh dalam
bacaan.

tokoh-tokoh
pada teks
cerita fiksi
Keterampilan
Praktik/Kinerj
a
•
Menganalisi
skan
pengaruh
gaya
terhadap
gerak benda.
•
Mengomuni
kasikan teks
cerita fiksi.
• Menuliskan
hasil
percobaan
pengaruh
gaya
terhadap
gerak benda.
•
Menunjukka
n hasil
percobaan
pengaruh
gaya
terhadap
gerak benda.
•
Mengidentifi
kasikan
karya tari

an watak
setiap tokoh
pada teks fiksi
secara lisan,
tulis, dan
visual dengan
tepat.

dari
berbagai
daerah di
Indonesia.
•

4.10.2
Mendemonstr
asikan hasil
membandingk
an watak
setiap tokoh
pada teks fiksi
secara lisan,
tulis, dan
visual dengan
tepat.
Ilmu
Pengetahuan
Alam

3.4Menghubungkan
gaya dengan
gerak pada
peristiwa di
lingkungan
sekitar.

3.4.1 Memahami
hubungan
gaya dengan
gerak pada
peristiwa di
lingkungan
sekitar dengan
benar.

4.4 Menyajikan
hasil percobaan
tentang
3.4.2 Menjelaskan
hubungan antara
hubungan
gaya dan gerak.
gaya dengan
gerak pada
peristiwa di
lingkungan



Gaya dengan
gerak pada
peristiwa.





Melakukan
percobaan untuk
mengetahui
pengaruh gaya
terhadap gerak
benda.
Mengidentifikasi
kan pengaruh
gaya terhadap
gerak benda

Mengomuni
kasikan
tokoh-tokoh
pada teks
cerita fiksi
(Tokoh
antogonis
dan Tokoh
Protagonis)
• Menuliskan
pengaruh
gaya
terhadap
gerak benda
•
Mengidentifi
kasikan
keragaman
karakteristik
individu di
sekolah.
•
Mengomuni
kasikan
kegiatan
ekonomi.
•
Mendiskusik
an kegiatan
ekonomi di
suatu
daerah.

•

sekitar dengan
benar.

Mengomuni
kasikan
keunikan
suatu daerah
dari kegiatan
ekonomi
sampai
cerita rakyat
yang ada di
daerah itu.

4.4.1 Menjelaskan
hubungan
antara gaya
dan gerak
dengan benar.
4.4.2Mempresentasi
kan hasil
percobaan
tentang
hubungan
antara gaya
dan gerak
dengan benar.
Ilmu
Pengetahuan
Sosial

3.3Mengidentifikasi 3.3.1 Mengetahui
kegiatan
dan
ekonomi dan
memahami
hubungannya
kegiatan
dengan berbagai
ekonomi dan
bidang
hubungannya
pekerjaan serta
dengan
kehidupan
berbagai
sosial dan
bidang
budaya di
pekerjaan
lingkungan
serta
sekitar sampai
kehidupan
provinsi.
sosial dan
budaya di
4.3 Menyajikan
lingkungan
hasil
sekitar sampai
identifikasi
kegiatan

•



Kegiatan
ekonomi dan
hubungannya
dengan
berbagai
bidang
pekerjaan
serta
kehidupan
sosial dan
budaya







Mencari
tahu
kegiatan
ekonomi di suatu
daerah.
Mendiskusikan
keunikan suatu
daerah
dari
kegiatan
ekonomi sampai
cerita rakyatyang
ada di daerah itu.
Mengamati
kegiatan
ekonomi.

Mengidentifi
kasikan
manfaat
keberagama
n
karakteristik
individu di
sekolah
•
Mengidentifi
kasikan
keunikan
gerak tari
daerah.
•
Mengomuni
kasikan
mengenai
manfaat
keberagama
n
karakteristik
individu.
•
Mengidentifi
kasikan

ekonomi dan
hubungannya
dengan berbagai
bidang
pekerjaan, serta
kehidupan
sosial dan
budaya di
lingkungan
sekitar sampai
provinsi.

mengenai isi
dan tokohtokoh dalam
bacaan.

provinsi
dengan benar.
3.3.2 Menjelaskan
kegiatan
ekonomi dan
hubungannya
dengan
berbagai
bidang
pekerjaan
serta
kehidupan
sosial dan
budaya di
lingkungan
sekitar sampai
provinsi
dengan benar.
4.3.1 Menjelaskan
kegiatan
ekonomi dan
hubungannya
dengan
berbagai
bidang
pekerjaan,
serta
kehidupan
sosial dan
budaya di
lingkungan
sekitar sampai

•
Mengomuni
kasikan
mengenai isi
dan tokohtokoh dalam
bacaan.
•
Memperaga
kan gerak
tari dengan
iringan lagu.

provinsi
dengan benar.
4.3.2Mempresentasi
kan hasil
identifikasi
kegiatan
ekonomi dan
hubungannya
dengan
berbagai
bidang
pekerjaan,
serta
kehidupan
sosial dan
budaya di
lingkungan
sekitar sampai
provinsi
dengan benar.
Seni Budaya
dan Prakarya

3.1 Mengetahui
gambar dan
bentuk tiga
dimensi.

3.1.1 Menunjukkan
gambar dan
bentuk tiga
dimensi
dengan tepat.

4.1 Membuat
gambar cerita.

3.1.2 Menjelaskan
ciri-ciri
gambar dan
bentuk tiga
dimensi
dengan tepat.

Mengetahui



Gambar dan
bentuk tiga
dimensi.






Mencoba
memperagaan
gerak tari
Menggabungkan
gerak tari dengan
iringan lagu.
Mengamati
keunikan gerak
tari daerah.
Mencari tahu
berbagai karya
tari dari berbagai
daerah di
Indonesia.

…………………,

...............

Membuat
gambar tiga
dimensi
dengan tepat.
Menampilkan
gambar tiga
dimensi.
Kepala Sekolah,

Guru Kelas 4

………………………………

………………………………

NIP. …………………………

NIP………………………….

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
REVISI 2018
(Disusun Berdasarkan Permendikbud Nomor: 22 Tahun 2016)

Satuan Pendidikan

: MI Nurul Ittihad Kota Jambi

Kelas / Semester

: 4 /2

Tema

: 8. Daerah Tempat Tinggalku

Sub Tema

: 3. Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku

Pembelajaran ke

: 1

Alokasi waktu

: 2 x 35 Menit

A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca]
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. KOMPETENSI DASAR
Muatan: IPA
No

Kompetensi Dasar

3.4

Menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar.

4.4

Menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak.

C. TUJUAN
1. Dengan kegiatan mengamati berbagai contoh hubungan antara gaya dan gerak, siswa dapat
menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak.
2. Dengan pengamatan peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan gaya dan gerak,
siswa dapat menjelaskan mengenai hubungan antara gaya dan gerak melalui pengamatan
dalam kehidupan sehari-hari.

D. MATERI
1. Siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak.
2. Siswa dapat menjelaskan mengenai hubungan antara gaya dan gerak melalui pengamatan
dalam kehidupan sehari-hari.
E. PENDEKATAN & METODE
Pendekatan CTL
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Alokasi
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Waktu

Kegiatan
Pendahuluan

1. Guru memberikan salam
2. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah
seorang siswa. Siswa yang diminta membaca do’a
adalah siswa siswa yang hari ini datang paling awal.
(Menghargai kedisiplikan siswa/PPK).
3. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap
disiplin setiap saat dan menfaatnya bagi tercapainya
sita-cita.
4. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu
nasional lainnya. Guru memberikan penguatan
tentang pentingnya menanamkan semangat
Nasionalisme.
5. Pembiasaan membaca 15 menit dimulai dengan
guru menceritakan tentang kisah masa kecil salah
satu tokoh dunia, kesehatan, kebersihan,
makanan/minuman sehat , cerita inspirasi dan
motivasi . Sebelum membacakan buku guru
menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan mengajak
siswa
mendiskusikan
pertanyaan-pertanyaan
berikut:
 Apa yang tergambar pada sampul buku.
 Apa judul buku
 Kira-kira ini menceritakan tentang apa
 Pernahkan kamu membaca judul buku
seperti ini
6. Melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa.
7. Siswa membaca narasi pada buku siswa

10
menit

8. Pada awal pembelajaran, guru menstimulus ide,
gagasan, dan motivasisiswa dengan pertanyaan
yang ada di buku siswa.
9. Guru meminta siswa untuk mengungkapkan
pendapatnya secara percaya diri.
10. Guru menstimulus daya analisis siswa dengan
mengajukan pertanyaan: Bagaimana gaya dapat
memengaruhi gerak benda?
11. Guru meminta siswa untuk mengungkapkan
pendapatnya secara percaya diri.

Kegiatan
Inti

1.

Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, yang
masing-masing kelompok terdiri dari 4-5
anggota.
2. Secara mandiri siswa diminta untuk membaca teks
materi mengenai pengaruh gaya terhadap gerakan

50
menit

benda serta contohnya dalam kehidupan seharihari.
3. Guru meminta siswa untuk cermat dalam
mengamati gambar berbagai contoh pengaruh
gaya terhadap gerak benda.
4. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk
menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerakan
benda seperti dicontohkan dalam gambar.

5. Guru meninta siswa mengungkapkan pendapatnya
dengan percaya diri.
6. Guru menjelaskan kepada siswa mengenai
pengaruh gaya terhadap gerakan benda.
7. Guru menstimulus daya analisis siswa dengan
mengajukan pertanyaan: Apa saja berbagai contoh
pengaruh gaya terhadap gerakan benda dalam
kehidupan sehari-hari lainnya?
8. Siswa diminta untuk menjawab secara mandiri
pertanyaan yang diberikan oleh guru.
9. Kemudian guru meminta salah satu siswa untuk
menyampaikan jawaban kepada kelompok lain.
10. Siswa diminta untuk mendiskusikan jawaban dari
masing-masing anggota kelompok untuk
dipresentasikan didepan kelas
11. Masing-masing kelompok mengemukakan
pendapatnya mengenai berbagai contoh pengaruh

gaya terhadap gerakan benda dalam kehidupan
sehari-hari dengan percaya diri.

Kegiatan
Penutup

1. Guru menutup pelajaran dengan siswa melakukan
refleksi kegiatan hari ini.
2. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran
3. Kelas ditutup dengan doa bersama.

10
menit

G. SUMBER DAN MEDIA
1. Buku Pedoman Guru Tema 8 Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
2. Buku siswa
3. Buku cerita fiksi
4. Alat tulis (misalnya, pensil dan pulpen).
H. PENILAIAN
Penilaian Kognitif
1. Contoh kegiatan yang menunjukkan gaya dorong adalah...
a. Mengikat tali
b. Melepas baju
c. Merekatkan lem
d. Memukul boa volly
2. Gaya yang terjadi saat menimba air sumur adaah...
a. Gaya tarik
b. Gaya pegas
c. Gaya dorong
d. Gaya magnet

4.

3. Ban sepeda ani bocor, ani membawa sepedanya ke bengkel dengan di dorong. Dalam
aktivitas tersebut gaya membuat...
a. Sepeda diam menjadi bergerak karena didorong
b. Sepeda bergerak semakin cepat karena dikayuh
c. Sepeda bergerak menjadi diam karena ban bocor
d. Sepeda bergerak berbelok arah karena ban bocor
Gaya yang berkerja saat bermain tarik tambang adalah...
a. Gaya tarik
b. Gaya pegas
c. Gaya dorong
d. Gaya magnet
Jawaban
1.
2.
3.
4.

D
B
A
A

Penilaian Afektif
Aspek yang diamati
No

Teliti

Nama
K

1

Adli diyaaulhaq Asykar

2

Aisyah rayhana

3

Ajeng aulidia kartika

4

Almira sahira putri

5

Andrean saputra

Keterangan :
K (Kurang)

1

C (Cukup)

2

B (Baik)

3

SB (Sangat Baik)

4

C

B

Bertanggung
jawab

Disipin
SB

K C

B

SB

K

C

B

SB

Penilaian Psikomotorik
Sangat baik

Baik

Cukup

Kurang

4

3

2

1

Siswa
menyajikan
informasi
dengan sangat
lengkap tentang
gaya dan gerak

Siswa
menyajikan
informasi
dengan lengkap
tentang
gaya
dan gerak

Kriteria
Kekengkapan
informasi

Siswa
Informasi yang
menyajikan
disajikan tidak
informasi
lengkap
dengan cukup
lengkap tentang
gaya dan gerak

Jambi, .......................... 2020

Mengetahui :
Kepala Sekolah

Guru Kelas IV

Mahasiswa

Mimin Suminar, S.Pd.

Toni kasuari, S.Pd.I

Dedi Irawan

NIP. 19650718 199212 2005

TPG.161862

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
REVISI 2018
(Disusun Berdasarkan Permendikbud Nomor: 22 Tahun 2016)

Satuan Pendidikan

: MI Nurul Ittihad Kota Jambi

Kelas / Semester

: 4 /2

Tema

: 8. Daerah Tempat Tinggalku

Sub Tema

: 3. Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku

Pembelajaran ke

: 2

Alokasi waktu

: 2 x 35

A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca]
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.
B. KOMPETENSI DASAR
Muatan: Bahasa Indonesia
No

Kompetensi Dasar

3.9

Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi.

4.9

Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi
secara lisan, tulis, dan visual

C. TUJUAN
1. Dengan kegiatan mencari tahu mengenai cerita fiksi, siswa dapat menentukan tokoh dan
sifat tokoh dalam cerita fiksi.

2. Dengan kegiatan bermain peran sesuai cerita fiksi, siswa dapat menentukan sifat tokoh
secara visual.
D. MATERI
1. Siswa dapat menentukan tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi.
2. Siswa dapat menentukan sifat tokoh secara visual.
E. PENDEKATAN & METODE
Pendekatan CTL
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Alokasi
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Waktu

Kegiatan
Pendahuluan

1. Guru memberikan salam
2. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah
seorang siswa. Siswa yang diminta membaca do’a
adalah siswa siswa yang hari ini datang paling awal.
(Menghargai kedisiplikan siswa/PPK).
3. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap
disiplin setiap saat dan menfaatnya bagi tercapainya
sita-cita.
4. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu
nasional lainnya. Guru memberikan penguatan
tentang pentingnya menanamkan semangat
Nasionalisme.
5. Pembiasaan membaca 15 menit dimulai dengan
guru menceritakan tentang kisah masa kecil salah
satu tokoh dunia, kesehatan, kebersihan,
makanan/minuman sehat , cerita inspirasi dan
motivasi . Sebelum membacakan buku guru
menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan mengajak
siswa
mendiskusikan
pertanyaan-pertanyaan
berikut:
 Apa yang tergambar pada sampul buku.
 Apa judul buku
 Kira-kira ini menceritakan tentang apa
 Pernahkan kamu membaca judul buku
seperti ini
6. Melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa.
7. Guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi siswa
dengan pertanyaan yang ada di buku siswa.

10
menit

8. Guru meminta siswa untuk
pendapatnya secara percaya diri.

Kegiatan
Inti

1.

mengungkapka

Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, yang
masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 anggota.
2. Guru membuat jembatan untuk mengantarkan
pembelajaran dari materi karya seni tiga dimensi ke
materi cerita fiksi, misalnya dengan mengatakan,
“Teko merupakan karya seni tiga dimensi. Melihat
teko, mengingatkan pada cerita “Aladin dan Lampu
Ajaib”. Cerita Aladin dan Lampu Ajaib merupakan
contoh cerita fiksi”.
3. Siswa diminta untuk mencari tahu mengenai cerita
fiksi ”Aladin dan Lampu Ajaib”.

150
menit

4. Siswa diminta untuk menuliskan kembali cerita
fiksi yang telah didapat.
5. Setelah siswa selesai menulis kembali cerita
fiksi, siswa diarahkan untuk menentukan tokohtokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi.
6. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk
menyampaikan tokoh-tokoh dan sifat tokoh
dalam cerita fiksi di depan kelas.

Kegiatan
Penutup

7. Guru menstimulus ide, gagasan, dan motivasi
siswa dengan pertanyaan yang ada di buku siswa.
8. Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan
dengan percaya diri.
1. Guru menutup pelajaran dengan siswa melakukan
refleksi kegiatan hari ini.
2. Kelas ditutup dengan doa bersama.

15
menit

G. SUMBER DAN MEDIA
1. Buku Pedoman Guru Tema 8 Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
2. Buku siswa
3. Cerita fiksi dari berbagai sumber,
4. Alat Tulis (misalnya, pensil dan pulpen).
H. PENILAIAN
Penilaian Kognitif
1. cerita yang berisi tentang asal usul suatu tempat disebut ....
a. legenda
b. sage
c. fabel
2. tokoh yang memiliki peran penting dan di tampilkan secara terus mennerus
dan mendominasi suatu cerita disebut ....
a. tokoh antagonis
b. tokoh protagonis
c. tokoh tambahan
3. tokoh protagonis adalah ....
a. tokoh utama
b. tokoh penengah
c. tokoh yang memiliki sifat baik
4. urutan cerita dalam sebuah karangan adalah ...
a. alur cerita
b. protagonis
c. tema
jawaban

1. A
2. B
3. A
4. A
Penilaian Afektif
Aspek yang diamati
No

Teliti

Nama

K C
1

Arfa mirza

2

Ayu indah syari

3

Ayu nadila

4

Ayuna zhilan

5

Bima alqodri

B

Bertanggung
jawab

Disipin
SB

K C

B

SB

K C

B

SB

Keterangan :
K (Kurang)

1

C (Cukup)

2

B (Baik)

3

SB (Sangat Baik)

4

Penilaian Psikomotorik
Sangat baik

Baik

Cukup

Kurang

4

3

2

1

Siswa
menyajikan
informasi
dengan sangat

Siswa
menyajikan
informasi
dengan lengkap

Kriteria
Kekengkapan
informasi

Siswa
Informasi yang
menyajikan
disajikan tidak
informasi
lengkap
dengan cukup

lengkap
teks
cerita fiksi

tentang
teks
cerita fiksi

lengkap
teks
cerita fiksi

Jambi, .......................... 2020

Mengetahui :
Kepala Sekolah

Guru Kelas IV

Mahasiswa

Mimin Suminar, S.Pd.

Nina Nurhayati, S.Pd.

Dedi Irawan

NIP. 19650718 199212 2005

NIP. 19780316 200801 2001
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
REVISI 2018
(Disusun Berdasarkan Permendikbud Nomor: 22 Tahun 2016)

Satuan Pendidikan : MI Nurul Ittihad Kota Jambi
Kelas / Semester

: 4 /2

Tema

: 8. Daerah Tempat Tinggalku

Sub Tema

: 3. Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku

Pembelajaran ke
Alokasi waktu

4
: 2x35 menit

A. KOMPETENSI INTI
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga.
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca]
dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah.
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam
karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang
mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR
Muatan: Bahasa Indonesia
No

Kompetensi Dasar

3.9

Mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi.

4.9

Menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi
secara lisan, tulis, dan visual

C. TUJUAN

1. Dengan kegiatan bermain peran sesuai cerita fiksi, siswa dapat menentukan sifat tokoh
dalam cerita fiksi secara visual.
2. Dengan kegiatan menunjukkan pengertian tokoh-tokoh, siswa dapat memahami peranan
tokoh-tokoh pada cerita fiksi.

D. MATERI
1. Siswa dapat menentukan sifat tokoh dalam cerita fiksi secara visual.
2. Siswa dapat mengetahui cerita rakyat berasal dari suatu daerah, serta mencermati tokohtokoh cerita.
3. Siswa dapat memahami peranan tokoh-tokoh pada cerita fiksi.

E. PENDEKATAN & METODE
Pendekatan CTL
F. KEGIATAN PEMBELAJARAN
Alokasi
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Waktu

Kegiatan
Pendahuluan

1. Guru memberikan salam
2. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah
seorang siswa. Siswa yang diminta membaca do’a
adalah siswa siswa yang hari ini datang paling
awal. (Menghargai kedisiplikan siswa/PPK).
3. Siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan
sikap disiplin setiap saat dan menfaatnya bagi
tercapainya sita-cita.
4. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu
nasional lainnya. Guru memberikan penguatan
tentang pentingnya menanamkan semangat
Nasionalisme.
5. Pembiasaan membaca 15 menit dimulai dengan
guru menceritakan tentang kisah masa kecil salah
satu tokoh dunia, kesehatan, kebersihan,
makanan/minuman sehat , cerita inspirasi dan
motivasi . Sebelum membacakan buku guru
menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan
mengajak siswa mendiskusikan pertanyaanpertanyaan berikut:
 Apa yang tergambar pada sampul buku.

10
menit





Apa judul buku
Kira-kira ini menceritakan tentang apa
Pernahkan kamu membaca judul buku
seperti ini
6. Melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa.
7. guru menstimulus ide dan motivasi siswa dengan
mengajukan pertanyaan, ”Apa saja keberagaman
yang terdapat di lingkungan tempat tinggalmu?”

8. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh
guru sesuai hasil pengamatannya sehari-hari.

Kegiatan
Inti

1. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, yang
masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 anggota

50
menit

2. Guru memberi contoh bermain peran dengan
menirukan peran tokoh di buku. Guru berdialog
seperti tokoh dalam cerita. Siswa diminta
memperhatikan saat guru memberikan contoh.
3. Siswa mencari cerita fiksi dari berbagai sumber
yang di dalamnya terdapat minimal tiga tokoh.
4. Bersama kelompoknya, siswa menuliskan nama
dan sifat tokoh yang ada pada cerita fiksi.
5. Siswa memperagakan tokoh-tokoh dalam cerita
fiksi sesuai dengan sifatnya di depan kelompok
lain.

6.

Siswa mengamati
Cindelaras.

gambar

ilustrasi

cerita

7. Kemudian, guru mengajukan pertanyaan seperti
pada buku siswa, yaitu Apa kamu pernah
mendengar atau membaca cerita tentang
Cindelaras?
8. Selanjutnya, siswa diminta mencari informasi
tentang cerita Cindelaras, melalui buku cerita.
9. Siswa diminta menuliskan cerita tersebut.

10.

11.

Selanjutnya, secara mandiri siswa diminta
menjawab
pertanyaan-pertanyaan
yang
terdapat pada buku siswa berdasarkan cerita
Cindelaras.
Siswa diminta menuliskan jawabannya.

2.

3.
4.

5.

Tokoh utama dalam cerita
Cindelaros adalah Cindelaros.
Tokoh pembontu atau tambohon
dalam cerita C indeloros yo itu ibu,
burung rajowoli, ayam, pengavvol,
dan Roden Putra.
Tokoh ontogon is dalam cerita
adalah Roden Putra.
Raden Putra termasuk takof›
antogon is karena menuduh ibu
Cindelaros meracun i ad iknya,
IaIu mengus ir ibu C indeloras dari
istano.
Lowan dari tokoh antagon is
adalah tokoh protagan is. Tokaf›
pratagan is dalam cerito tersebut
yaitu Cindelaros, ibu, burung
rojowoli, ayom, don pengawol.

12. Siswa mengidentifikasi tokoh-tokoh yang
terdapat pada cerita Cindelaras. Kemudian, guru
mengajak siswa mengingat kembali pengertian
tokoh, tokoh utama, dan tokoh tambahan.
13. Siswa diminta menuliskannya pada buku tugas.

14. Setelah selesai, siswa diminta mengumpulkan
jawabannya kepada guru untuk dinilai.

Kegiatan
Penutup

1. Guru menutup pelajaran dengan siswa melakukan
refleksi kegiatan hari ini.
2. Kelas ditutup dengan doa bersama.

15
menit

G. SUMBER DAN MEDIA
1. Buku Pedoman Guru Tema 8 Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
2. Buku siswa

3. Buku kumpulan cerita rakyat.
H. PENILAIAN
Penilaian kognitif
1. Siapakah tokoh protagonis dalam cerita cindelaras ....
2. Siapa saja tokoh pembantu atau atau tokoh tambahan dalam cerita cindelaras
....
3. Siapakah tokoh yang berperan antagonis dalam cerita tersebut ....
4. Siapakah tokoh utama cerita cindelaras .....
Jawaban
1. Cindelaras, permaisuri
2. Raja, tabib, dan permaisuri
3. Selir baginda raja raden putra
4. Cindelaras
Penilaian Afektif
Aspek yang diamati
No

Nama

Teliti
K C

B

Bertanggung
jawab

Disipin
SB

K C

B

SB

K C

B

1
2
3
4
5

Keterangan :
K (Kurang)
C (Cukup)
B (Baik)
SB (Sangat Baik)

1
2
3
:

Penilaian Psikomotorik
Kriteria
Sangat baik

Baik

Cukup

Kurang

SB

Kekengkapan
informasi

4

3

Siswa
menyajikan
informasi
dengan sangat
lengkap tentang
peranan tokohtokoh
pada
cerita fiksi.

Siswa
menyajikan
informasi
dengan lengkap
tentang peranan
tokoh-tokoh
pada cerita fiksi.

2

1

Siswa
Informasi yang
menyajikan
disajikan tidak
informasi
lengkap
dengan cukup
lengkap peranan
tokoh-tokoh
pada cerita fiksi.

Jambi, .......................... 2020

Mengetahui :
Kepala Sekolah
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LEMBAR WAWANCARA GURU
1. Instrumen Wawancara dengan Guru Sebelum Pembelajaran
Nama Guru
: Toni Kausari S.Pd.I
Kelas
IV
Hari dan Tanggal
: Kamis, 02 April 2020
Tujuan Wawancara : Untuk Mendapatkan Informasi
No
1

2
3

4

5

6

7

Pertanyaan
Berapa lama bapak mengajar di
Madrasah Ibtidaiyah Nurul
Ittihad?
Berapa lama bapak mengajar di
kelas IV?
Berapakah jumlah peserta didik
yang belajar di kelas bapak saat
ini?

Jawaban
Kurang lebih saya mengajar
disini hampir 5 tahun.

Saya sudah hampir 3 tahun
menjadi guru kelas di kelas 4.
Jumlah seluruhnya kelas IV
yaitu 18 siswa, 11 siswa
perempuan dan 7 siswa lakilaki.
Bagaimanakah hasil belajar Sudah
lumayan
bagus,
siswa
di
kelas
pada nilainya di atas KKM, hanya
pembelajaran tematik?
saja ada beberapa anak yang
memang perlu perhatian
khusus pada saat belajar agar
mereka bisa konsentrasi dan
tidak menggagu temannya
pada saat belajar.
Bagaimanakah cara bapak Saya biasa menggunakan
menyampaikan materi kepada
metode ceramah, praktek dan
siswa?
tanya jawab.
Bagaimakah respon siswa Alhamdulilah minat siswa
tinggi dan nilai harian di atas
terhadap pembelajaran?
KKM.
Media pembelajaran apakah Kadang saya menggunakan
yang bapak ketahui?
media gambar yang ada di
buku siswa.

8

9

10

Apa media pembelajaran yang Saya sering menggunakan
sering media gunakan pada saat media gambar, karena lebih
proses pembelajaran?
mudah mendapatkannya, bisa
mendownload di google.
Bagaimana
respon
siswa Anak cukup antusias dan
terhadap media pembelajaran senang.
yang bapak terapkan pada
pembelajaran tematik?
Apakah
dalam
proses Belum pernah, karena saya
pembelajaran bapak pernah kurang tahu tentang strategi
menggunakan
strategi pembelajaran dan kebetulan
Kontekstual?
saya kuliah mengambil
jurusan PBA

2. Instrumen Wawancara dengan Guru Sesudah Pembelajaran
Nama Guru
: Toni Kausari S.Pd.I
Wali Kelas
IV
Hari dan Tanggal
: Sabtu, 11 April 2020
Tujuan Wawancara : Untuk Mendapatkan Informasi
No
1

2

3

Pertanyaan
Apakah dengan menggunakan
strategi Kontekstual pada materi
pembelajaran tematik mudah
untuk dipahami oleh siswa?
Apakah dengan menggunakan
strategi Kontekstual siswa berani
mengemukakan jawabannya?

Jawaban
Iya, siswa bisa menjawab
pertanyaan yang diberikan
dengan lebih
menyenangkan.
Iya, bisa dilihat sendiri
waktu kamu menerapkannya
yang awalnya siswa ada
yang tidak mau berbicara
sekarang mereka sudah
sedikit mau berbicara.
Apakah dengan menggunakan Iya, jelas lebih aktif, sebab
strategi Pembelajaran Kontekstual siswa sudah berani
siswa lebih aktif dalam proses
mengeluarkan pendapatnya
pemebelajaran?
sehingga proses

4

pembelajaran berjalan
dengan baik.
Bagaimana hasil belajar siswa dan Hasil belajar siswa jauh
sikap kerja sama siswa setelah lebih meningkat dengan
diterapkannya
strategi menggunakan
strategi
Kontekstual?
Kontekstual tersebut, baik
secara individu maupun
secara kelompok

LEMBAR WAWANCARA SISWA
Nama Siswa
Kelas
Hari dan Tanggal
Tujuan Wawancara
No
1

2
3

4

5

6

7
8

9

10

: Daffa Syputra
IV
: Sabtu, 11 April 2020
: Untuk Mendapatkan Informasi

Pertanyaan
Apakah
ananda
suka
pembelajaran
menggunakan
tema-tema?
Bagaimana pendapat ananda
tentang pembelajaran tematik?
Bagaimana pendapat ananda
tentang cara mengajar guru
yang digunakan dalam
pembelajaran selama ini ?
Pernakah ananda mendengar
atau
mengetahui
strategi
Kontekstual?
Apakah
ananda
ingin
mengetahui lebih banyak lagi
tentang strategi Kontekstual ?
Apakah strategi Kontekstual
dapat meningkatkan keaktifan
ananda?
Apakah ananda senang dengan
proses pembelajaran ini?
Apakah
ananda
berusaha
sendiri
dalam
menjawabmenjawab pertanyaan dari ibu?
Apa yang ananda dapat setelah
mempelajari
pembelajaran
tematik menggunakan strategi
Kontekstual?
Apakah dengan diterapkannya
strategi Kontekstual ini dapat

Jawaban
Ya pak, saya suka.

Pembelajaran tematik itu lebih
Mudah.
Kadang menarik kadang juga
saya bosan

Belum pernah buk, karena pak
guru belum pernah belajar
seperti
Iya kak.

Bisa pak, karena saya lebih
berani untuk mengeluarkan
pendapat saya.
Iya pak, saya senang.
Iya pak, saya mengerjakan
sendiri sebisa saya.
Saya lebih berani dan
mencoba untuk menjawab
pertanyaan dari bapak.
Iya pak, saya lebih aktif dalam
belajar pak.

11

12
13

14

15

membawa
perubahan
keaktifanmu di kelas?
Apakah
ananda
bertanya
kepada guru apabila ananda
belum mengerti?
Apakah ananda membantu
teman yang belum paham?
Apa yang ananda rasakan
terkait dengan pembelajaran
tematik sekarang?
Apakah
ananda
bisa
menerapkannya
dalam
kehidupan sehari-hari?
Bagaimana
cara
ananda
menerapkannya di lingkungan
sekitar?

Iya buk, kan kita belajar buk
jadi kalau belum paham saya
nanya buk.
Iya pak kalau saya bisa saya
jawablah pak.
Lebih asik pak.

Iya
pak,
saya
menerapkannya.
Iya,
saya
menghargai
yang lain buk.

bisa

lebih
bisa
teman-teman

LEMBAR OBSERVASI PENDIDIK
UPAYA SIENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR
SISWA MELALUI STRATEGY PEMBELAJARAN
THINK-PAIRMHARE PADA ’rrM
CITA-CITAKU DI KELAS IV
MIN 2 BUNGO

Nama
Hari, Tangq•al
Petunjuk
1. Berilah tanda 9 pada kolom yang telah disediakan dengan ketentuan:
5 — sangat baik
4 = baik

3 = sedang
2 = biiriik
1 = buriik sekali
Kegiatan

No.

1.

PENDAHULUAN
Guru memasuki kelas tepat waktu

2

Guru mengucapkan salam

3

Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa
sebelum belajar

4

Guru mcireriksa kehadiran peserta didik

Keterlsksnnean

1

2

3

4

S

Guru memotivasi siswa untuk aktif pada saat

Pembelajaran
Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang

ingin dicapai

Scanned by CamScanner

No.

keterlaksanaan

kegiatan

1

2

3

4

5

INTI
Menanyo, Memuncutkan Permasalnhan (Think (Berpikir))
7

Guru memberikan suatu permasalahan dari materi
yang sudah di sarnpaikan

9

Guru meminta siswa untuk memahaiiii permasalahan

9

Guru meminta siswa untuk bertanya apabila ada
yang belum dimengerti dari permasalahan

10

Guru meminta siswa untuk menjawab penanyaon
guru/teman

11

Guru meminta siswa untuk berfikir secara mandiri
tentang permasalahan

Mengasosiasi dan Merumuskan Jawaban (Pair (Pasangan))
12

Guru meminta siswa untuk duduk secara berkelompok

13

Guru meminta siswa untuk salIng bekerjasama yang
aktif dalam proses belajar

14

Guru meminta siswa untuk berdiskusi saling
membagikan pemikiran masitig-musing

15

Guru mcemancing siswa untuk salining membantu
dalam memcahkan masalah

16

Guru meminta siswa untuk saling memahamkan
terkait jawaban dari masalah

y

Mengkomunikasikan (Share(Berbagi))
l7

is um ineiiiinta siswa untuk mempresenlasikan hasil
diskusi kelompoknya

Scanned by CamScanner

l8

Guru memberi kesempaian kepada kelompok lain
untuk menanggapi jawaban kelompok penyaji

19

Guru meminla siswa untuk menyimpulkan j“awaban
yang tepat dari pennasalahan

20

Guru memberi penegasan atas jawaban siswa

No

Kegiatan

21

PENUTUP
Guru mengfljak siswa untuk menyiinpulkan maieri
pelajaran

22

Guru memberi penguatan materi yang sudah dipelajari

23

Gum meminta siswa untuk berdo’a bersama-sama

24

Guru mengucapkan salam

Keterlaksanaan
1 2 3 4 5

Observer

Scanned by CamScanner

LEMBAR OBSERVASI PENDIDIK
UPAYA MENINCKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR
SISD'A MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN
THINK-PAIR-SHARE PADA TEMA
CITA-CITAKU DI KELAS IV
MIN 2 BUNGO
Nama

:

Hari/Tanggal

:

1. Bcrilah tanda ' pada kolom yang telah disediakan dengan ketentuan:

5 = sangat baik
4 = baik
3 = scdang
2 = buruk
1 = buruk sekali
No.

Keterln ksanaan
1 2 S 4 S

Kegiatan

1.

PENDAHULUAN
Guru memasuki kelas tepat waktu

2

Guru mengucapkan salam

3

Gum meminta ketua kelas untuk memimpin doa
sebclum Pelajar

4

Guru memeriksa kehadiran peserta didik

5

Guru meinotivasi siswa untuk aktif pada saat
Pembelajaran

6

Gum menyampaikan inti materi dan kompetensi yang
ingin dicapai

Scanned by CamScanner

No.

Kegiatan

1

keterlaksnnaan
2 3 4 5

INTI
7

Menanya, Memunculkan Permasalahan (Think (Berpikir))
Guru memberikan suntu permasalalian dari materi
yang sudah di sampaikan
Guru meminta siswa untuk memahami pennasalahan

9

Guru meminta siswa untuk bertanya apabila ada yang
belum diinengerti dari permasalalian

10

Guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan
guru/teman

11

Guru meminta siswa untuk berikir secara mandiri tentang
permasalahan
Mengasosiasi dan Merumuskan Jawaban (Pair (Pasangan))

12

Guru meminta siswa untuk duduk secara berkeloinpok

13

Guru meminta siswa untuk saling bekerjosama yang
akiif Alam proses belajar

l4

Guru meminta siswa untuk berdisbusi saling
membagikan pemikiran musing-masing

15

Guru memancing siswa untuk saling membantu
dalam memecahkan masalah

16

Guru meminta siswa untuk saling memahamkan
terkait jawaban dari masalah

Mengkoniiinikasiknn (Share(Berbagi))
17

Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil

Diskusi kelompoknya

Scanned by CamScanner

I8

19

Guru memberikan kesempatan kepada
kelompok lain untuk menanggapi jawaban
kelompok penyaji
Guru meminta siswa untuk menyimpulkan
jawaban yang tepat dari permasalahan

20

Guru memberi penegasan atas jawaban siswa

No

Kegiata
n
PENUTUP
Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan materi

21

Keterlaksanaan

1

2

3 |4

5

pelajaran

22

Guru memberi penguatan materi yang sudah dipelajari

23

Guru meminta siswa untuk berdo'a bersama-sama

24

Guru mengucapkan salam

Observer

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

KEMENTRIAN AGAMA

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Kode Dokumen
Kode Formulir
Berlaku tgl No. Resi Tgl.Revisi Halaman
In.08-PP-05-01 In.08-FM-PP-05-02
4-05-2020
R-0
Nama
NIM
Pembimbing I
Judul Skripsi

: Dedi Irawan
: TPG 161862
: Drs. H. Lukman Hakim, M.Pd.I
: Penerapan Pembelajaran Kontekstual Untuk
Meningkatkan Keaktifan Siswa Pada Tema 8
Kelas IV Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ittihad
Kota Jambi
: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Jurusan/Program Studi

1

Konsultasi
KeI

2

II

Penyerahan surat penunjukkan
dosen pembimbing
Perbaikan proposal

3

III

Tanda tangan izin seminar

4

IV

Perbaikan proposal

5

V

6

VI

ACC Pengesahan judul dan izin
riset
Penyerahan surat pengesahan judul

7

VII

Perbaikan skripsi

8

VIII

Perbaikan skripsi

9

IX

ACC skripsi

10

X

Tanda tangan nota dinas

No.

Tangggal

Tanda Tangan
Pembimbing

Materi Bimbingan

Jambi,

Juli 2020

Pembimbing I

Drs. H. Lukman Hakim, M.Pd.I
NIP. 197003171993021001

KEMENTRIAN AGAMA

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Kode Dokumen
Kode Formulir
Berlaku tgl No. Resi Tgl.Revisi Halaman
In.08-PP-05-01 In.08-FM-PP-05-02
4-05-2020
R-0
Nama
: Dedi Irawan
NIM
: TPG 161862
Pembimbing II
: Aris Dwi Nugroho, M.Pd.I, M.SHS
Judul Skripsi
: Penerapan Pembelajaran Kontekstual Untuk
Meningkatkan Keaktifan Siswa Pada Tema 8
Kelas IV Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ittihad
Kota Jambi
Jurusan/Program Studi
: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

1

Konsultasi
KeI

2

II

Penyerahan surat penunjukkan
dosen pembimbing
Perbaikan proposal

3

III

Tanda tangan izin seminar

4

IV

Perbaikan proposal

5

V

6

VI

ACC Pengesahan judul dan izin
riset
Penyerahan surat pengesahan judul

7

VII

Perbaikan skripsi

8

VIII

Perbaikan skripsi

9

IX

ACC skripsi

10

X

Tanda tangan nota dinas

No.

Tangggal

Materi Bimbingan

Tanda Tangan
Pembimbing

Jambi, Juli 2020
Pembimbing II

Aris Dwi Nugroho, M.Pd.I, M.SHS
NIP. 198305012011011011

