
ABSTRAK 

 

NAMA: Wanty Malau, NIM: 108313394, “Meningkatkan Hasil Belajar IPA 
Dengan Menggunakan Pembelajaran Kontekstual Di Kelas IV SD Negeri 
101771 Tembung Tahun Ajaran 2012/2013”. 
 
 Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran IPA di kelas IV SD. Model pembelajaran yang digunakan guru 
untuk menyampaikan materi pelajaran cenderung masih bersifat konvensional, 
sehingga hasil belajar siswa menjadi rendah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hasil belajar siswa melalui pembelajaran kontekstual pada pelajaran 
IPA di kelas IV SD Negeri 101771 Tembung. 
 
 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 101771 Tembung yang berjumlah 
30 orang siswa. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah tes objektif, 
yaitu tes awal (pre test), post test I, dan post test II. Kemudian observasi, yang 
diobservasi adalah kegiatan siswa dan kegiatan guru. Penelitian ini dilakukan 
dalam dua siklus, masing-masing siklus dilaksanakan dalam dua kali pertemuan.  
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pemberian tindakan dengan 
Penerapan Pembelajaran Kontekstual pada Siklus I yang dilakukan 2x pertemuan 
dan Siklus II yang diadakan 2x  pertemuan diperoleh tingkat ketuntasan belajar 
siswa, pada tes awal diperoleh nilai rata-rata 41 dengan ketuntasan belajar 6,67% 
atau 2 orang, pada post test I diperoleh nilai rata-rata 60,83 dengan ketuntasan 
belajar 40% atau sebanyak 12 orang, kemudian pada post test II diperoleh nilai 
rata-rata 82,17 dengan ketuntasan belajar 90% atau 27 orang. Sebaliknya pada tes 
awal terdapat (93,33%) atau 28 orang siswa yang tidak tuntas, pada post test I 
terdapat (60%) atau 18 orang siswa memperoleh hasil belajar yang rendah, pada 
post test II terdapat (10%) atau 3 orang siswa yang tidak tuntas.  Berarti hasil yang 
diperoleh siswa pada post test II sudah mencapai tingkat ketuntasan secara 
klasikal. Ternyata dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual siswa 
turut berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian pembelajaran 
IPA dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual di kelas IV SD Negeri 
101771 Tembung, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
 


