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Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Class room Action

Research) dengan judul Pendekatan Kontekstual dalam pembelajaran Bahasa

Indcnesia. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pokok

bahasan menulis kamnganlnarasi di SD Negeri A26793 Kecamatan Binjai Utara.

Adapun fenomena yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah a)

Rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran Bahasa Indonesia disebabkan grrru

kurang tepat dalam memilih metode. b) Masih banyak siswa yang kurang mampu

dalarn mengembangkan keterampilan menulis karangan. c) Masih banyak siswa

yang kurang mampu menuangkan idenya ke dalam tulisan, menggunakan huruf
capitalo tanda titik dan tanda koma dalam menulis karangan. d) Metode yang

digunakan guru tidak bervariasi hanya seputar ceramah, dan tanya jawab kepada

siswa.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri No.026793

Kecamatan Binjai IJtaru Tahun Ajaran 2}lll20l2 yang berjumlah 40 ofang

siswa. Objek dalam penelitian ini adalah sebagai upaya meningkatkan hasil

belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dengan pendekatan

kontekstual pada pokok bahasan menulis karangan/narasi di kelas V SDN.026793

Kec. Binjai IJtaraTahun Ajaran 201112012.

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah lembar observasi

dan tes objektif, yaitu tes awal, pos tes siklus I, pos tes siklus II, Penelitian ini
dilakukan dalam dua siklus, masing-masing siklus dilaksanakan dalam dua kali
pertemuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna:ln pendekatan

kontekstual pada kondisi awal 37,5Vo (siswa yang tuntas) dengan tingkat hasil

yang rendah, menjadi meningkat setelah siklus I dengan ntlal 57,5o/o (siswa yang

tuntas) setelah dilanjutkan ke siklus II nilai hasil belajar siswa meningkat

menjadi 87,sYo (siswa yang tuntas). Berarti hasil yang diperoleh pada pelaksanaan

siklus II sudah meningkat dan sudah mencapai tingkat ketunksan secara klasikal.
Ternyata dengan menggunakan pendekatan kontekstual siswa

termotivasi belajar karena siswa terlibat aktif dalam kegiatan proses

pembelajaran. Dengan demikian dengan menggunakan pendekatan kontekstual

dapatmeningkatkan hasil belajar siswa di kelas V SD Negeri 026793 Kec. Binjai
Utara Tahun Ajaran }Alll}An


