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Minarlin Listiani12 

 

Abstrak. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Apakah Penerapan Model 

Pembelajaran Kontekstual Berbasis Proyek/Tugas dapat Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa kelas IV pada mata pelajaran IPA materi menggolongkan hewan berdasarkan jenis 

makanannya? Sedangkan Tujuan dari penelitian ini,  mengetahui  apakah dengan 

penerapan model pembelajaran kontekstual berbasis proyek/tugas dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA materi menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya pada 

siswa kelas IV SDN 2 Tamansari  Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo. 

Jumlah objek penelitian ini adalah 22 siswa. Dimana pada siswa kelas IV diberi 

perlakuan sesuai dengan siklus I, II dan III, yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model kontekstual berbasis Proyek/tugas untuk mengetahui apakah model 

pembelajaran yang dipakai dapat meningkatkan Hasil belajar siswa dalam materi 

menggolongkan Hewan berdasarkan jenis makanannya, sehingga nantinya akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pada akhir proses pembelajaran siswa 

dievaluasi kemudian jawaban siswa dianalisis, berdasarkan penghitungan dari hasil 

evaluasi pembelajaran pada siklus I diperoleh persentase ketuntasan adalah 27,27%. 

Dengan demikian secara klasikal dikatakan hasil yang diperoleh pada kategori tidak 

tuntas. Pada siklus ke II diperoleh persentase ketuntasan belajar mencapai 59,09%, pada 

siklus II inipun prosentase ketuntasan belajar masih pada kategori belum tuntas, dan 

pada hasil analisis siklus ke III diperoleh persentase ketuntasan belajar mencapai  100% 

hasil ini menunjukkan persentase ketuntasan belajar pada kategori berhasil, ada 22 

siswa yang tuntas. Dari hasil analisis Evaluasi belajar pada siklus I, II dan III dapat 

ditarik kesimpulan dari penelitian ini, bahwa dengan penerapan Pembelajaran dengan 

Model kontekstual berbasis proyek/tugas dapat meningkatkan hasil belajar Siswa pada 

mata pelajaran IPA materi menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya pada 

Siswa Kelas IV semester II SDN 2 Tamansari Tahun pelajaran 2015-2016. Dari hasil 

Penelitian Tindakan Kelas ini, pihak sekolah dalam hal ini SD Negeri 2 Tamansari dapat 

mempunyai kesimpulan bahwa  Dengan menggunakan Pembelajaran dengan Model 

Kontekstual berbasis Proyek/Tugas pada  pelajaran IPA Materi menggolongkan hewan 

berdasarkan jenis makanannya dapat meningkatkan hasil  Belajar siswa.  

Kata kunci : Model Kontekstual berbasis proyek/tugas, Hasil  belajar, IPA 

 

PENDAHULUAN 

Kemajuan suatu bangsa  dapat dicapai melalui penataan pendidikan untuk 

meningkatkan mutu secara terus menerus. Dengan Peningkatan mutu pendidikan itu  

diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pada umumnya. Untuk 

mencapai itu, maka pendidikan harus adaptif dan inovatif terhadap perubahan dan 

tuntutan masyarakat. 

Upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan berbagai upaya, 

diantaranya adalah: pengelolaan manajemen berbasis sekolah (MBS) peningkatan 

                                                 
12 Guru SDN 2 Tamansari Situbondo 
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sumber daya tenaga pendidikan melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi serta 

sertifikasi guru, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan bahan ajar 

melalaui buku elektronik dan buku murah, serta pengembangan berbagai strategi, 

metode dan model pembelajaran kreatif dan  inovatif. 

Salah satu strategi pembelajaran kreatif dan inovatif yang dapat dikembangkan 

sekolah dan guru  adalah pembelajaran konstektual (Contextual Teaching and 

Learning/CTL). Pembelajaran kontektual sebagai strategi dalam pembelajaran 

menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan 

materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga 

mendorong siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari siswa.                

Wina Sanjaya, (2006: 109) dari konsep dasar pembelajaran kontekstual tersebut, ada 

tiga hal yang dapat dipahami. Pertama : pembelajaran kontektual menekankan pada 

keterlibatan siswa mencari dan menemukan pengetahuan atau materi pelajaran secara 

mandiri. Kedua: pembembelajaran konstektual mendorong siswa untuk menemukan 

hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata . ketiga: 

pembelajaran konstektual mendorong siswa untuk menerapkan apa yang telah 

dipelajarinya dalam kehidupan sehari hari. 

Melalaui pembelajaran konstektual siswa belajar melalui lingkungan nyata. Di 

SDN 2 Tamansari khususnya di kelas IV, yang terjadi dalam proses pembelajaran, Guru 

menerangkan siswa mendengarkan. Guru meberikan tugas siswa mengerjakannya. Guru 

bertanya siswa menjawab. Sehingga mengajar hanya persoalan menerima dan memberi, 

atau sekedar bercerita dan menceritakan. dari kegiatan pembelajaran yang monoton 

seperti itu akan berdampak pada kejenuhan siswa, siswa malas, asyik sendiri ketika 

diterangkan, dan tidak ada hal yang menantang bagi diri siswa dalam proses 

pembelajaran di kelas.  

Belajar melibatkan proses mental yang tidak tampak seperti emosi, minat, 

motivasi, kemampuan dan pengalaman yang telah diperoleh dalam kehidupannya. 

Dalam proses ini belajar bukan sekedar menghafal, atau mengumpulkan fakta-fakta dan 

pengetahuan, tetapi belajar adalah proses pengalaman sendiri yang berkembang, 

menangkap dan mencari informasi atau pengetahuan yang bermakna untuk kehidupan. 

Pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman semakin 

dalam dan semakin kuat apabila selalu diuji. Pengalaman sama bagi seseorang akan 
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dimaknai berbeda oleh masing-masing individu. Karena itu dalam penerapan 

pembelajaran kontekstual haruslah mengandung komponen-komponen pembelajaran 

kontekstual, yaitu pembelajaran konstruktivisme (constructivism) menemukan sendiri 

(inquiry), bertanya (Questioning), masyarakat belajar (learning Community) pemodelan 

(modeling) refleksi (reflection) dan penilaian yang sebenarnya ( Authentic Assessment). 

Model-model pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembelajaran 

kontekstual adalah model-model pembelajaran kooperatif (cooperative learning) , yaitu 

model pembelajaran melalui kelompok-kelompok kecil, seperti model jigsaw, group 

insvestigasi, model STAD, PBL, dan model tugas proyek.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat dipilih untuk lebih menekankan pada 

belajar konstektual adalah model pembelajaran berbasis proyek (Project Based 

Learning). Model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada guru untuk 

mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan siswa dalam sebuah kegiatan kerja 

proyek. Fokus pembelajaran terletak pada kegiatan tugas-tugas sehingga memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi 

pengetahuan siswa sendiri. menurut Gaer  (dalam Made Wena 1998) pembelajaran 

berbasis Proyek memiliki potensi yang lebih besar untuk memberikan pengalaman 

belajar yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa. (Made Wena,2009:145) 

pembelajaran bebasis proyek disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa sehingga 

mampu menyelesaikan tugas tepat waktu. Pembelajaran berbasis proyek tepat dilakukan 

pada mata pelajaran IPA sebagai tugas akhir semester. 

Menurut pendapat M.Toha Anggoro (2009: 1.27), Secara singkat hipotesis dapat 

diartikan sebagai rumusan jawaban sementara atau dugaan sehingga untuk 

membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut perlu diuji terlebih dahulu. Dari 

penjelasan tersebut  dapat dirumuskan hipotesis tindakan penelitian sebagai berikut:  

“Hasil Belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV semester II Tahun Pelajaran 

2015-2016 di SDN 2 Tamansari dapat ditingkatkan dengan penerapan metode 

pembelajaran kontekstual berbasis proyek/tugas. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena penelitian 

dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga 
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termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu teknik 

pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat dicapai.  

Dalam penelitian ini peneliti tidak bekerjasama dengan siapapun, kehadiran 

peneliti sebagai guru di kelas sebagai pengajar tetap dan dilakukan seperti biasa, 

sehingga siswa tidak tahu kalau diteliti. Dengan cara ini diharapkan didapatkan data 

yang seobjektif mungkin demi kevalidan data yang diperlukan.  

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Tim 

Pelatih Proyek PGSM, PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh 

pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan 

mereka dalam  melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-

tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi dimana praktek pembelajaran 

tersebut dilakukan (dalam Mukhlis, 2003: 3). 

Sedangkah menurut Mukhlis (2003: 5) PTK adalah suatu bentuk kajian yang 

bersifat sistematis reflektif oleh pelaku tindakan untuk memperbaiki kondisi 

pembelajaran yang dilakukan. 

Adapun tujuan utama dari PTK adalah untuk memperbaiki/meningkatkan pratek 

pembelajaran secara berkesinambungan, sedangkan tujuan penyertaannya adalah 

menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru (Mukhlis, 2003: 5). 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka 

penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart  

(dalam Sugiarti, 1997: 6), yaitu berbentuk spiral dari sklus yang satu ke siklus yang 

berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action (tindakan), observation 

(pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus berikutnya adalah 

perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sebelum masuk 

pada siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan yang berupa identifikasi permasalahan. 

Siklus spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada gambar 

berikut. 
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Gambar 1. Alur PTK 

Penjelasan alur di atas adalah: 

1. Rancangan/rencana awal, sebelum mengadakan penelitian peneliti menyusun 

rumusan masalah, tujuan dan membuat rencana tindakan, termasuk di dalamnya 

instrumen penelitian dan perangkat pembelajaran. 

2. Kegiatan dan pengamatan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh peneliti sebagai 

upaya membangun pemahaman konsep siswa serta mengamati hasil atau dampak 

dari diterapkannya metode pembelajaran  model kooperatif tugas/proyek 

3. Refleksi, peneliti mengkaji, melihat dan mempertimbangkan hasil atau dampak dari 

tindakan yang dilakukan berdasarkan lembar pengamatan yang diisi oleh pengamat. 

4. Rancangan/rencana yang direvisi, berdasarkan hasil refleksi dari pengamat 

membuat rancangan yang direvisi untuk dilaksanakan pada siklus berikutnya. 

 Observasi dibagi dalam tiga putaran, yaitu putaran 1, 2 dan 3, dimana masing 

putaran dikenai perlakuan yang sama (alur kegiatan yang sama) dan membahas satu sub 

pokok bahasan yang diakhiri dengan tes formatif di akhir masing putaran. Dibuat dalam 

tiga putaran dimaksudkan untuk memperbaiki sistem pengajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Refleksi  

Tindakan/ 

Observasi 

Refleksi  

Tindakan/ 

Observasi 

Refleksi  

Tindakan/ 

Observasi 

Rencana 
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Subyek penelitian adalah siswa-siswi Kelas IV Semester II SDN 2 Tamansari 

Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi 

pengolahan pembelajaran kontekstual model pengajaran berbasis proyek/tugas, dan 

ulangan harian. 

Untuk mengetahui keefektifan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran perlu 

diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau 

fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar 

yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses pembelajaran. 

Untuk mengalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa 

setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara memberikan 

evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran. 

Analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana yaitu: 

1. Untuk menilai ulangan atau tes formatif  

Peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa, yang selanjutnya 

dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut sehingga diperoleh rata-rata tes 

formatif dapat dirumuskan: 





N

X
X  

Dengan  : X   = Nilai rata-rata 

     Σ X  = Jumlah semua nilai siswa 

      Σ N = Jumlah siswa 

2. Untuk ketuntasan belajar 

Ada dua kategori ketuntasan belajar yaitu secara perorangan dan secara klasikal. 

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan Proses Penilaian belajar mengajar Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan  SDN 2 Tamansari, seorang siswa dikatakan telah tuntas 

belajar bila telah mencapai skor 70% atau nilai ≥70, dan kelas disebut tuntas belajar bila 

di kelas tersebut terdapat 75% yang telah mencapai daya serap lebih dari atau sama 

dengan 75%. Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai 

berikut: 
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HASIL PENELITIAN  

1. Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

Pada siklus I Guru mengawali dengan pembuatan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan model Pembelajaran Kontekstual Berbasis 

Proyek/Tugas. Setelah selesai Proses Pembelajaran, guru memberikan tes formatif 

kemudian dianalisa hasil evaluasi belajar peroleh skor siswa.  Pada saat Pembelajaran, 

teman sejawat mengobservasi cara guru menjelaskan dan keaktifan siswa dihubungkan 

dengan indikator-indikator Pembelajaran Kontekstual Berbasi Proyek/Tugas. 

b. Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada 

semester II tahun pelajaran 2015-2016 di Kelas IV dengan jumlah siswa 22 siswa. 

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu 

pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) dilaksanakan 

bersamaan dengan pelaksaaan belajar mengajar. 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah 

dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus I adalah sebagai berikut: 

Table 1. Nilai Tes I 

No. 

Urut 

Nilai Keterangan No. 

Urut 

Nilai Keterangan 

T TT T TT 

1 60   √ 12 50   √ 

2 50   √ 13 80 √   

3 60   √ 14 40   √ 

4 60   √ 15 80 √   

5 80 √    16 50    √  

6 80 √    17  60    √ 

7 70 √    18  60    √ 

8 60   √  19  50    √ 

9 50   √  20  40    √ 

10 50   √  21  70  √   
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No. 

Urut 

Nilai Keterangan No. 

Urut 

Nilai Keterangan 

T TT T TT 

11 60  √ 22 60  √ 

Jumlah 680 3 8 Jumlah 310 3 8 

 Keterangan; 

Jumlah Skor  ; 990 

Jumlah Skor Masimal ideal  ; 2200 

% Skor Tercapai  ;  45,00% 

Keterangan: 

T      : Tuntas  

TT     : Tidak Tuntas 

Jumlah siswa yang tuntas   : 6 

Jumlah siswa yang belum tuntas  : 16 

Klasikal     : Belum tuntas                   

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus I 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

45,00 

6 

27.27 

Tabel 3 Observasi Model Pembelajaran Kontekstual berbasi Proyek/Tugas Pada siklus I 

No Keadaan Siswa Siklus 1 

Jml % 

1 1. Siswa terlibat secara langsung dan tahu apa yang 

harus dikerjakan 

2. Siswa tidak terlibat secara langsung dan tidak tahu 

apa yang harus mereka kerjakan. 

5 

 

17 

22.7 

 

77.2 

2 1. Siswa tertarik dengan proyek/Tugas yang diberikan 

dan mengerjakannya secara mandiri. 

2. Siswa tidak tertarik mengerjakan Proyek/Tugas 

yang diberikan 

5 

 

 

17 

22.7 

 

 

77.2 

3 1. Siswa merasa tertantang mengerjakan tugas dan 

guru membimbing serta menaruh perhatian pada 

tingkat kesulitan 

2. Siswa tidak merasa tertantang dan guru tidak 

membimbing serta tidak memberikan perhatian 

pada tingkat kesulitan. 

3 

 

 

19 

13.63 

 

 

86.3 

 

4 1. Guru memonitor dan mengecek tingkat kemajuan 

siswa, dan mengkoreksi hasil Proyek/Tugas yang 

diberikan. 

2. Guru tidak memonitor dan mengecek tingkat 

kemajuna siswa dan tidak mengkoreksi 

Proyek/tugas yang diberikan. 

22 

 

 

0 

100 

 

 

0 
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c. Refleksi 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan pembelajaran 

kontekstual model pengajaran berbasis proyek/tugas diperoleh nilai rata-rata hasil 

belajar siswa adalah 45.00 dan ketuntasan belajar mencapai 27.27% atau ada 6 siswa 

dari 22 siswa sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus 

pertama secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai 

≥ 65 hanya sebesar 27.27% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki 

yaitu sebesar 75%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum 

mengerti apa yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan menerapkan metode 

pembelajaran kontekstual model pengajaran berbasis proyek/tugas. Dalam hal ini yang 

harus di perhatikan guru adalah; 

a. Guru Perlu melibatkan siswa secara langsung pada Proyek/tugas yang diberikan 

b. Guru perlu memotivasi siswa agar secara mandiri bias mengerjakan Proyek/Tugas 

yang diberikan. 

c. Guru Perlu memberikan bimbingan dan memberikan penguatan lebih banyak saat 

siswa mengerjakan proyek/tugas. 

d. Guru Perlu lebih memonitor aktifitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

Dari hasil Observasi juga diperoleh hasil yang kurang bagus, terbukti dengan 

perolehan persentase kegiatan pembelajaran dengan metode pembelajaran model 

kontekstual berbasis proyek/tugas di peroleh data; 

a. Siswa terlibat secara langsung dalam Pembelajaran model kontekstual berbasis 

proyek/tugas dan tahu apa yang harus dikerjakan memperoleh 22.7 % 

b. Siswa tertarik dengan proyek/Tugas yang diberikan dan mengerjakannya secara 

mandiri memperoleh 22.7 % 

c. Siswa merasa tertantang mengerjakan tugas dan guru membimbing serta menaruh 

perhatian pada tingkat kesulitan memperoleh 13.63 % 

d. Sedangkan Guru telah mengecek tingkat keberhasilan siswa dengan mengkoreksi 

hasil pekerjaan siswa. 

2.  Siklus II 

a. Tahap perencanaan  
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Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari 

rencana pelajaran 2, soal tes formatif II dan alat-alat pengajaran yang mendukung. 

b. Tahap kegiatan dan pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan pada 

semester II tahun pelajaran 2015-2016 di Kelas IV dengan jumlah siswa 22 siswa. 

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu 

pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I, sehingga kesalah 

atau kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. Pengamatan (observasi) 

dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah 

dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif II. Adapun data hasil 

penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut. 

Table 4. Nilai Tes II 

No. 

Urut 

Nilai Keterangan No. 

Urut 

Nilai Keterangan 

T TT T TT 

1 70   √ 12 50   √ 

2 60 √   13 80 √   

3 70   √ 14 70  √  

4 70   √ 15 80 √   

5 80 √    16 70   √   

6 90 √    17  70  √   

7 80 √    18  60    √ 

8 70  √   19  80  √  

9 50   √  20  40    √ 

10 50   √  21  70  √   

11 60  √ 22 70 √  

Jumlah 750 5 6 Jumlah 350 8 3 

 Keterangan; 

Jumlah Skor  ; 1100 

Jumlah Skor Masimal ideal  ; 2200 

% Skor Tercapai  ;  50,00% 

Keterangan:  T      : Tuntas  

TT     : Tidak Tuntas 

Jumlah siswa yang tuntas   : 13 

Jumlah siswa yang belum tuntas  : 9 

Klasikal     : Belum tuntas                   
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Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus II 

No Uraian Hasil Siklus II 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

50.00 

13 

59.09% 

Tabel 6. Observasi Model Pembelajaran Kontekstual berbasi Proyek/Tugas Pada siklus II 

No Keadaan Siswa Siklus II 

Jml % 

1 1. Siswa terlibat secara langsung dan tahu apa yang 

harus dikerjakan 

2. Siswa tidak terlibat secara langsung dan tidak tahu 

apa yang harus mereka kerjakan. 

12 

 

10 

54.5 

 

45.4 

2 1. Siswa tertarik dengan proyek/Tugas yang diberikan 

dan mengerjakannya secara mandiri. 

2. Siswa tidak tertarik mengerjakan Proyek/Tugas 

yang diberikan 

13 

 

 

9 

59.1 

 

 

40.9 

3 1. Siswa merasa tertantang mengerjakan tugas dan 

guru membimbing serta menaruh perhatian pada 

tingkat kesulitan 

2. Siswa tidak merasa tertantang dan guru tidak 

membimbing serta tidak memberikan perhatian 

pada tingkat kesulitan. 

12 

 

 

 

10 

 

54.5 

 

 

 

45.4 

4 1. Guru memonitor dan mengecek tingkat kemajuan 

siswa, dan mengkoreksi hasil Proyek/Tugas yang 

diberikan. 

2. Guru tidak memonitor dan mengecek tingkat 

kemajuna siswa dan tidak mengkoreksi 

Proyek/tugas yang diberikan. 

14 

 

 

0 

100 

 

 

0 

c. Refleksi 

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah  50.00 dan 

ketuntasan belajar mencapai 59.09% atau ada 13 siswa dari 22 siswa sudah tuntas 

belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara 

klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. Adanya 

peningkatan hasil belajar siswa ini karena siswa sudah mulai akrab dengan metode 

pembelajaran kontekstual model pengajaran berbasis proyek/tugas. Disamping itu 

kemampuan guru semakin meningkat dalam mengelola prose belajar-mengajar, hanya 

yang perlu ditingkatkan lagi pada siklus berikutnya adalah, guru perlu lebih banyak 

memberikan penguatan pada siswa, saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Dari hasil observasi, ada kemajuan dan peningkatan di bandingkan dengan 

perolehan pada siklus I, hasil persentase perolehan kegiatan pembelajaran dengan model 

kontekstual berbasis Proyek/Tugas pada siklus II adalah sebagai berikut; 
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a. Siswa terlibat secara langsung dalam Pembelajaran model kontekstual berbasis 

proyek/tugas dan tahu apa yang harus dikerjakan memperoleh 54.5 % 

b. Siswa tertarik dengan proyek/Tugas yang diberikan dan mengerjakannya secara 

mandiri memperoleh 59.1 % 

c. Siswa merasa tertantang mengerjakan tugas dan guru membimbing serta menaruh 

perhatian pada tingkat kesulitan memperoleh 54.5 % 

d. Sedangkan Guru telah mengecek tingkat keberhasilan siswa dengan mengkoreksi 

hasil pekerjaan siswa. 

3. Siklus III 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari 

rencana pelajaran 3, soal tes formatif 3 dan alat-alat pengajaran yang mendukung. 

b. Tahap kegiatan dan pengamatan 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus III dilaksanakan pada 

semester II tahun pelajaran 2015-2016 di Kelas IV dengan jumlah siswa 22 siswa. 

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu 

pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus II, sehingga kesalahan 

atau kekurangan pada siklus II tidak terulang lagi pada siklus III. Pengamatan 

(observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif III dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah 

dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif  III. Adapun data hasil 

penelitian pada siklus III adalah sebagai berikut: 

Table 7. Nilai Tes III 

No. 

Urut 

Nilai Keterangan No. 

Urut 

Nilai Keterangan 

T TT T TT 

1 80  √   12 80  √   

2 80 √    13 90 √   

3 80  √   14 90  √   

4 90  √   15 80 √   

5 90 √    16 90  √   

6 80 √    17 90  √   

7 100 √    18 80  √   

8 80  √    19 80  √   
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No. 

Urut 

Nilai Keterangan No. 

Urut 

Nilai Keterangan 

T TT T TT 

9 70  √    20 70  √   

10 70  √    21 70  √   

11 80 √   22 70 √   

Jumlah 900 11 0 Jumlah 890 11 0 

 Keterangan; 

Jumlah Skor  ; 1790 

Jumlah Skor Masimal ideal  ; 2200 

% Skor Tercapai  ;  81,36% 

Keterangan:  T      : Tuntas  

TT     : Tidak Tuntas 

Jumlah siswa yang tuntas   : 22 

Jumlah siswa yang belum tuntas  : 0 

Klasikal     : Tuntas                   

Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus III 

No Uraian Hasil Siklus III 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

81.36 

22 

100% 

Tabel 9 Observasi Model Pembelajaran Kontekstual berbasi Proyek/Tugas siklus III 

No Keadaan Siswa Siklus III 

Jml % 

1 1. Siswa terlibat secara langsung dan tahu apa yang 

harus dikerjakan 

2. Siswa tidak terlibat secara langsung dan tidak tahu 

apa yang harus mereka kerjakan. 

21 

 

1 

95,4 

 

4,54 

2 1. Siswa tertarik dengan proyek/Tugas yang diberikan 

dan mengerjakannya secara mandiri. 

2. Siswa tidak tertarik mengerjakan Proyek/Tugas 

yang diberikan 

21 

 

 

1 

95,4 

 

 

4,54 

3 1. Siswa merasa tertantang mengerjakan tugas dan 

guru membimbing serta menaruh perhatian pada 

tingkat kesulitan 

2. Siswa tidak merasa tertantang dan guru tidak 

membimbing serta tidak memberikan perhatian 

pada tingkat kesulitan. 

20 

 

 

2 

90,9 

 

 

9,09 

 

4 1. Guru memonitor dan mengecek tingkat kemajuan 

siswa, dan mengkoreksi hasil Proyek/Tugas yang 

diberikan. 

2. Guru tidak memonitor dan mengecek tingkat 

kemajuna siswa dan tidak mengkoreksi 

Proyek/tugas yang diberikan. 

22 

 

 

0 

100 

 

 

0 
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c. Refleksi 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar  81,36  dan 

dari 22 siswa yang telah tuntas sebanyak 22 siswa dan semua siswa  mencapai 

ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai sebesar 

81,36% (kategori tuntas).  Hasil pada siklus III ini mengalami peningkatan lebih baik 

dari siklus II. Adanya peningkatan hasil belajar pada siklus III ini dipengaruhi oleh 

adanya peningkatan kemampuan siswa dalam mempelajari materi pelajaran yang telah 

diterapkan selama ini. Juga dari hasil pembelajaran kontekstual model pengajaran 

berbasis proyek/tugas ini murid jadi gampang mengingat kembali. 

Pada tahap ini akah dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang 

masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan pembelajaran 

kontekstual model pengajaran berbasis proyek/tugas. Dari data-data yang telah 

diperoleh dapat duraikan sebagai berikut; 

1. Selama proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua pembelajaran 

dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum sempurna, tetapi persentase 

pelaksanaannya untuk masing-masing aspek cukup besar. 

2. Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama proses 

belajar berlangsung. 

3. Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan 

peningkatan sehingga menjadi lebih baik. 

4. Hasil belajar siswa pada siklus III mencapai ketuntasan. 

d. Revisi  

Pada siklus III guru telah menerapkan pembelajaran kontekstual model 

pengajaran berbasis proyek/tugas dengan baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta hasil 

belajar siswa pelaksanaan proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik. Maka 

tidak diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakah 

selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah ada dengan 

tujuan agar pada pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya penerapan 

pembelajaran kontekstual model pengajaran berbasis proyek/tugas dapat meningkatkan 

proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

C.  Pembahasan atau Interpretasi 

1. Ketuntasan Hasil belajar Siswa 
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Melalui hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual 

model pengajaran berbasis proyek/tugas memiliki dampak positif dalam meningkatkan 

daya ingat siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman dan 

penguasaan siswa terhadap materi yang telah disampaikan guru selama ini (ketuntasan 

belajar meningkat dari sklus I, II, dan III) yaitu masing-masing  27,27%, 59.09%, dan 

100%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai. 

2. Kemampuan Guru dalam Mengelola Pembelajaran 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

kontekstual model pengajaran berbasis proyek/tugas dalam setiap siklus mengalami 

peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap proses mengingat kembali materi 

pelajaran yang telah diterima selama ini, yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya 

nilai rata-rata siswa pada setiap siklus yang terus mengalami peningkatan. 

3. Aktivitas Guru dan Siswa Dalam Pembelajaran 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

Sains dengan pembelajaran kontekstual model pengajaran berbasis proyek/tugas yang 

paling dominan adalah bekerja dengan menggunakan alat/media, 

mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru, dan diskusi antar siswa/antara siswa 

dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas isiwa dapat dikategorikan aktif. 

Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan 

langkah-langkah pembelajaran kontekstual model pengajaran berbasis proyek/tugas 

dengan baik. Hal ini terlihat dari aktivitas guru yang muncul di antaranya aktivitas 

membimbing dan mengamati siswa dalam mengerjakan kegiatan, membimbing dan 

menaruh perhatian pada tingkat kesulita siswa  dimana prosentase dari hasil observasi 

untuk aktivitas di atas cukup besar. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga siklus, dan 

berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut;  Hasil Belajar siswa pada mata pelajaran IPA Materi menggolongkan 

hewan berdasarkan makanannya pada  kelas IV Semester II SDN 2 Tamansari Tahun 

Pelajaran 2015-2016 dapat ditingkatkan dengan penerapan metode pembelajaran 

kontekstual berbasis proyek/tugas. Kesimpulan ini diperkuat dengan perolehan hasil 
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analisis evaluasi belajar pada siklus I, II, dan III dan Hasil Observasi yang dilaksanakan 

pada tiap siklus. Perolehan data-data tersebut sebagai berikut; 

1.  Pembelajaran dengan pembelajaran kontekstual model pengajaran berbasis 

proyek/tugas memiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang 

ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu 

siklus I (27,27%), siklus II (59,09%), siklus III (100%).  

2. Penerapan pembelajaran kontekstual model pengajaran berbasis proyek/tugas 

mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

untuk mempelajari kembali materi pelajaran yang telah diterima selama ini yang 

ditunjukan dengan rata-rata jawaban siswa yang menyatakan bahwa siswa tertarik 

dan berminat dengan pembelajaran kontekstual model pengajaran berbasis 

proyek/tugas sehingga mereka menjadi termotivasi untuk belajar. 

3. Pembelajaran kontekstual model pengajaran berbasis proyek/tugas memiliki 

dampak positif terhadap daya ingat siswa, dimana dengan metode ini siswa dipaksa 

untuk mengingat kembali materi palajaran yang telah diterima selama ini. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses belajar 

mengajar IPA lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi siswa, makan 

disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk melaksanakan pembelajaran kontekstual model pengajaran berbasis 

proyek/tugas memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus 

mempu menentukan atau memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan 

pembelajaran kontekstual model pengajaran berbasis proyek/tugas dalam proses 

belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal. 

2. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih sering 

melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran yang sesuai, walau dalam taraf 

yang sederhana,  dimana siswa nantinya dapat menemuan pengetahuan baru, 

memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 

3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya 

dilakukan di Kelas IV Semester II SDN 2 Tamansari Kecamatan Sumbermalang 

Kabupaten Situbondo  Tahun Pelajaran 2015/2016 . 
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