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 Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembelajaran PKn yang selama ini masih berpusat 
pada guru. Sehingga pembelajaran PKn menjadi pembelajaran yang membosankan bagi siswa. Disamping 
itu standar ketuntasan dalam pembelajaran PKn yang diinginkan belum tercapai. Salah satu upaya yang 
peneliti lakukan untuk  meningkatkan pembelajar PKn adalah dengan menggunakan pendekatan 
Contextual Teaching and Learning (CTL). Pendekatan CTL merupakan pendekatan yang menekankan 
pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan 
menerapkannya dalam kehidupan nyata. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan  peningkatan 
hasil belajar PKn melalui pendekatan CTL. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Pendekatan yang digunakan  adalah 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Prosedur penelitian ini mulai dari perencanaan yang difokuskan 
pada persiapan pelaksanaan, pelaksanaan penelitian ini difokiskan pada pembelajar PKn dengan 
menggunakan pendekatan CTL, pengamatan terhadap tindakan pembelajaran PKn dilakukan oleh peneliti 
dan teman sejawat sebagai obsever. Subjek dari penelitian ini adalah guru dan siswa klas IV SDN 6 
Tanjung Lolo yang berjumlah 33 orang, dimana 14 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Dau berupa 
hasta yang diperoleh dari penelitian ini yaitu berupa lembaran pengamatan mulai dari lembaran 
pengamatan RPP, kegiatan guru dan siswa serta hasil belajar siswa. 
  Dari hasil analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 
pendekatan CTL dapat meningkatkan pembelajaran PKn di kelas IV SDN 6 Tanjung Lolo. Dari hasil 
penelitian terhadap RPP pada siklus I diperoleh presentase 75 %, akhir sisklus II memperoleh 92%  akhir 
siklus III mencapai nilai maksimal yaitu 100%. Dan penilaian aktifitas Guru pada akhit siklus I dengan 
presentase 66% diakhir sisklus II memperoleh 79% pada akhir siklus III meningkat menjadi 95%. Pada 
penilaian observasi siswa akhir sisklus I dengan persentase 68% pada akhir siklus II menjadi 82% pada 
akhir siklus III meningkat menjadi 93%, selanjutnya pada aspek pisikomotor pada akhir siklus I nilai rata-
rata yang didapatkan siswa 63, siklus II 80,dan siklus III naik menjadi 85, aspek afektif siklus I nilai rata-
rata yang diperoleh siswa 66, siklus II 80, dan siklus III 89, aspek pisikomotor pada siklus I nilai rata-rata 
yang diperoleh siswa 62,siklus II 80, dan siklis III naik menjadi   89 
 


