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ABSTRAK 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas belajar IPA melalui  

strategi pembelajaran kontekstual. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas 

IV SD Negeri Trimulyo 01 yang berjumlah 21 siswa. Sumber data  dalam  

penelitian  ini  adalah  siswa  dan  guru.  Bentuk  penelitian  ini  adalah Penelitian  

Tindakan  Kelas  (PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui 

wawancara, observasi, dokumentasi, tes dan catatan lapangan.  

Prosedur penelitian meliputi pra siklus, siklus I dan Siklus II, masing – masing  

siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 

refleksi.   

Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  peningkatan  kualitas belajar  siswa.  

Dilihat dari pra siklus siswa yang aktif ada 4 anak atau 19%, siswa yang sedang 

ada 9 anak atau 43%, siswa yang tidak aktif ada 8 anak atau 38%, pada siklus I 

siswa yang aktif ada 12 anak atau 57%, siswa yang sedang ada 7 anak atau 33%, 

siswa yang kurang aktif ada 2 anak atau 10% dan pada siklus II siswa yang aktif 

ada 20 anak atau 95%, siswa yang sedang ada 1 anak atau 5% dan siswa yang 

kurang aktif tidak ada. 

Hal ini membuktikan bahwa dengan penerapan strategi pembelajaran konstektual 

mampu meningkatkan kualitas belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 

Trimulyo 01. 
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A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

Pada dasarnya tujuan dari pendidikan adalah membimbing siswa untuk 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif yang akan 

digunakannya untuk menjalani kehidupan. Sehingga, suatu pendidikan dapat 

dikatakan berhasil apabila siswa memperoleh perubahan ke arah yang lebih 

baik dalam perkembangan pengetahuan, penguasaan keterampilan, dan 

perubahan sikap positif dalam kehidupannya.  

Komponen utama dari pendidikan adalah guru, dimana guru lah yang 

berinteraksi secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Rendahnya 

kualitas pendidikan dapat diartikan sebagai kurang berhasilnya proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran yang kurang berhasil dapat menyebabkan 

siswa kurang berminat untuk belajar. Pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam minat siswa yang kurang ditunjukan dari kurangnya aktifitas belajar, 

interaksi dalam  proses pembelajaran dan persiapan siswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar. Keberhasilan dari pendidikan sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan guru dalam mengarahkan kegiatan pembelajaran sehingga siswa 

mampu menerima pelajaran dengan baik.  

Ilmu Pengetahuan Alam adalah program untuk menanamkan dan 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan sikap dan nilai ilmiah pada 

siswa serta rasa mencintai dan menghargai kebesaran Sang Pencipta, Ahmad 

Djazuli (1994: 97). Pada umumnya pengajaran IPA di sekolah khususnya di 

SD Negeri Trimulyo 01 sampai saat ini masih konvensional yaitu guru aktif 



menjelaskan materi pelajaran sedangkan siswa hanya mendengar, mencatat, 

dan mengerjakan latihan yang diberikan guru. Tentunya pendekatan seperti 

ini tidak sesuai karena siswa kurang aktif dan mematikan kratifitas anak. 

Berdasarkan tujuan yang tercantum dalam kurikulum IPA SD disebutkan 

bahwa pengajaran IPA SD mempunyai tujuan antara lain agar siswa 

memahami konsep-konsep IPA, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, 

mampu menggunakan teknologi sederhana dan sebagainya, menurut Amalia 

Sapriati, dkk (2009:6.3). 

Melalui strategi kontekstual siswa diharapkan belajar mengalami 

bukan menghafal. Pengajaran kontekstual adalah pengajaran yang 

memungkinkan siwa memperkuat, memperluas, menerapkan pengetahuan 

dan keterampilan akademisnya dalam berbagai latar sekolah dan diluar 

sekolah untuk memecahkan seluruh persoalan yang ada dalam dunia nyata, 

Nurhadi dkk (2003: 12). Penggunaan strategi kontekstual dapat membawa 

siswa untuk merasakan makna belajar karena bahan yang dipelajari dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

Mata pelajaran IPA secara keseluruhan dari kelas I – kelas VI rata-rata 

tiap semester kurang dari 69. Melihat hasil yang diperoleh siswa 

menunjukkan rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran 

IPA maka peneliti mengajukan proposal perbaikan pembelajaran melalui 

Penelitian Tindakan Kelas. Hal inilah yang kemudian mendorong penulis 

untuk melakukan penelitian tentang upaya peningkatan kualitas belajar  IPA 

pada siswa kelas IV SD N Trimulyo 01 melalui strategi kontekstual,dengan 



tujuan supaya penguasaan siswa terhadap materi pelajaran IPA lebih 

meningkat 

2. Tujuan Penelitian 

        a. Tujuan Umum 

            Untuk meningkatkan kualitas belajar IPA pada siswa kelas IV semester I 

SD Trimulyo 01 Kecamatan Juwana tahun 2012 / 2013. 

        b. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi pembelajaran kontekstual  

dapat meningkatkan kualitas belajar IPA pada siswa kelas IV semester I 

SD Trimulyo 01 Kecamatan Juwana Tahun 2012 / 2013. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pendekatan Kontekstual  

Pendekatan  Contectual Teaching and Learning  (CTL), merupakan 

konsep belajar yang mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata siswa. Hal ini akan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Jadi CTL 

adalah suatu pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk membantu 

siswa memahami makna dalam materi pelajaran yang mereka pelajari, 

kemudian  menghubungkan dengan kontek  kehidupan sehari-hari, yaitu 

kontek lingkungan pribadi, sosial, dan budayanya. Tugas guru adalah 

membantu siswa untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu guru harus 



merencanakan kegiatan pembelajaran yang aktif untuk menemukan 

pengetahuan atau konsep baru   

2. Pembelajaran IPA di SD  

Pembelajaran IPA di SD merupakan interaksi antara siswa dengan 

lingkungan sekitarnya. Hal ini mengakibatkan pembelajaran IPA perlu 

mengutamakan peran siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga 

pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa 

dan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran tersebut. Guru 

berkewajiban untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa untuk 

mencapai tujuan pembelajaran IPA. Tujuan ini tidak terlepas dari hakikat 

IPA sebagai produk, proses dan sikap ilmiah. Oleh sebab itu, 

pembelajaran IPA perlu menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

tepat. 

 

C. Metode Penelitian 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

SD Negeri Trimulyo 01 terletak di jalan Juwana-Rembang Km 4 

desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, yang sebagian besar 

masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga kepedulian 

terhadap pendidikan sangat kurang. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari 

bulan Juni 2012 sampai bulan Agustus 2012 

2. Subyek Penelitian 



Subyek pelaku tindakan kelas yaitu guru peneliti. Subyek penerima 

tindakan kelas yaitu siswa kelas IV SD Negeri Trimulyo 01 dengan  

jumlah siswa 21 yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan 

3. Jenis Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu penelitian yang 

dilakukan secara sistematis –eflektif terhadap berbagai tindakanyang 

dilakukan oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti. Prosedur Penelitian  

tindakan  kelas  ini  dilakukan  dengan  tahap  perencanaan  (planning), 

pelaksanaan  tindakan  (acting),  pengamatan  (observing),  dan  

melakukan  refleksi (reflecting). 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Data penelitian berupa pengamatan pengelolaan strategi pembelajaran 

kontekstual, pengamatan aktifitas siswa dalam mengikuti pembelajaran 

dan data tes formatif siswa pada setiap siklus.  

Data lembar observasi diambil dari satu pengamatan yaitu data 

pengamatan pengelolaan strategi pembelajaran kontekstual untuk 

mengetahui aktifitas siswa. 

Pengumpulan data dalam PTK pada umumnya suatu penelitian adalah 

dengan menggunakan instrumen. Instrumen memegang peranan yang sangat 

strategis dan penting dalam menentukan kualitas suatu penelitian, karena 

validitas data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh mutu instrumen 

yang digunakan. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, 

dokumentasi, tes.  



a. Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara 

langsung berhadapan muka, peneliti bertanya secara lisan respondent 

menjawab secara lisan pula. Rubino Rubiyanto (2011:83) 

b. Observasi 

Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan mengamati 

langsung terhadap obyek yang diteliti. Rubino Rubiyanto (2011:85). 

Observasi memiliki banyak keterbatasan antara lain hanya mampu 

merekam data yang muncul, tidak dapat menggali informasi yang berkaitan 

dengan pendapat atau persepsi yang diteliti. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh sesuatu dengan buku-buku, 

arsip yang berhubungan dengan yang diteliti. Dokumentasi digunakan 

untuk memperoleh data sekolah dan nama siswa serta foto rekaman proses 

tindakan penelitian. 

d. Tes 

Tes adalah cara yang dapat digunakan atau prosedur yang perlu ditempuh 

dalam rangkan pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang 

berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-

pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus  

dikerjakan peserta didik sehingga dapat dihasilkan nilai yang 

melambangkan tingkah laku atau prestasi peserta didik  (Sri Hartini, 

2011:15-16). 



Dalam penelitian ini dilakukan tes formatif tertulis dimana siswa diminta 

menjawab soal isian materi hubungan struktur tubuh manusia dan 

fungsinya. 

e. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan adalah catatan yang dibuat oleh peneliti atau mitra 

peneliti yang melakukan pengamatan atau observasi terhadap subyek atau 

obyek tindakan kelas (Kunandar, 2011: 197). 

5. Indikator Pencapaian 

Indikator yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah peningkatan 

kualitas belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Trimulyo 01 Juwana Pati 

tahun 2012/2013. Indikator keberhasilan penelitian adalah laporan terjadinya 

peningkatan kualitas belajar siswa yang ditunjukkan adanya kenaikan keaktifan 

siswa pada akhir siklus II sebesar 95%. 

 

D. Hasil Penelitian 

1. Profil Sekolah 

Berikut ini adalah profil SD Negeri  Trimulyo 01 :  

a.  Nama Sekolah  : SD NEGERI  TRIMULYO 01 

b.  Alamat Sekolah  :   

1)  Jalan   : Jl. Juwana-Rembang Km 4.  

2)  Desa   : Trimulyo. 

3)  Kecamatan  : Juwana.  

4)  Kabupaten/ Kota : Pati  



5)  Provinsi  : Jawa Tengah  

6)  Kode Pos  : 59185  

7)  Telepon/ HP  : (0295) 474212  

c.  Tahun Operasional  :  1956   

d.  Status Tanah  : Hak Pakai  

2. Visi dan Misi Sekolah 

.  Visi sekolah :   

Meningkatkan mutu pendidikan bidang akademik dan non akademik 

berazaskan iman dan taqwa.  

b.  Misi sekolah :  

1) Menyelenggarakan pendidikan dengan sistem menajemen berbasis 

sekolah ( MBS ) 

2) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan meningkatkan 

pendekatan pembelajaran aktif , kreatif dan efektif  

3) Menumbuhkan semangat untuk meningkatkan kompetensi 

akademik dan non akademik. 

4) Mendorong dan membantu setiap siswa mengenali, memahami, 

menghayati tentang potensi diri. 

5) Meningkatkan hubungan kerjasama sekolah den masyarakat 

3. Diskripsi Kondisi Awal 

           Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan saat pembelajaran 

IPA,  siswa  terlihat  kurang  semangat  dan  sebagian  besar  siswa  terlihat 



bingung ketika diminta untuk menjawab yang diberikan guru. Hasil dari 

observasi awal ini, diperoleh  informasi mengenai masalah yang terjadi yaitu :  

a.   Sebagian besar siswa kurang antusias dengan pembelajaran IPA.  

b.  Siswa kesulitan  dalam memahami materi yang diberikan guru.  

c.  Metode  yang  digunakan  guru  hanya  ceramah  sehingga  membuat  siswa 

merasa bosan.  

d.  Guru  tidak memberi kesempatan untuk bertanya. 

Dari  hasil  observasi  awal  inilah  dapat  dilihat  bahwa  sebagian  besar 

siswa  kelas I SD Negeri Trimulyo 01 mengalami  kesulitan  pembelajaran IPA. 

Penyebabnya  antara  lain metode  yang  dipakai  guru  kurang mampu 

memfasilitasi siswa dalam memahami materi karena guru hanya menggunakan 

metode ceramah saja. Ketika siswa diminta untuk menjawab, banyak siswa yang 

diam . Hasil ulangan siswa  jelek dan kurang memuaskan.  Selama pembelajaran 

pun siswa  terlihat kurang berminat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan  guru. Kendala  inilah  yang harus di temukan jalan keluarnya agar 

kualitas belajar siswa meningkat 

4. Diskripsi Siklus I 

Siklus I dilakukan  pada  tanggal  19 Juli  2012,  pembelajaran dilaksanakan  

dengan  pedoman  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran (RPP)  selama  2  jam 

pelajaran (70 menit). Hasil  dari  observasi  yang  telah  dilakukan  pada  tindakan  

kelas siklus  I,  siswa belum bisa mengejakan LKS dengan hasil yang maksimal 

dan  hasil  ulangan  siswa  juga belum mengalami banyak kemajuan.  



Dalam kegiatan pembelajaran siklus I pada mata pelajaran IPA diperoleh 

tingkat kreativitas siswa sebagai berikut: Siswa yang aktif ada   12 anak  atau 57 

%, siswa yang sedang ada 7 anak atau 33 % dan siswa yang tidak aktif ada 2 anak 

atau 10 % 

5. Diskripsi Siklus II 

Pelaksanaan  penelitian  tindakan  kelas  siklus  II  dilakukan  pada tanggal 

26 Juli 2012. Pada siklus II suasana belajar mengajar di kelas sudah membaik, 

komunikasi antara guru dan siswa juga terjalin dengan baik. Perhatian siswa  

sudah  terfokus kepada  penjelasan  guru  sehingga  siswa  dapat memahami  

materi  yang dijelasakan dengan baik. Hasil dari pelaksanaan tindakan siklus II 

dapat dikatakan mengalami peningkatan dibanding pelaksanaan tindakan siklus I.   

Dalam kegiatan pembelajaran siklus II pada mata pelajaran IPA diperoleh 

tingkat kreativitas siswa sebagai berikut: siswa yang aktif ada 20 anak  atau 90%, 

siswa yang sedang ada 1 anak atau 5% dan siswa yang tidak aktif ada 0 anak atau 

5 %. 

 

E. Simpulan, Implikasi dan Saran 

1. Simpulan  

Berdasarkan  keseluruhan  siklus  yang  telah  dilakukan,  dapat 

disimpulkan  bahwa:  “Penerapan strategi pembelajaran kontekstual dapat 

meningkatkan  kualitas belajar  IPA kelas  IV  SD Negeri  Trimulyo 01 tahun 

pelajaran 2012/2013”. Peningkatan  kualitas belajar IPA pada siswa yang 

ditunjukkan  dengan  adanya  peningkatan  tingkat kreatifitas siswa adalah  



sebagai berikut:  

a.   Pada  siklus  I,  siswa  yang aktif ada 12 anak atau 57%, siswa yang 

sedang ada 7 anak atau 33%, siswa yang kurang aktif ada 2 anak atau 10%. 

b.   Pada  siklus  II,  siswa  yang aktif ada 20 anak atau 95%, siswa yang 

sedang ada 1 anak atau 5%, siswa yang kurang aktif ada 0 anak atau 0%. 

2. Implikasi 

Kesimpulan  diatas  memberikan  implikasi  bahwa  dengan 

pembenahan  cara  mengajar  dan  penggunaan  strategi pembelajaran yang  

tepat  dan bervariasi dari seorang guru akan memberi pengaruh pada kegiatan 

belajar siswa  yang  berdampak pada kemampuan siswa menguasai  materi  

yang diajarkan. Penerapan strategi kontekstual merupakan salah satu strategi 

pembelajaran yang memiliki  manfaat dalam pembelajaran IPA untuk 

membantu siswa dalam menemukan  permasalahan. Dengan strategi 

pembelajaran kontekstual yang diterapkan  dalam  dua  siklus  dapat  

meningkatkan  kualitas belajar IPA siswa . 

3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian  tindakan kelas yang  telah dilaksanakan 

dalam usaha untuk meningkatkan kreativitas belajar  siswa di kelas melalui 

strategi kontekstual,  maka  diajukan  sejumlah  saran  sebagai berikut :  

1.  Saran Bagi Guru  

a.  Sebagai  bahan  masukan  guru  untuk  memilih  pendekatan  dan metode  

pembelajaran  yang  tepat  dalam  pembelajaran IPA. Salah  satunya 



dengan menerapkan strategi kontekstual dalam  pembelajaran IPA 

dengan metode  tersebut  dapat  meningkatkan kualitas belajar siswa. 

b.  Guru perlu memperbanyak latihan menulis bagi siswa. Hal ini akan dapat  

membantu  siswa  dalam  mengembangkan  kemampuan pembelajaran 

IPA.  

c.  Guru perlu memberikan  jam  tambahan dan perhatian khusus bagi siswa 

yang belum mencapai KKM dalam pembelajaran IPA.  

2.  Peneliti Berikutnya  

Bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada masalah yang serupa, 

hendaknya  mengembangkan  penelitian  ini dan melakukan perbandingan  

dengan  strategi pembelajaran  yang  lebih  variatif,  sehingga kualitas 

belajar IPA dapat  ditingkatkan  melalui  berbagai strategi pembelajaran  

yang inovatif.  Hal ini dilakukan agar pembelajaran IPA di sekolah menjadi 

kegiatan pembelajaran yang  menyenangkan bagi siswa dan siswa memiliki 

kualitas belajar dengan baik. 
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