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PERNYATAAN 

 

 

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 

yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 

dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat yang pernah ditulis atau 

diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 

disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 

pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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MOTTO  

 

 

 Jangan hanya menghindari yang tidak mungkin, dengan mencoba sesuatu yang 

tidak mungkin, anda akan bisa mencapai yang terbaik dari yang mungkin anda 

capai. (Mario Teguh) 

 Lengah, kalau sampai terlanjur terus menerus lengah, tentu akan sengsara di 

dunia dan akhirat. Maka dari itu jangan sampai lengah dan kita harus berhati-

hati. Sedangkan orang mencari kemuliaan di dunia saja. Kalau hanya seenaknya 

tidak sungguh sungguh tidaklah akan berhasil.  (KH. Ahmad Dahlan) 

 Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (Terjemahan 

Al-Baqarah: 153) 
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ABSTRAK 

Wahyu Kusuma Ajeng, 2013, Peningkatan Motivasi Belajar IPA Materi Perubahan 

Wujud Benda Melalui Metode CTL Siswa Kelas IV SD Negeri 03 Kemuning Tahun 

Pelajaran 2012 / 2013, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Salah satu mata pelajaran yang ada di SD yang perlu ditingkatkan kualitasnya 

adalah IPA, yang merupakan tempat pertama siswa mengenal konsep-konsep dasar 

IPA, karena itu pengetahuan yang diterima siswa hendaknya menjadi dasar yang 

dapat dikembangkan di tingkat sekolah yang lebih tinggi di samping mempunyai 

kegiatan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di kelas IV SD 

Negeri 03 Kemuning dan data hasil ulangan materi perubahan wujud benda, motivasi 

dan prestasi belajar siswa masih rendah hanya 20% siswa yang mempunyai motivasi 

belajar baik. Rendahnya hasil belajar IPA siswa dibanding mata pelajaran lain karena 

hingga kini proses pembelajaran masih menggunakan paradigma absolutisme yaitu 

proses dimulai dari merancang kegiatan pembelajaran, mengajar, belajar, dan 

melakukan evaluasi yang mengalir secara linier. Guru lebih banyak berfungsi sebagai 

instruktur yang sangat aktif dan siswa sebagai penerima pengetahuan yang pasif. 

Siswa yang belajar tinggal datang ke sekolah duduk mendengarkan, mencatat, dan 

mengulang kembali di rumah serta menghafal untuk menghadapi ulangan. 

Pembelajaran seperti ini membuat siswa pasif karena siswa berada pada  rutinitas 

yang membosankan sehingga pembelajaran kurang menarik. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif sedangkan jenis 

penelitiannya yaitu tindakan kelas (PTK). Teknik pengumpulan data menggunakan 

dokumentasi, wawancara dan observasi siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran IPA materi perubahan wujud benda dengan pendekatan CTL dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan 

motivasi belajar pra siklus sebesar 25%, siklus I sebesar 45 % dan Siklus II 

mendapatkan hasil sebesar 85%.  

Saran yang dapat diberikan yaitu guru hendaknya lebih selektif dalam 

memilih pendekatan pembelajaran dan kreatif dalam menentukan strategi dan metode 

pembelajaran guna meningkatkan motivasi belajar siswa serta memperbaiki kualitas 

pembelajaran.  

 

 

Kata kunci : CTL, Motivasi Belajar, IPA, Perubahan Wujud Benda 
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