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ABSTRAKSI

PENERAPAN   PENDEKATAN   KONTEKSTUAL    UNTUK
MENINGKATKAN  AKTIVITAS PEMBELAJARAN IPA

PADA SISWA KELAS III SDN 3 BERO
TAHUN  2012/2013

Kusrini*, A 54B090009, Drs. Muhroji,M.Si** 231. Jurusan Pendidikan Guru
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan,  Universita

Muhammadiyah Surakarta2013, 117 halaman

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Meningkatkan Aktivitas Pembelajaran IPA
Pada Siswa Kelas III SDN 3 Bero melalui penerapan pendekatan kontekstual. (2)
Mendiskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPA dengan pendekatan kontekstual.
Jenis penelitian ini kualitatif Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan model 2
(dua) siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 (empat ) tahap yaitu; rencana, tindakan,
observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas III SDN 3 Bero
Tahun 2012/2013 sebanyak 18 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan
dokumentasi, teknik tes dan teknik observasi. Teknik analisis data dalam
penelitian menggunakan analisis model interatif (Milles dan Hubberman, 2000).
Kegiatan pokok analisis model ini meliputi antara lain (1) Pengumpulan data (2)
Reduksi data (3) Penyajian data (4) Menarik kesimpulan atau verikasi data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan siswa kelas III SDN 3 Bero, dalam
pembelajaran IPA sebelum dilakukan tindakan dari jumlah siswa sebanyak 18
hanya 6 siswa (33,33%) yang mencapai KKM. Setelah dilakukan tindakan pada
siklus I meningkat, yang tuntas ada 10 siswa (55,56%) dan pada siklus II
meningkat menjadi 16 siswa (88,89%) yang telah mencapai KKM. Berdasarkan
analisis data pada penelitian tindakan kelas (PTK) selama II siklus meningkat
menjadi 88,89%. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan  penerapan pendekatan
kontekstual dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran IPA pada siswa kelas III
SDN 3 Bero Tahun 2012/2013.
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I. PENDAHULUAN

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah sebuah mata pelajaran di Sekolah

Dasar (SD). IPA merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai

hubungan yang sangat luas terkait dengan kehidupan manusia. Pembelajaran IPA

sangat berperan dalam proses pendidikan dan juga perkembangan teknologi.

Pembelajaran IPA diharapkan bisa menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari

diri sendiri dan alam sekitar, serta pengembangan lebih lanjut dalam penerapan

dalam kehidupan sehari-hari. Siswa sebagai subjek pendidikan, dituntut supaya

aktif dalam belajar mencari informasi dan mengeksplorasi sendiri atau secara

berkelompok. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing ke arah

pengoptimalan pencapaian ilmu pengetahuan yang dipelajari. Diharapkan dalam

proses pembelajaran siswa mau dan mampu mengemukakan pendapat sesuai

dengan apa yang telah dipahami, berinteraksi secara positif antara siswa dengan

siswa maupun antara siswa dengan guru apabila ada kesulitan. Namun

kenyataannya, aktivitas yang ditunjukkan peserta didik pada pembelajaran masih

rendah. Pelaksanaan pembelajaran di lapangan melalui belajar kelompok masih

jarang dilakukan, pendekatan pembelajaran yang digunakan guru dalam

menyajikan materi pelajaran kurang relevan. Pada umumnya siswa cenderung

pasif, hanya menerima apa yang disampaikan guru tanpa bisa mengeluarkan

pendapat, bertanya, serta menjawab pertanyaan. Jika  guru mengajukan

pertanyaan, siswa tidak berani menjawab.

 Dari hasil observasi penulis pada nilai formatif mata pelajaran IPA siswa

kelas III SDN 3 Bero, khususnya pada materi pokok pembelajaran gerak benda

dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran, diperoleh data nilai dari siswa yang

berjumlah 18 anak  sebagai berikut :  33,33 % (6 siswa) yang mendapatkan nilai

di atas KKM  yang telah ditentukan yaitu nilai   66, sedangkan 66,67 % ( 12

siswa ) belum tuntas. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap hasil nilai IPA

kelas III SDN 3  Bero seperti tersebut di atas  dapat digolongkan sangat rendah

jika dibandingkan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah ditentukan

yaitu nilai  66. Rendahnya hasil belajar siswa tersebut sehingga menjadi

permasalahan yang harus segera mendapatkan penanganan tindakan.

Adapun permasalahan yang muncul pada siswa  kelas III SDN 3  Bero,

Trucuk, Klaten  dapat diidentifikasikan  sebagai berikut : (1). Pembelajaran masih

didominasi oleh kelas yang berfokus pada guru sebagai utama pengetahuan,



metode ceramah menjadi pilihan utama dalam menentukan strategi belajar. (2).

Dalam proses pembelajaran guru kurang maksimal menghadirkan model/ contoh,

guru belum mampu mengoptimalkan kemampuan siswa secara baik, (3). Pada

umumnya guru jarang memberikan dan mengarahkan masalah kontekstual kepada

siswa, (4). Siswa belum mampu mengkontrusi pengetahuannya dengan

keterampilan baru, sehingga sulit mengerjakan masalah dengan menggunakan

pengalaman yang dimilikinya. (5). Guru enggan menciptakan masyarakat belajar

( diskusi kelompok) kepada siswanya. (6). Siswa jarang diberi kesempatan untuk

menyelesaikan masalah dengan cara/strategi siswa sendiri. (7) Cara merefleksi

pembelajaran jarang melibatkan peran siswa, masih didominasi guru, serta cara

evaluasi  guru  kurang persiapan .

Berdasarkan permasalahan di atas maka untuk meningkatkan aktivitas belajar

siswa dalam pembelajaran IPA  di SD Negeri 3 Bero merupakan masalah yang

harus mendapatkan tindakan serius.  Salah satu pendekatan pembelajaran yang

memberdayakan siswa  dan diduga dapat mengatasi permasalahan tersebut yaitu

pendekatan kontekstual. Alasan penulis menggunakan pendekatan kontekstual,

karena : (1). Pendekatan ini dalam proses kegiatan pembelajaran berpusat pada

peserta didik,  memperhatikan kebutuhan siswa, memberi kesempatan kepada

peserta didik untuk mengembangkan pemikirannya sendiri, menemukan sendiri,

meng-kontruksikan sendiri pengetahuan dengan ketrampilan barunya, sehingga

pengetahuan yang diperoleh siswa akan tertinggal lama dan mudah diingat. (2).

Dengan menggunakan pendekatan kontekstual kegiatan siswa dalam belajar akan

lebih aktif, dan guru hanyalah sebagai fasilitator belajar. (3). Pendekatan

pembelajaran ini dalam langkah- langkahnya menerapkan  konsep belajar yang

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata.(4)

pendekatan ini dapat melatih siswa bersosialisasi terhadap temannya

(menciptakan masyarakat belajar /diskusi kelompok) (5) Dengan hadirnya

model/contoh pembelajaran akan membantu siswa dalam penanaman konsep

materi.(6) Pendekatan ini memungkinkan dapat meningkatkan motivasi siswa,

meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir bebas.

Bertolak dari latar belakang  masalah tersebut di atas, maka penulis terdorong

untuk menyusun pelelitian yang akan diujicobakan melalui penelitian tindakan

kelas dengan judul : ” Penerapan   Pendekatan   Kontekstual    Untuk



Meningkatkan  Aktivitas Pembelajaran IPA  pada Siswa Kelas III SDN 3 Bero

Tahun 2012/2013”

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Tujuan penelitian ini adalah  untuk

mengetahui apakah penerapan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan

aktivitas Pembelajaran IPA  pada Siswa Kelas III SDN 3 Bero  Tahun  2012/2013

(2) Dengan peningkatan keaktifan maka hasil belajar siswa dalam pembelajaran

IPA.

II. METODE PENELITIAN

A. Setting Peelitian

Setting penelitian dapat diartikan sebagai tempat kejadian atau lingkungan

dimana sesuatu kegiatan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan penelitian :

(1)Tempat penelitian dilakukan pada siswa kelas III SDN 3 Bero, Kecamatan

Trucuk, Kabupaten Klaten. (2)Penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan

yaitu pada bulan Januari sampai dengan April 2013 waktu Semester Genap Tahun

Pelajaran 2012/2013. Adapun perincian waktu dapat dilihat pada tabel berikut.

B. Subjek Penelitian

    Subjek dalam penelitian ini adalah : (1) Subyek penerima tindakan adalah

siswa kelas III SDN 3 Bero yang berjumlah 18 siswa terdiri dari 7 (tujuh) anak

siswa laki-laki dan 11 (sebelas)  anak siswa perempuan. (2) Subyek pemberi

tindakan adalah penulis sendiri. (3) Subyek pengamat adalah peneliti

berkolaborasi dengan  observer ( teman sejawat) yang membantu  dalam

perencanaan dan pengumpulan data.

C. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui proses antara guru (teman sejawat) dan

peneliti. Kegiatan perencanaan awal dimulai dari melakukan studi pendahuluan

untuk  mendiskusikan cara melakukan tindakan pembelajaran dan bagaimana cara

melakukan pengamatannya.Dalam penelitian ini mekanisme kerjanya dilakukan

melalui dua siklus, tiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu, (1).  perencanaan

(planning), tahap pelaksanaan (action) (2), tahap (3)  observasi/pemantauan

(observation), dan tahap (4)  refleksi (reflection). Hasil dari refleksi dan

pengolahan data pada siklus I digunakan untuk acuan rencana tindak lanjut pada

siklus II.

D. Jenis Data dan Sumber Data



Kerlinger ( dalam Aunnurahman 2010 : 84) mengemukakan  bahwa

pemahaman terhadap jenis data dalam penelitian akan mengarahkan seorang

peneliti untuk memilih instrumen yang cocok dengan data yang

diinginkannya.Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ; (1).

data kualitatif yang diperoleh dari pelaksanaan rencana pembelajaran dan lembar

observasi (hasil pengamatan selama proses  pembelajaran berlangsung yang

dilakukan oleh observer) tentang penerapan pendekatan kontekstual, interaksi

guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan media pembelajaran. (2).

data kuantitatif yang diperoleh dari data  hasil tes siswa kelas III SDN 3 Bero

sebelum dan sesudah dilakukan tindakan. Sumber data utama adalah siswa

sebagai kumpulan individu atau kelompok karena merekalah yang secara logis

dan tradisional akan menampilkan perubahan yang terjadi karena penerapan

tindakan. Sumber data yang lain adalah teman sejawat yang bertindak sebagai

observer serta  penulis sendiri selaku peneliti.

E. Pengumpulan Data

Sebagai langkah awal yang paling utama dalam penelitian ini

adalahpengumpulan data. Dalam  penelitian ini pengumpulan data  menggunakan

teknik observasi, teknik tes dan dokumentasi . a).Teknik Observasi. Observasi

atau disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap

suatu obyek dengan menggunakan segala indera.(Suharsimi Arikunto, 2006 : 133)

Dalam observasi ini peneliti menggunakan teknik pengamatan langsung dengan

persiapan yang telah direncanakan disertai instrumen tertentu yang telah dibuat

sebelumnya. Alasan pemilihan jenis teknik observasi tersebut didasarkan pada

keterlibatan peneliti yang turut serta mengamati sekaligus terlibat dalam kegiatan

pembelajaran IPA melalui pendekatan kontekstual. Tujuan penggunaan teknik

observasi ini untuk mengamati beberapa aspek dari pembelajaran, diantaranya; (1)

aktivitas siswa dalam pembelajaran  IPA, (2) kemampuan siswa dalam kegiatan

diskusi dan keberanian mempresntasikan hasil kerja, (3) kemampuan mengajukan

pertanyaan, kemampuan melakukan percobaan, (4) kemampuan menjawab

pertanyaan guru, (5) interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan guru,  siswa

dengan materi pembelajaran, siswa dengan media pembelajaran. b). Teknik Tes

Nurkancana dan Sumartana (dalam Aunnurahman, 2010:86) mendifinisikan tes

sebagai suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau

serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh anak atau sekelompok anak



sehingga menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestai anak tersebut,

yang dapat dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh anak-anak lain atau

dengan nilai standar yang ditetapkan. Penggunaan teknik tes bertujuan untuk

menilai kemampuan belajar siswa, memberikan bimbingan belajar, mengecek

kemajuan belajar, memahami kesulitan belajar, memperbaiki teknik mengajar, dan

menilai efektifitas (keberhasilan) mengajar. c) . Dokumentasi. Dokumentasi, dari

asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, yang mengandung

keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual

(Wardi Bachtiar 2007 ;  77 ). Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data

langsung dari tempat peneliti, meliputi buku-buku yang relevan, hasil tes, hasil

observasi, hasil kuisner, hasil wawancara, laporan kegiatan, film dokumenter /foto

kegiatan dan data lain yang relevan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan penelitian memiliki arti pemeriksaan, penyelidikan, kegiatan

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan

objektif.(http://yupyonline.blogspot.com/2013/01) Menurut Suharsimi Arikunto

(2000:134), instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan

digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.Dengan masing-masing pengertian

kata tersebut di atas maka instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan

untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau

mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara

sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji

suatu hipotesis. Adapun jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan alat bantu berupa : a. Soal Tes Aunnurahman (2010:86)

mengemukakan bahwa tes adalah suatu bentuk tugas yang terdiri dari sejumlah

pertanyaan atau perintah-perintah yang diberikan kepada seorang anak atau

sekelompok anak untuk dikerjakan dan dinilai dari hasil respon atau

jawabannya.Prosedur pelaksanaan tes diawali dari menyusun kisi-kisi soal beserta

penjabarannya, membuat soal-soal sesuai dengan kisi-kisi, memberikan tes

kepada siswa, menganalisis hasil jawaban soal-soal, membuat daftar nilai yang

digunakan untuk mencatat hasil tes dari setiap siklus tindakan. b. Lembar

Observasi, Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan

http://yupyonline.blogspot.com/2013/01


pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi yang akan dilakukan adalah

observasi langsung, dalam artian mengadakan pengamatan secara langsung

terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan dengan

tes, kuesioner, ragam gambar, dan rekaman suara. Pedoman observasi berisi

sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati.Dalam

penelitian ini lembar observasi dilakukan dengan menggunakan check list. Check

list atau daftar cek terdiri dari daftar item yang berisi faktor-faktor yang diselidiki.

Jenis alat ini mensistematisasi dan memudahkan perekaman hasil observasi.

Lembar observasi ini digunakan untuk mengukur aktivitas belajar siswa.

G. Validitas Data

Untuk menjamin pemantapan dan kebenaran data yang dikumpulkan dan

dicatat dalam penelitian maka dipilih dan ditemukan cara –cara yang tepat untuk

mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Dalam penelitian ini teknik

pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik Tringulasi. Triangulasi

adalah pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain

diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu

(Lexy J, Moleong, 2001 : 178).Teknik ini digunakan penulis untuk penguatan dan

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayan data dari berbagai sumber dan

berbagai cara maupun berbagai waktu, diantaranya arsip data, hasil tes, hasil

wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi. Pemantapan lainnya dalam hal ini

adalah observer yang dapat membantu mengurangi penyimpangan dalam

pengumpulan data yang hasil dapat dibandingkan dan dapat ditarik kesimpulan

data yang lebih berkualitas.

H. Analisis Data

Dalam  kamus besar Bahasa Indonesia (2003) analisis adalah penguraian

suatu pokok atas pelbagai bahagiannya dan penelaahan bahagian itu sendiri serta

hubungan antara bahagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan

pemahaman erti keseluruhan. Menurut Patton, 1980 (dalam Lexy J. Moleong

2002: 103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data,

mengorganisasikanya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Berdasarkan pengertian di atas, analisis data dapat diartikan sebagai cara

melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut

menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan

mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang



berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data

maupun untuk membuat induksi, atau menarik kesimpulan berdasarkan data yang

diperoleh

I. Indikator Pencapaian

Bagian ini memaparkan tolak ukur keberhasilan tindakan yang dilakukan

sebagai dasar berhasil dan tidaknya tindakan yang dilaksanakan melalui Penelitian

Tindakan Kelas (PTK). Indikator pencapaian keberhasilan dalam penelitian ini

adalah peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran mata pelajaran Ilmu

Pengetahuan Alam (IPA), diantaranya sebagai berikut: (a) Pada kegiatan proses

pembelajaran; siswa menunjukan kesungguhan dan keaktifan dalam  mengikuti

pembelajaran, berani mengajukan pertanyaan, kemauan mengerjakan tugas baik

secara individu maupun kerja kelompok, kehadiran dan perasaan senang dalam

partisipasi belajar. (b) Adanya kemampuan siswa dalam menyimpulkan hasil

pengamatan dan percobaan bahwa gerak benda dipengaruhi oleh bentuk dan

ukuran, serta dapat menyebutkan manfaat gerak benda dalam kehidupan sehari-

hari, yang ditandai dengan 80% dari jumlah siswa keselurahan dapat menjawab

soal dengan benar/ telah mencapai tandar Ketuntasan Belajar Minimal dengan

nilai  66.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melaksanakan tindakan peneliti terlebih dahulu melakukan

observasi pada siswa kelas III SDN 3 Bero, saat pembelajaran IPA dilakukan .

peneliti bersama teman sejawat menyimpulkan faktor penyebab masalah

kurangnya aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA diantaranya : a) Faktor Siswa

yaitu: (1) Menganggap pelajaran IPA, suatu pelajaran yang membosankan. (2)

Kesulitan memahami konsep materi ajar (3). Kurangnya minat dan keaktifan

belajar. b. Faktor Guru yaitu : (1) Strategi dalam memotivasi siswa untuk aktif

mengikuti pembelajaran IPA, masih kurang (2). Kurang memperhatikan dan

memahami karakteristik peserta didik (3). Penyampaian materi ajar cenderung

monoton (kurang bervariasi), karena kurang maksimal dalam menghadirkan

modelling 4). Cara merefleksi materi ajar masih didominasi guru c). Proses

pembelajaran yaitu: (1). Kurang dapat memanfaatkan waktu (2).Penyampaian

materi ajar terlalu singkat

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I diperoleh gambaran tentang

keaktifan belajar siswa selama pembelajaran pada siklus I mengalami peningkatan



hal ini bisa dilihat dari ketuntasan belajar siswa, sebelum tindakan dilakukan

siswa yang tuntas hanya 33,33 % setelah dilakukan tindakan pada siklus I. Ada

peningkatan menjadi 55,56% siswa yang mencapai KKM. Hal ini dapat dilihat

pada table berikut, table perbandingan hasil observasi aktivitas siswa para

tindakan dengan siklus I.

Perbandingan Hasil Observasi Aktivitas Belajar Pra Siklus dengan Siklus I.

No  Nama siswa Rata-rata skor aktivitas belajar IPA
Pra siklus Siklus I

1 Erwin 1,80 Pasif 2,30 Pasif
2 Yogi 1,80 Pasif 2,10 Pasif
3 Rianda 1,60 Pasif 2,10 Pasif
4 Heny 2,00 Pasif 2,30 Pasif
5 Andhika 2,40 Pasif 3,00 Aktif
6 Arfieantama 2,00 Pasif 2,30 Pasif
7 Endang 2,40 Pasif 3,00 Aktif
8 Maisa 2,20 Pasif 2,60 Pasif
9 Rindi 3,00 Aktif 3,10 Aktif
10 Laila 3,00 Aktif 3,30 Aktif
11 Kurnia 3,20 Aktif 3,50 Aktif
12 Amelia 2,60 Pasif 3,10 Aktif
13 Aulia 3,00 Aktif 3,30 Aktif
14 Hidayah 1,40 Pasif 1.90 Pasif
15 Nurul 3,00 Aktif 3,40 Aktif
16 Diki 1,60 Pasif 2,00 Pasif
17 Hendara 3,00 Aktif 3,30 Aktif
18 Tegar 2,40 Pasif 3,00 Aktif
Aktivitas belajar pasif (< 3) 12 siswa 8 siswa
Aktivitas belajar aktif (> 3) 6 siswa 10 siswa
prosentase 33,33% 55,56%

Skor aspek
1 = Kurang  3 = baik
2 = Cukup  4 = Sangat baik

Siswa dikategorikan mempunyai aktivitas belajar yang aktif jika nilai rata-

rata indikator aktivitas belajar > 3 dikategorikan mempunyai aktivitas belajar yang

pasif jika nilai rata-rata indikator belajar < 3. Berdasarkan perbandingan hasil

observasi kondisi awal dari 18 siswa hanya 33,33% (6 siswa yang aktif )

meningkat di siklus I menjadi 55,56% (10 siswa)

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I diketahui bahwa penerapan

pendekatan kontekstual  dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, meskipun

pada siklus I ternyata belum mencapai hasil yang diinginkan sesuai tujuan



penelitian. Setelah hasil observasi tindakan siklus I didiskusikan dan dianalisis,

diperoleh beberapa hal yang dapat digunakan sebagai masukan untuk perbaikan

pada siklus II.

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus II diperoleh gambaran tentang

keaktivan belajar siswa selama pembelajaran pada siklus II mengalami

peningkatan hal ini bisa dilihat dari siswa yang tuntas mencapai KKM 88,89%.

Hal ini dapat dilihat pada table berikut, table perbandingan aktivitas siswa pra

siklus I dan Siklus II.

Perbandingan Hasil Observasi Aktivitas Belajar Pra Siklus dengan Siklus I dan II.

No Nama siswa Rata-rata skor aktivitas belajar IPA
Pra siklus Siklus I Siklus II

1 Erwin 1,80 Pasif 2,30 Pasif 3,10 Aktif
2 Yogi 1,80 Pasif 2,10 Pasif 3,00 Aktif
3 Rianda 1,60 Pasif 2,10 Pasif 3,00 Aktif
4 Heny 2,00 Pasif 2,30 Pasif 3,10 Aktif
5 Andhika 2,40 Pasif 3,00 Aktif 3,30 Aktif
6 Arfieantama 2,00 Pasif 2,30 Pasif 3,00 Akif
7 Endang 2,40 Pasif 3,00 Aktif 3,20 Aktif
8 Maisa 2,20 Pasif 2,60 Pasif 3,10 Aktif
9 Raindi 3,00 Aktif 3,10 Aktif 3,50 Aktif
10 Laila 3,00 Aktif 3,30 Aktif 3,60 Aktif
11 Kurnia 3,20 Aktif 3,50 Aktif 3,80 Aktif
12 Amelia 2,60 Pasif 3,10 Aktif 3,10 Aktif
13 Aulia 3,00 Aktif 3,30 Aktif 3,50 Aktif
14 Hidayah 1,40 Pasif 1,90 Pasif 2,30 Pasif
15 Nurul 3,00 Aktif 3,40 Aktif 3,50 Aktif
16 Diki 1,60 Pasif 2,00 Pasif 2,50 Pasif
17 Hendra 3,00 Aktif 3,30 Aktif 3,50 Aktif
18 Tegar 2,40 Pasif 3,00 Aktif 3,20 Aktif
aktifitas belajar pasif (<3) 12 siswa 8 siswa 2 siswa
Aktivitas belajar aktif (>3) 6 siswa 10 siswa 16 siswa
prosentase 33,33% 55,56% 88,89%

Skor aspek
1 = Kurang  3 = Baik
2 = Cukup  4 = Sangat baik

Siswa dikategorikan mempunyai aktivitas belajar yang aktif jika nilai rata-

rata indikator aktivitas belajar > 3 dikategorikan mempunyai aktivitas belajar yang

pasif jika nilai rata-rata indikator belajar < 3. Berdasarkan perbandingan hasil

observasi kondisi awal dari 18 siswa hanya 33,33% (6 siswa) yang aktif

meningkat di siklus I menjadi 55,56% (10 siswa) dan siklus II meningkat menjadi

88,89% (16 siswa)



Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran siklus II

berlangsung, dapat dilihat bahwa aktivitas belajar siswa sudah baik dan

mengalami peningkatan, hampir semua siswa sudah terbiasa dengan kondisi

belajar dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Selama siklus II siswa yang

awalnya takut untuk mengeluarkan pendapat sudah mulai memiliki keberanian

dan aktif dalam pembelajaran. Walaupun dibeberapa aktivitas masih ada siswa

yang pasif namun secara keseluruhan aktivitas siswa sudah mengalami

peningkatan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pada siklus I dan II dapat dinyatakan bahwa

penerapan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran

IPA pada siswa kelas III SDN 3 Bero Kecamatan Trucuk, kabupaten Klaten pada

Tahun 2012/2013. Dari jumlah siswa sebanyak 18 anak 2 anak (11,11 %)

tergolong kategori aktif, dan 16 anak (88,89 %) tergolong sangat aktif.

Pada siklus I proses pembelajarannya sangat efektif dan menyenangkan bagi

siswa. Dari kegiatan tanya jawab selama proses pembelajaran, siswa menunjukan

peningkatan keaktifan menjawab setiap pertanyaan, baik dari guru maupun dari

teman sekelasnya atau kelompoknya, berani mengemukakan pendapatnya di

depan kelas maupun di kelompoknya.

Siklus II merupakan lanjutan dari siklus I untuk memantapkan dan

membuktikan apakah penerapan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan

keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA.

IV. SIMPULAN

Dari hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam 2 (dua)

siklus dengan menggunakan pendekatan kontekstual  pada pembelajaran IPA

untuk meningkatkan aktivitas pada siswa kelas III SDN 3 Bero, Kecamatan

Trucuk, Kabupaten Klaten dapat disimpulkan bahwa keaktifan siswa kelas III

dalam pembelajaran IPA sebelum dilakukan tindakan dari jumlah siswa sebanyak

18 hanya enam  siswa (33.33%) yang mencapai KKM. Setelah dilakukan tindakan

pada siklus I siswa meningkat menjadi  sepuluh siswa (55,56 %), dan pada siklus

II meningkat menjadi enam belas siswa (88,89%) yang telah mencapai KKM.

Setelah diadakan analisis data pada penelitian tindakan kelas selama dua siklus,

keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA dapat meningkat 55,56.
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