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Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan (1) Meningkatkan aktivitas belajar pada mata pelajaran 
IPA melalui pendekatan kontekstual siswa kelas IV SD Negeri 2 Barukan. 
(2)Meningkatkan hasil belajar IPA melalui pendekatan kontektual pada siswa kelas IV 
di SD Negeri 2 Barukan Manisrenggo. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV di SD Negeri 2 Barukan 
Manisrenggo Klaten yang berjumlah 29 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi dan tes. Tehnik analisis data yang dengan model interaktif meliputi: 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya aktivitas belajar dan hasil belajar IPA siswa kelas IV di SD Negeri 2 Barukan. 
Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan prosentase indikator pencapaian 
aktivitas belajar siswa dari pra siklus sampai siklus IIpertemuan kedua, yaitu: dari 29 
siswa yang ada, dari aspek kerjasama dalam aktivitas belajar dari 65,52% menjadi 
89,65%, mendengarkan penjelasan guru dari 51,73% menjadi 86,20%, tanggung jawab 
dalam percobaan dari 62,07% menjadi 82,75%, rasa senang selama pembelajaran dari 
51,73% menjadi 86,20%. Selain itu prosentase hasil belajar siswa yang mencapai KKM 
(≥65) juga menunjukkan peningkatan, pada pra siklus hanya mencapai 37,93%, pada 
siklus I meningkat menjadi 65,51%, kemudian pada siklus II meningkat menjadi 
89,65%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan kontekstual dalam 
pembelajaran IPA dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa yang berdampak pada 
hasil belajar yang meningkat pula. 

 
Kata kunci: aktivitas belajar, penerapan pendekatan kontekstual 

 

 

 



1. Pendahuluan 

“Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sekarang ini 

telah memberikan dampak positif dalam semua aspek kehidupan manusia 

termasuk juga aspek pendidikan. Aspek ini telah memungkinkan manusia 

memperoleh banyak informasi dengan cepat dan mudah dari berbagai tempat di 

dunia, di sisi lain manusia tidak mungkin mempelajari keseluruhan informasi 

tersebut sangat diperlukan. Manfaat IPTEK dalam dunia pendidikan juga sangat 

besar pengaruhnya dalam aktivitas belajar siswa, agar nantinya kalau kita sudah 

bekerja di pergunakan aktivititasnya semaksimal mungkin. 

Mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah Dasar antara lain yaitu mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Mata pelajaran IPA merupakan salah 

satu mata pelajaran pokok dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

tahun 2006 di Sekolah Dasar (SD). Mata pelajaran ini diajarkan mulai dari kelas 

rendah 1, 2, 3 melalui model pembelajaran Tematik dan kelas tinggi 4, 5, 6 

melalui mata pelajaran. Ruang lingkup mata pelajaran IPA sangat luas, sehingga 

mata pelajaran IPA di sekolah-sekolah sering dirasakan sebagai mata pelajaran 

yang membosankan, kurang menarik, monoton dan kurang bervariasi. 

 Permasalahan yang terjadi di SD Negeri 2 Barukan Mainsrenggo Klaten 

adalah rendahnya tingkat aktivitas siswa. Berdasarkan hasil pengamatan pada 

saat pembelajaran IPA ditemukan hanya 65% siswa yang aktif dan 45% siswa 

yang pasif dan kurang berinteraksi sehingga akan berdampak pada hasil belajar 

siswa yang memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) mencapai 65% dan 

yang belum memenuhi KKM mencapai 37,93% siswa. Untuk KKM saat ini 65, 

karena juga nanti untuk nilai kelulusan di kelas VI nanti. 

Pendekatan Kontekstual IPA yang dikembangkan, anak akan mampu 

menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep serta menumbuhkan 

sikap nilai yang dituntut. Keterampilan-keterampilan ini menjadi roda penggerak 

penemuan dan pengembangan fakta dan konsep serta penumbuhan dan 

pengembangan sikap dan nilai. (Trianto, 2010: 148). 

 



Menurut Johnson (2010 : 65) Pendekatam kontekstual adalah sebuah 
sistem yang menyeluruh. Pendekatan kontekstual terdiri dari bagian-
bagian ini terjalin satu sama lain, maka akan dihasilkan pengaruh yang 
melebihi hasil yang diberikan bagian-bagiannya terpisah. Seperti halnya 
biola, gitar dan alat music lain di dalam sebuah orkes yang menghasilkan 
musik. 

 Aktivitas belajar adalah pendekatan pembelajaran yang lebih banyak 

menekankan dan melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai 

informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran 

dikelas, sehingga mereka mendapatkan berbagai pengalaman yang dapat 

meningkatkan pemahaman dan kompetensinya. Rusman (2010: 324). 

II. Metode Penelitian 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK).Menurut 

Sanjaya (2010: 27) Penelitian Tindakan Kelas dapat diartikan sebagai  proses 

pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam 

upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai 

tindakan  yang  terencana dalam situasi nyata serta menganalisiskan setiap 

pengaruh dari perlakuan tersebut.  

B. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 2 Barukan Manisrenggo 

Klaten tahun ajaran 2012/2013, yang beralamat Sambirejo Barukan 

Manisrenggo Klaten. 57485. 

2. Waktu Penelitian 

Waktunya penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap 

tahun ajaran 2012/2013 dengan bertahap dari bulan Januari sampai Maret 

2013. 



C. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek Penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 2 

Barukan Manisrenggo Klaten Tahun Ajaran 2012/2013. Jumlah siswa 29 

siswa terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Beserta guru 

kelas IV yang akan membantu dalam perencanaan dan pengumpulan dan 

penelitian. Obyek yang diteliti adalah penerapan pendekatan kontekstual 

dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

D. Prosedur 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model yang dikembangkan 

oleh Kemmis dan Taggart dengan melakukan secara berulang dan 

berkelanjutan (siklus spiral), yaitu proses pembelajaran yang semakin lama 

semakin meningkat pencapaian hasilnya. Yang terdiri dari enam tahap 

(Arikunto 2006: 92) ” Dalam satu siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: 1) 

Perencanaan (planning), 2) Pelaksanaan Tindakan (Acting), 3) Pengamatan 

(Observing), 4) Refleksi (Reflecting)”. 

E. Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti selama proses pembelajaran 

berlangsung untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan penerapan pendekatan kontekstual. Observasi dilakukan 

dengan menggunakan lembar observasi dan observasi difokuskan pada 

aktivitas belajar siswa dan tindakan mengajar guru dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual. 

2.  Tes  

Tes diperlukan untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa 

dengan menggunakan penerapan  pendekatan kontekstual. Tes 

digunakan untuk memperoleh hasil belajar pada mata pelajaran IPA 

pada setiap siklus. 

 



3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dapat dikaji untuk keperluan PTK dapat 

berupa: daftar nilai IPA, silabus IPA, profil sekolah,  dan tabel 

tindakan. 

4. Wawancara 

 Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap muka maupun 

melalui saluran media tertentu. Wawancara dilakukan dengan guru dan 

siswa kelas IV SD Negeri 2 Barukan Manisrenggo Klaten. 

F. Instrumen peneltian 

 Intrumen penelitian dikembangkan oleh peneliti berdasarkan cara 

pelaksanaan dan tujuan, peneliti menggunakan pedoman: 

1. Observasi : dalam pelaksanaan  observasi instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa catatan dengan chek list.  

2. Tes : dalam menggunakan tes peneliti dapat menggunakan tes uraian 

yang bertujuan untuk mengukur hasil belajar pada mata pelajaran IPA. 

G. Validitas data dan validitas instrument 

1. Validitas Data 

Validitas data adalah suatu instumen yang telah memiliki 

ketepatan. Menurut Moleong (2007: 330) Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain 

diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan membandingkan 

terhadap data atau dengan data yang satu di control oleh data yang 

sama dari sumber yang berbeda. 

Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang 

pertama triangulasi sumber yaitu data diperoleh dari informan yaitu 

guru dan siswa. Sedangkan kedua adalah triangulasi metode. Metode 

dalam penelitian ini berupa wawancara dan observasi guru dan 

observasi selama proses pembelajaran. 

 

  



2. Validitas Instrumen 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur 

tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran 

yang diberikan. Arikunto (2008: 67). 

Dalam validitas instrument praktikan menggunakan validitas 

observasi. Uji validitas observasi dilakukan dengan cara 

menyesuaikan soal tes hasil belajar dengan materi pembelajaran. 

Melalui uji validitas observasi semua soal tes diharapkan sesuai 

dengan indikator dalam RPP. Soal tes dikatakan valid apabila soal 

tes mengacu pada indikator pencapaian kinerja. 

H. Analisis data 

Tehnik analisis yang digunakan Analysis Interctive Model dari Ika 

(dalam Sugiyono , 2005 : 91) yang membagi kegiatan analysis menjadi beberapa 

bagian yaitu : data collection, data reduction, dan data display, dan conclusion 

drawing/ verification 

I. Indikator pencapaiankinerja 

 Indikator pencapaian merupakan titik tolak keberhasilan dari peneliti. Melalui 

penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

pada kelas IV diharapkan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Adapun 

indikator pencapaian  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No 

 

Aspek 

Hasil 

akhir 

 

Cara Mengukur 

1. 

 

Aktivitas belajar meliputi : 

a. Perhatian siswa saat 

mendengarkan penjelasan guru 

 

 

75% 

 

Dilakukan dapat 

mendengarkan langsung 

dari penjelasan guru. 

 b. Aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran 

 

75% 

Pengamatan langsung 

dari saat aktivitas 

pembelajaran. 

 c. Keberanian siswa dalam 

bertanya saat diterangkan guru 

 

75% 

Di hitung dari siswa 

dalam bertanya saat 

proses pembelajaran. 

 d. Mengemukakan pendapat dari 

hasil diskusi 

 

75% 

Keberanian siswa yang 

mengemukakan idenya. 

 e. Pemecahan masalah dalam 

diskusi 

 

75% 

Dilhat dari keberanian 

siswa dalam bertanya. 

2. Peningkatan hasil belajar  

75% 

Diukur dari presentase 

jumlah siswa yang 

tuntas belajarnya itu 

memperoleh nilai ≥ 65 

(KKM). 

 

 



III. Pembahasan Hasil Penelitian    

 Penelitian mengenai peningkatan aktivitas belajar IPA ini sudah 

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dipandang 

mempunyai relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Fresi 

Sulistiyana (2011) dalam skripsinya dengan judul “Penggunaan Pendekatan 

Ketrampilan Proses IPA Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Pemahaman 

Konsep Optik Pada Kelas VI SD Negeri 1 Widodomartani Ngemplak Sleman 

Tahun Ajaran 2010/2011”. UNY Menyimpulkan bahwa penggunaan pendekatan 

keterampilan proses dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, yaitu siklus I 

diperoleh nilai rata-rata 6,75. Kemudian siklus II memperoleh nilai rata-rata 

80,0. Dan pencapaian target bisa 75%. 

  Ika Apriliana Charmanita (2012) dalam skripsinya berjudul “Peningkatan 

Keaktifan Belajar Melalui Strategi Pembelajaran Think Pair Share (TPS) Pada 

Mata Pelajaran Pendidikan kewarganegaraan Siswa Kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri 03 Ngemplak Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karaganyar Tahun 

pelajaran 2012/2013”. Menyimpulkan bahwa, Dalam pembelajaran Think Pair 

Share (TPS) dapat menyaring atau mengambil hasilnya dengan keaktifan belajar 

dapat meningkatkan KKM sebelumnya 35% menjadi 65%. 

  Setyowati (2011) dengan judul skripsi “ Upaya Peningkatan Hasil 

Belajar IPS Melalui pendekatan kontektual Pada Siswa Kelas V Semester Gasal 

SD Negeri 2 Kalasan Kabupaten Sleman Tahun 2011/2012”. Menyimpulkan 

Bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa, hal ini terbukti dan hasil tes yang 

dilakukan pada siklus yang mengalami peningkatan, yaitu siklus I diperoleh nilai 

tertinggi 93,33 dan nilai terendah  46,67 serta nilai rata-ratanya 74,17 dengan 

presentase ketuntasan klasikal sebesar 72,22%. Pada siklus II diperoleh nilai 

tertinggi 100 dan nilai terendah 80,00 serta nilai rata-rata 92,22 dengan 

presentase klasikal sebesar 100%. 

  

Penelitian tindakan kelas dengan judul “ Penerapan Pendekatan Kontekstual 

Dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Pada Mata Pelajaran IPA Siswa Kelas 

IV Di SD Negeri 2 Barukan Manisrenggo Klaten Tahun Ajaran 2012/2013” ini 



dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap. Tahap 

penelitian tersebut terdiri dari: 1) Tahap perencanaan tindakan; 2) Tahap 

pelaksanaan tindakan; 3) Tahap observasi dan pengamatan tindakan; 4) Tahap 

refleksi. Siklus I merupakan awal tindakan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran IPA materi energi bunyi dengan sub materi sumber bunyi, 

perambatan dan diskusi kelompok. Sikus II dilaksanakan untuk memperbaiki 

kelemahan dan kekurangan yang terjadi pada siklus I, pada siklus II ini materi 

pembelajaran diperbaiki dengan pembuatan percobaan yang menghasilkan 

energi bunyi secara kelompok. 

1. Pra Siklus 

Dari data aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV SD 

Negeri 2 Barukan sebelum diadakan tindakan diketahui bahwa dari 29 siswa 

secara keseluruhan, yang kerjasama dalam aktivitas belajar sebesar 65,52%, 

mendengarkan penjelasan guru sebesar 51,73%, tanggung jawab dalam 

percobaan sebesar 62,07%, rasa senang selama pembelajaran sebesar 51,73%. 

Bertolak dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

IPA pada siswa kelas IV Di SD Negeri 2 Barukan tergolang sangat rendah 

sehingga berdampak pada hasil belajarnya yang rendah pula yaitu dari 29 

siswa secara keseluruhan yang tuntas dalam pembelajaran 9 siswa ( 37,93%) 

dari nilai rata-rata kelas. 

2. Siklus I 

Dari data aktivitas belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 2 

Barukan pada siklus I diketahui 29 siswa yang ada aspek yaitu: Kerjasama 

dalam aktivitas belajar 75,86%, mendengarkan penjelasan guru79,31%, 

tanggung jawab dalam diskusi kelompok 72,41%, rasa senang selama 

pembelajaran 79,31. Dari 29 siswa pada siklus I ini rata-rata menunjukkan 

64,48. Mengenai jumlah siswa yang mencapai KKM (≥ 65) mengalami 

peningkatan menjadi 19 siswa  yang lulus KKM dengan prosentase mencapai 

65,51%. 



3. Siklus II 

Dari data aktivitas belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 2 

Barukan pada siklus II diketahui peningkatan aktivitas belajar siswa dapat 

dilihat dari aspek kerjasama dalam aktivitas belajar sebesar 89,66%, 

Mendengarkan penjelasan guru sebesar 86,21%, tanggung jawab dalam 

percobaan sebesar 89,66%, rasa senang selama pembelajaran sebesar 

89,66%. Dari hasil belajar dari 29 siswa rata-rata 69,93,yang telah 

memenuhi KKM (≥ 65) adalah 26 siswa mencapai 89,65%. Hasil belajar 

dari tiap siklus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. 

4. Hubungan Antar Siklus 

Hasil aktivitas belajar IPA mengalami peningkatan secara signifikan 

dari sebelum tindakan dan setelah tindakan yang meliputi siklus I dan II. Dari 

hasil yang disajikan dalam bentuk tabel daftar di atas perkembangan 

prosentase aktivitas belajar siswa dari sebelum tindakan hingga sesudah 

tindakan akan diketahui hubungan peningkatan aktivitas belajar siswa antar 

siklusmya. Berdasarkan dari semua uraian di atas, dan semua analisis data-

data yang terkumpul diperoleh hasil bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan, jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis tindakan 

yaitu: 1) Penerapan pendekatan kontekstual dalam meningkatkan aktivitas 

belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV di SD Negeri 2 Barukan 

Manisrenggo Klaten tahun ajaran 2012/2013. 2) Penerapan pendekatan 

kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV di SD 

Negeri 2 Barukan Manisrenggo Klaten tahun ajaran 2012/2013 dapat diterima 

kebenarannya. 

IV. Simpulan 

 Berdasarkan hasil Penelitian Tindaka Kelas ( PTK ) yang dilakukan secara 

kolaborasi antar guru kelas dan peneliti yang telah dilaksanakan dalam dua siklus yang 

berkelanjutan secara singkat dapat disimpulkan bahwa terjadi penerapan pendekatan 

kontekstual dalam meningkatkan aktivitas belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas 



IV di SD Negeri 2 Barukan Manisrenggo Klaten. Simpulan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Penerapan pendekatan kontekstual dalam meningkatkan aktivitas belajar pada mata 

pelajaran IPA siswa kelas IV di SD Negeri 2 Barukan Manisrenggo Klaten tahun 

ajaran 2012/2013. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan prosentase 

indikator pencapaian aktivitas belajar siswa dari pra siklus ke siklus II yaitu: dari 29 

siswa yang ada, dari aspek kerjasama dalam aktivitas belajar dari 65,52% menjadi 

89,65%, mendengarkan penjelasan guru dari 51,73% menjadi 86,20%, tanggung 

jawab dalam percobaan dari 62,07% menjadi 82,75%, rasa senang selama 

pembelajaran dari 51,73% menjadi 86,20%. 

2. Penerapan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada 

siswa kelas IV di SD Negeri 2 Barukan Manisrenggo Klaten tahun ajaran 

2012/2013. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan prosentase siswa yang 

hasil belajarnya menjadi KKM (≥65). Pada pra siklus yang mencapai 37,93%, pada 

siklus I pertemuan kedua meningkat menjadi 65,51%, kemudian pada siklus II 

pertemuan kedua meningkat lagi menjadi 89,65%. 
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