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ABSTRAK 

PENINGKATAN MINAT BELAJAR IPA MELALUI STRATEGI WORD 

SQUARE PADA SISWA KELAS V DI SD NEGERI 03 JETIS 

KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR 

TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

Arum Oktavia Sari, A 510 100 123, Jurusan Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadyah Surakarta, 2013, 94 halaman. 
 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peningkatan minat belajar 
siswa dalam pembelajaran IPA melalui strategi Word Square. Jenis penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam penelitian ini adalah guru 
dan siswa. Guru sebagai subjek pelaku tindakan dan siswa sebagai subjek 
penerima tindakan. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Adapun instrumen dalam 
pengumpulan data adalah lembar observasi, lembar wawancara, silabus, RPP, dan  
tes. Tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis interaktif yang 
terdiri dari reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
tindakan kelas ini adalah terjadinya peningkatan minat belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari indikator pencapaian minat belajar 
yang meliputi: partisipasi, perhatian, dan rasa senang dalam kegiatan 
pembelajaran yang mengalami peningkatan. Persentase minat belajar siswa yang 
berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran pada pra siklus sebesar 39,53%, pada 
siklus I sebesar 65,11%, dan pada siklus II sebesar 86,04%, adapun siswa yang 
menaruh perhatian dalam kegiatan pembelajaran pada pra siklus sebesar 34,88%, 
pada siklus I sebesar 58,13%, dan pada siklus II sebesar 83,71%. Sedangkan siswa 
yang senang dalam kegiatan pembelajaran pada pra siklus sebesar 30,23%, pada 
siklus I sebesar 46,50%, dan pada siklus II sebesar 81,39%. Penelitian ini 
memberi kesimpulan bahwa penerapan strategi Word Square dapat meningkatkan 
minat belajar dalam pembelajaran IPA siswa kelas V SD Negeri 03 Jetis 
Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014. 
 
Kata Kunci : Minat, Minat Belajar, Strategi Word Square 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A. PENDAHULUAN 

Undang-Undang RI No.20 Pasal 3 Tahun 2003 menjelaskan bahwa 

pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu setiap guru 

dituntut untuk meningkatkan kompetensi siswanya dalam setiap pembelajaran. 

Suatu pendidikan dikatakan berkualitas proses apabila Proses Belajar 

Mengajar (PBM) dapat berlangsung secara efektif dan peserta didik 

mengalami proses pembelajaran yang bermakna. Pendidikan disebut 

berkulitas produk apabila peserta didik menunjukkan tingkat penguasaan yang 

tinggi terhadap tugas–tugas belajar sesuai dengan sasaran dan tujuan 

pendidikan. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada kelas V SD 

Negeri 03 Jetis dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, guru dihadapkan 

pada rendahnya minat belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Beberapa 

faktor, rendahnya minat belajar siswa, salah satunya ialah berasal dari guru. 

Selama ini guru belum mengembangkan metode yang tepat. Guru masih 

menggunakan metode yang konvensional, sehingga suasana dalam 

pembelajaran menjadi membosankan. Sebagai salah satu solusinya, guru 

dituntut untuk dapat memilih dan menggunakan metode dan strategi 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan 

(PAIKEM). Salah satu bentuk strategi pembelajaran yang dapat diterapkan 



dalam penelitian ini adalah strategi Word Square. Kamulyan dan Risminawati 

(2012: 71) menjelaskan bahwa strategi Word Square merupakan kegiatan 

belajar mengajar dimana siswa dihadapkan pada permainan yang 

menggunakan kartu sebagai media.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk 

meningkatkan minat belajar siswa kelas V pada pembelajaran IPA melalui 

strategi Word Square.  

B. LANDASAN TEORI 

Ilmu pengetahuan alam merupakan terjemahan kata-kata dalam bahasa 

inggris yaitu natural science, artinya Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Berhubungan dengan alam, science artinya ilmu pengetahuan. Jadi Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) atau science itu pengertiannya dapat disebut ilmu 

yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. 

Ilmu Pengetahuan Alam berupaya membangkitkan minat manusia agar 

mau meningkatkan kecerdasan dan pemahamannya tentang alam seisinya 

yang penuh dengan rahasia yang tak habis-habisnya. Fokus program 

pengajaran IPA di SD hendaknya ditujukan untuk memupuk minat dan 

pengembangan anak didik terhadap dunia mereka dimana mereka hidup. 

Menurut Samino dan Marsudi (2012: 19) “belajar adalah proses yang 

harus dilalui manakala seseorang ingin mencapai sesuatu yang diharapkan 

dapat berhasil dengan baik”. 

Menurut Purwanto (2003: 56) “minat mengarahkan perbuatan kepada 

suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu”. Sedangkan 



menurut Slameto (2010: 57) “minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan”. Kegiatan yang diminati 

seseorang akan diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang.  

Dari pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa minat 

belajar adalah suatu dorongan disertai perhatian yang akhirnya melahirkan 

rasa senang untuk berbuat lebih giat dalam mencapai sesuatu yang diharapkan 

dapat berhasil dengan baik. 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru ke kelas 

atau di sekolah tempat mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau 

peningkatan proses dan praksis pembelajaran (Arikunto, 2006: 96). 

Sekolah yang dijadikan tempat penelitian mengenai strategi Word 

Square adalah SD Negeri 03 Jetis, yang alamatkan di Jl.Solo-Sragen Km 08 

Balong, Jetis. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa. penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Oktober 2013 sampai bulan Januari 2014. Adapun 

langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian tindakan kelas ini  melalui 

empat tahapan utama sebagai berikut: (1) Perencanaan (planning), (2) 

Tindakan (acting), (3) Pengamatan (observing), dan (4) Refleksi (reflecting). 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. 

Rubiyanto (2011: 71) menjelaskan bahwa data yang bersifat deskripsi, 

keterangan, informasi, kata-kata.data kualitatif dalam penelitian ini 



menyangkut tentang minat belajar siswa dan kinerja guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang 

yang digunakan, yaitu metode observasi, metode wawancara, metode tes, dan 

metode dokumentasi.  

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi. Menurut 

Moleong (dalam Sukardi, 2006: 106) “triangulasi adalah tehnik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan suatu kejadian yang diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data-data yang ada”. 

Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi tehnik dan 

triangulasi sumber.  

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga komponen yang 

saling terkait satu sama lain, yaitu reduksi  data,  paparan  data,  dan  

penarikan kesimpulan seperti yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman 

(dalam Susilo, dkk. 2009: 103). 

Untuk  dapat  mengukur  keberhasilan  suatu  tindakan  diperlukan 

indikator pencapaian minat belajar siswa. Indikator pencapaian minat belajar 

dalam penelitian ini diantaranya: 1) Partisipasi, 2) Perhatian, dan 3) Rasa 

Senang. 

D. HASIL PENELITIAN 

Kamulyan dan Risminawati (2012: 71) menjelaskan bahwa strategi 

Word Square merupakan kegiatan belajar mengajar dimana siswa dihadapkan 

pada permainan yang menggunakan kartu sebagai media. 

 



Strategi Word Square merupakan salah satu stategi pembelajaran yang 

inovatif, strategi tersebut dapat melatih kecerdasan anak dalam merangkai kata 

yang berserak dalam satu kotak, melatih untuk berdisiplin, Penerapan strategi 

Word Square dalam pembelajaran IPA dapat menumbuhkan minat belajar 

siswa dalam pembelajaran IPA. Siswa yang sebelumnya pasif dan tidak minat 

dalam mengikuti pembelajaran IPA setelah diterapkan strategi Word Square 

siswa menjadi minat dan terlibat aktif dalam pembelajaran. 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan dalam dua siklus. Masing-

masing siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

kemudian dianalisis dan direfleksi pada tiap akhir siklus untuk menentukan 

keberhasilan penelitian apakah perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya ataupun 

tidak. 

Dalam pelaksanaan siklus I guru menerapkan strategi Word Square 

dalam pembelajaran IPA. Kemampuan guru dalam menggunakan strategi 

Word Square pada pembelajaran IPA belum maksimal. Dalam pelaksanaan 

pembelajarannya masih ada beberapa siswa terlihat binggung dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran karena petunjuk guru belum begitu jelas. Guru belum 

dapat mengelola kelas dengan baik sehingga suasana pembelajaran belum 

kondusif, masih ada beberapa siswa yang ramai sendiri saat siswa lain 

membacakan hasil diskusinya. Guru juga belum dapat mengelola waktu 

dengan baik, akan tetapi pada pertemuan kedua siswa sudah mulai terbiasa 

dengan strategi yang diterapkan guru sehingga tidak binggung lagi dalam 



mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa yang ramai saat pembelajaran 

berkurang sedangkan siswa yang aktif dalam pembelajaran meningkat 

meskipun belum maksimal,  guru juga sudah dapat mengelola waktu dengan 

baik. 

Pada siklus I pertemuan pertama siswa yang berpartisipasi dalam 

kegiatan pembelajaran sebanyak 26 siswa atau 60,46%, siswa yang perhatian 

dalam kegiatan pembelajaran sebanyak 23 siswa atau 53,48%, dan siswa yang 

senang dalam kegiatan pembelajaran sebanyak 19 siswa atau 44,18%. 

Sedangkan pada pertemuan kedua siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran sebanyak 30 siswa atau 69,76% mengalami peningkatan sebesar 

9,30% dari pertemuan pertama, siswa yang perhatian dalam kegiatan 

pembelajaran sebanyak 27 siswa atau 62,79% mengalami peningkatan 9,31% 

dari pertemuan pertama, dan siswa yang senang dalam kegiatan pembelajaran 

sebanyak 21 siswa atau 48,83% mengalami peningkatan sebesar 4,65% dari 

pertemuan pertama. 

Berdasarkan hasil dari data siklus I pada pertemuan pertama dan kedua 

maka dapat disimpulkan bahwa pada siklus I secara keseluruhan siswa yang 

berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran sebanyak 28 siswa atau 65,11%, 

siswa yang perhatian dalam kegiatan pembelajaran 25 siswa atau 58,13%, dan 

siswa yang senang dalam kegiatan pembelajaran sebanyak 20 siswa atau 

46,51%. 

Dalam pelaksanaan siklus II menunjukkan bahwa kemampuan guru 

dalam pembelajaran IPA dengan strategi Word Square mengalami 



peningkatan, selain itu guru juga menggunakan media gambar yang menarik 

perhatian siswa dalam pembelajaran. Sebagian besar siswa sudah aktif dalam 

pembelajaran sehingga pembelajaran berlangsung optimal, suasana 

pembelajaran menyenangkan dan kondusif. Siswa sudah sangat antusias dan 

minat dalam mengikuti pembelajaran sehingga hasil belajar yang diperoleh 

juga mengalami peningkatan. 

Pada siklus II pertemuan pertama siswa yang berpartisipasi dalam 

kegiatan pembelajaran sebanyak 36 siswa atau 83,72%, siswa yang perhatian 

dalam kegiatan pembelajaran sebanyak 35 siswa atau 81,39%, dan siswa yang 

senang dalam kegiatan pembelajaran sebanyak 33 siswa atau 76,74%. 

Sedangkan pada pertemuan kedua siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran sebanyak 38 siswa atau 88,37% mengalami peningkatan sebesar 

4,65% dari pertemuan pertama, siswa yang perhatian dalam kegiatan 

pembelajaran sebanyak 37 siswa atau 86,04% mengalami peningkatan 4,65% 

dari pertemuan pertama, dan siswa yang senang dalam kegiatan pembelajaran 

sebanyak 37 siswa atau 86,04% mengalami peningkatan sebesar 9,30% dari 

pertemuan pertama.  

Berdasarkan hasil dari data siklus II pada pertemuan pertama dan 

kedua maka dapat disimpulkan bahwa pada siklus II secara keseluruhan siswa 

yang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran sebanyak 37 siswa atau 

86,04%, siswa yang perhatian dalam kegiatan pembelajaran sebanyak 36 

siswa atau 83,72%, dan siswa yang senang dalam kegiatan pembelajaran 35 

siswa atau 81,39%. 



E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah 

dilaksanakan dalam dua siklus dapat disimpulkan bahwa terdapat 

peningkatan minat belajar siswa dalam pembelajaran IPA melalui strategi 

Word Square. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan strategi Word 

Square dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas V SD Negeri 03 

Jetis pada pembelajaran IPA. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan prosentase indikator pencapaian minat belajar siswa yang 

meliputi: siswa yang berpartisipasi pada pra siklus sebanyak 17 siswa atau 

39,53%, pada siklus I meningkat menjadi 28 siswa atau 65,11%, dan pada 

siklus II meningkat menjadi 37 siswa atau 86,04%. Siswa yang menaruh 

perhatian dalam kegiatan pembelajaran pada prasiklus sebanyak 15 siswa 

atau 34,88%, pada siklus I meningkat menjadi 25 siswa atau 58,13%, dan 

pada siklus II meningkat menjadi 36 siswa atau 83,71%. Sedangkan siswa 

yang senang dalam kegiatan pembelajaran pada pra siklus sebanyak 13 

siswa atau 30,23%, pada siklus I meningkat menjadi 20 siswa atau 

46,50%, dan pada siklus II meningkat menjadi 35 siswa atau 81,39%. Pada 

siklus II minat belajar siswa sudah mencapai yang diharapkan yaitu lebih 

dari 80%. 

 

 



2. Saran  

Berdasarkan pengalaman melalui Penelitian Tindakan Kelas yang 

dilakukan pada siswa kelas V SD Negeri 03 Jetis dalam penerapan strategi 

Word Square, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah sebagai seseorang yang mempunyai kedudukan 

paling tinggi di sekolah dan merupakan pimpinan sekolah, hendaknya 

menghimbau kepada para guru untuk selalu mengadakan perbaikan dalam 

pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan strategi Word Square. 

2. Bagi Guru 

Guru hendaknya menerapkan strategi Word Square sebagai 

pertimbangan dan alternatif strategi dalam pembelajaran IPA yang dapat 

meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu, guru juga dapat menerapkan 

strategi Word Square pada mata pelajaran yang lainnya agar siswa lebih 

berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran . 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam 

melakukan penelitian berikutnya khususnya yang berkaitan dengan 

penerapan strategi Word Square dan lebih memperluas lagi indikator-

indikator minat belajar siswa. 
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