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ABSTRAK 

 

MENINGKATAN MINAT BELAJAR IPA SEMESTER I MELALUI 

STRATEGI KONTEKSTUAL PADA SISWA KELAS III 

 SDN TEGALHARJO 02 KECAMATAN TRANGKIL 

KABUPATEN PATI 

 

 

 

Bambang Sudibyo, A54E111001, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,          

2014, 111 halaman. 

 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 

meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA melalui strategi 

Kontekstual. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif.  

Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas III dan guru SDN Tegalharjo 

02 pada tanggal 29 September 2014. Tahapan penelitian terdiri atas 4 tahapan 

yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Tindakan dilaksanakan 

selama 2 siklus, siklus pertama dilakukan dua kali pertemuan sedangkan siklus 

kedua dilakukan dua kali pertemuan. Subyeknya Siswa kelas III SDN Tegalharjo 

02 yang berjumlah 15 siswa dan obyeknya adalah minat belajar siswa serta 

strategi kontekstual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

menggunakan lembar observasi, dokumentasi, dan bahan ajar. Indikator minat 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA adalah sebagai berikut:(1) perasaan senang; 

(2) ketertarikan siswa; (3) perhatian siswa; dan (4) keterlibatan siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

ada peningkatan minat belajar siswa kelas III SDN Tegalharjo 02 setelah 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan strategi kontekstual. Peningkatan 

tersebut dapat dilihat dari tahap , siklus I dan siklus II. Pada tahap  siklus I 

pertemuan I diketahui minat belajar siswa rendah dengan presentase 64%. Pada 

siklus I pertemuan II terdapat minat belajar siswa sedikit meningkat pada tahap 

sedang dengan nilai presentase minat belajar siswa 67% . Pada siklus II pertemuan 

I minat belajar siswa sangat baik dengan presentase 71,8%. Pada siklus II 

pertemuan II minat belajar siswa sangat baik dengan presentase 86,1%. Hal ini 

membuktikan adanya peningkatan minat belajar siswa dengan penerapan strategi 

pembelajaran kontekstual. 

 

Kata Kunci: peningkatan, minat belajar IPA, strategi kontekstual. 

 

  



PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tidak pernah berhenti. 

Berbagai terobosan baru terus dilakukan oleh pemerintah melalui Depdiknas. 

Upaya itu antara lain dalam pengelolaan sekolah, peningkatan sumber daya tenaga 

pendidikan, pengembangan/penulisan materi ajar, serta pengembangan paradigma 

baru dengan metodologi pengajaran. Mengajar bukan semata persoalan 

menceritakan. Belajar bukanlah konsekuensi otomatis dari perenungan informasi 

ke dalam benak siswa. Belajar memerlukan keterlibatan mental dan kerja siswa 

sendiri. 

 Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Di dalamnya 

dirumuskan secara terpadu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang harus dikuasai peserta didik. Juga dirumuskan proses pembelajaran dan 

penilaian yang diperlukan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang 

diinginkan itu. Buku yang ditulis dengan mengacu pada kurikulum 2013 ini 

dirancang.Sedangkan proses belajar dengan pengulangan di lapangan dan peserta 

didik mampu menemukan sesuatu materi yang dikaji, maka penerimaan informasi 

bersifat jangka panjang. Berdasarkan pengamatan pada siswa kelas III tentang 

pembelajaran IPA. Dapat di peroleh informasi sebagaian besar proses 

pembelajaran siswa minat belajarnya rendah. Hal konkrit terjadi karena guru di 

dalam proses pembelajaran cenderung menggunakan metode ceramah.  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas peneliti mencoba merumuskan masalah, yaitu: Apakah 

penerapan strategi kontekstual dapat meningkatkan minat belajar IPA Semester I 

melalui strategi kontekstual pada siswa kelas III SDN Tegalharjo 02 Kecamatan 

Trangkil Kabupaten Pati? 

Tujuan Penelitian 

Untuk meningkatkan minat belajar IPA melalui strategi Kontektual. 

Manfaat Penelitian  

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan keaktifan masing-masing siswa dalam pembelajaran IPA 



b. Meningkatkan minat belajar siswa terhadap pelajaran IPA 

c. Meningkatkan kemampuan siswa dalam hal pemahaman konsep, 

ketrampilan IPA. 

d. Menumbuhkan sikap ilmiah pada siswa 

e. Memberikan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan 

2. Bagi Pendidik 

a. Sebagai upaya mengembangkan kreativitas dalam hal metode dan strategi 

pembelajaran 

b. Mempermudah guru dalam mencapai tujuan pembelajaran 

c. Memberikan pengalaman baru dalam hal kegiatan belajar mengajar 

3. Bagi Kepala Sekolah 

a. Dapat dijadikan sebagai tolok ukur proses dan hasil belajar atau prestasi 

sekolah pada umumnya 

b. Dapat digunakan untuk meningkatkan mutu para pendidik dan peserta 

didik 

c. Menjadikannya sebagai eksperimentasi pengembangan kurikulum dalam 

mengembangkan inovasi metode dan strategi pembelajaran.  

4. Bagi Peneliti 

a. Sebagai usaha meningkatkan kemampuan sebagai pendidik yang 

mempunyai dedikasi tinggi. 

b. Mengembangkan kreativitas untuk memberikan kemampuan terbaik bagi 

peserta didik. 

LANDASAN TEORI 

Pembelajaran IPA 

Pengertian IPA 

 IPA merupakan pengetahuan tentang alam semesta dengan segala isinya 

yang membahas gejala-gejala alam berdasarkan hasil percobaan dan pengamatan 

yang dilakukan oleh manusia. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Powler 

(dalam Usman, 2006: 2) bahwa “IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan 

gejala-gejala alam dan kebendaan yang sistematis yang tersusun secara teratur, 

berlaku umum yang berupa kumpulan dari hasil observasi dan eksperimen”.  



Pengertian Minat 

 Sebelum kita membahas mengenai minat belajar maka kita harus 

mengetahui pengertian minat dan belajar. Kata minat secara etimologi berasal dari 

bahasa inggris “interest’’ yang berarti kesukaan, perhatian ( kecenderungan hati 

pada sesuatu), keinginan. Jadi ,dalam proses belajar siswa harus mempunyai minat 

atau  kesukaan untuk mengikuti kegiatan belajar yang berlangsung , karena 

dengan adanya minat akan mendorong siswa untuk menunjukan perhatian, 

aktivitasnya dan partisipasinya dalam mengikuti kegiatan belajar yang 

berlangsung Menurut Slamento minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktifitasnya, tanpa ada yang menyuruh.  

Strategi Kontektual 

Pengertian Kontektual 

 Konsektual adalah kata sifat, adjektif, untuk kata benda “konteks”. Konteks 

artinya kondisi lingkungan, yaitu keadaan atau kejadian yang membentuk lingkungan 

dari sebuah hal (Dharma,2010:5). Contextual Teachingand Learning adalah 

mengajar dan belajar yang berhubungan dengan isi pelajaran dengan lingkungan. 

Menurut Sagala (2008:87) metode kontekstual adalah konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata 

dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang 

diambilnya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.  

METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian adalah di SD Negeri Tegalharjo 02 kelas III 

semester  I Bulan Agustus - Nopember 2014 

Subyek Penelitian 

Guru kelas III sebagai subjek penelitian pelaksanaan tindakan SDN Tegalharjo 

02 Tahun 2014/2015. Dengan jumlah siswa sebanyak 23 anak, terdiri dari  18 

siswa putra dan 5 siswa putri. 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Tim 

Pelatih Proyek PGSM, PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif 



oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional 

dari tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman 

terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu,serta memperbaiki kondisi 

dimana praktek pembelajaran tersebut dilakukan (dalam Mukhlis, 2000: 3). 

Data dan Sumber Data 

Jenis Data  

a. Data Kuantitatif  

b. Data Kualitatif  

Sumber data  

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data 

penelitian ini adalah guru dan siswa kelas III SDN Tegalharjo 02 Kecamatan 

Trangkil Kabupaten Kayen Tahun Pelajaran 2014/2015 pada saat berlangsungnya 

proses pembelajaran.  

Teknik dan Instrument Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini menggunakan teknik tes dan teknik non tes: 

a. Teknik Tes  

b. Teknik Nontes  

1) Observasi  

2) Dokumentasi  

a) Nilai sebelum diadakan tindakan (pra PTK).  

b) Minat siswa dalam pembelajaran.  

c) Keterampilan guru dalam pembelajaran.  

Instrumen Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa:  

a. Teknik observasi instrumennya berupa lembar observasi untuk 

mengobservasi minat siswa. 

b. Teknik wawancara instrumennya adalah pedoman wawancara baik kepada 

guru maupun siswa. 

c. Teknik dokumentasi instrumennya adalah daftar nilai siswa. 

d. Tes instrumennya adalah soal-soal tes.  



Teknik Validasi Data 

Peneliti menggunakan 2 jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi 

waktu. Triangulasi sumber merupakan teknik pengumpulan data yang sejenis dari 

berbagai sumber data yang berbeda maksudnya data tersebut dilaksanakan recek 

kebenarannya dari sumber lain yang dianggap paham dengan data. Trianggulasi 

waktu artinya data tersebut dicek pada respondent pertama pada waktu yang 

berbeda (Rubino R. & Saring M. 2008 : 60).  

Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat 

uraian dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Data yang telah 

diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. 

Menurut Patton (Moleong, 2001:103), analisis data adalah “proses mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian 

dasar”.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Latar Penelitian 

Keadaan SDN Tegalharjo 02 

SD Negeri Tegalharjo 02 merupakan salah satu sekolah yang berada di kawasan 

pegunungan terletak di Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. SD 

Negeri Tegalharjo 02 merupakan salah sekolah yang sangat berkembang, namun 

dengan perkembangannya SDN Tegalharjo 02 ini sangat tertinggal dengan 

Sekolah Dasar Lainnya yang berada di kecamatan Trangkil 

Visi dan Misi 

1) Visi 

“ Bertaqawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil dan 

berpengetahuan luas, hemat, tekun dan bertaqwa disiplin, toleransi sebagai 

anggota masyarakat”. 

2) Misi  

Indiaktor misi sekolah: 

a. Menyelenggarakan pendidikan dengan sistem Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) secara kompherensip yang didukung oleh semua  stake 



hoder (pemangku kepentingan dibidang pendidikan) di Sekolah Dasr 

berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, serta 

berazaskan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang  Maha Esa. 

b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan 

pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif untuk mengembangkan life 

skill (kecakapan / keterampilan hidup). 

c. Menumbuhkan semangat untuk meningkatkan kompetensi akademik dan 

non akademik secara seimbang dan selaras antara ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotor sehingga berani bersaing di setiap event kompetensi 

secara jujur dan sportif. 

d. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali, memahami, 

menghayati tentang potensi diri sehingga dapat dikembangkan secara 

optimal sesuai bakat , minat, dan cita 

Hasil Penelitian  

1. Tindakan Siklus I  

 Rencana pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya, 

direalisasikan pada pelaksanaan siklus I. Pelaksanaan pada siklus I 

mengajarkan materi tentang  gerak mengalir pada air melalui strategi 

kontekstual. Anggota kelompok terlihat pasif karena beberapa anak 

terlihat dominan. Alokasi waktu saat pelaksanaan pembelajaran dengan 

strategi kontekstual tidak sesuai rencana. Siswa membutuhkan waktu 

lebih lama saat mendemonstrasikan hasil pengamatan terhadap gerak 

benda. Hasil observasi minat siswa pada siklus I pertemuan pertama 

memperoleh persentase 71,8% dan pertemuan kedua  memperoleh 

persentase 86,1 dengan kategori cukup. Ada indikator yang masih kurang 

dan perlu untuk diadakan perbaikan kembali pada siklus berikutnya.  

Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Siklus II (2 x pertemuan)  

 Pada tindakan siklus II ini peneliti melaksanakan pembelajaran tentang 

penyelesaian gerak mengalir pada air. Tahapan pembelajaran pada siklus ini 

menekankan pada berfikir kritis untuk memecahkan masalah.  



Pelaksanaan tindakan siklus 2 pertemaun  I dan Pertemuan II pada tanggal 6 

Oktober 2014 dan 9 Oktober 2014 mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 09.00 

wib. Pembelajaran Siklus 2 difokuskan pada pembelajaran dengan indikator 

mengidentifikasi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjelaskan air 

mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Namun pada saat 

pelaksanaan kegiatan terdiri dari empat bagian utama yaitu pra kegiatan, 

kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Implikasi Hasil Penelitian 

 Implikasi hasil penelitian ini, yaitu adanya peningkatan minat belajar 

IPA dengan Strategi kontekstual pada siswa kelas 3 SD Negeri Tegalharjo 

02. Hasil yang dicapai sangat memuaskan. Dari tiga variabel yang diamati 

yaitu aktivitas guru, minat siswa, dan minat belajar siswa, semua mengalami 

peningkatan secara signifikan. Strategi Kontekstual dapat membuat minat dalam 

aktivitas guru, menambah ilmu pengetahuan tentang Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK), sehingga dapat memacu pendidik/ guru dan peneliti lain untuk 

melakukan penelitian sejenis demi minat proses dan hasil pembelajaran.  

  Strategi kontekstual dapat moeningkatkan minat belajar siswa. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil siklus I sampai siklus II yang menunjukkan adanya 

peningkatan. Pada siklus I secara klasikal rata-rata kelas memperoleh nilai 

64 dengan persentase ketuntasan 54% atau 15 anak . Pada siklus II secara 

klasikal rata-rata kelas memperoleh nilai 88 dengan persentase ketuntasan 

89% atau 25 siswa dengan nilai tertinggi 100 sebanyak 28 siswa. 

 Berdasarkan hasil pengolahan data aktivitas guru, minat siswa, dan 

minat belajar siswa dari siklus I sampai siklus II dapat disimpulkan bahwa 

Strategi kontekstual dapat mencapai indikator keberhasilan sehingga penelitian 

ini dihentikan pada siklus II. 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan pada kegiatan penelitian belajar IPA 

dengan Strategi kontekstual pada siswa kelas 3 SD Negeri Tegalharjo 02, 



maka peneliti menarik kesimpulan bahwa indikator yang telah ditentukan 

sebelumnya dapat tercapai dengan baik. 

1. Sitematika penyusunan RPP dengan menerapkan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) pada pembelajaran IPA yang di buat oleh para 

guru. Namun untuk penerapan pendekatan cirri khusus melalui langkah – 

langkah pembelajaran yang di mulai dengan merumuskan masalah lalu 

mengajukan hipotesis. Hipotesis yang sudah di rumuskan kemudian di 

buktikan dengan menguji hasil hipotesis siswa secara berkelompok. Hasil 

pembelajaran dipresentasikan di depan kelas dan di bahas bersama – sama, 

kemudian dengan bimbingan guru menyimpulkan 

2. Dengan menerapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

pada pembelajaran IPA tentang Gerak Benda ternyata dapat  meningkatkan 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai 

fasilitator atau pembimbing dalam proses pembelajaran.  Siswa mampu 

mengembangkan kemampuannya melalui penjelasan guru, diskusi kelompok 

dan tingkat perkembangan belajar dan keluasan pengalaman yang dimilikinya.  

Guru maupun siswa mampu berkolaborasi dalam mempelajari suatu konsep 

tentang hal-hal yang baru dan penuh menantang. Khususnya pada materi gerak 

mengalir pada air di kelas 3 semester 1, sehingga konsep siswa menjadi lebih 

konkret dan tidak verbalistik;  

3. Minat siswa melalui Strategi kontekstual pada siswa kelas 3 SD Negeri 

Tegalharjo 02 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada siklus I 

dari nilai kualitatif minat siswa menunjukkan jumlah skor 18,96, rata-

rata skor 2,71, persentase 60,3% dengan kategori baik. Pada sikus II 

dengan jumlah skor 22,54, rata-rata skor 3,28, persentase 86,9% dengan 

kategori baik. Dari data diatas menunjukkan mengalami peningkatan sebesar 

12,8%. 

4. Minat belajar siswa melalui Strategi kontekstual pada siswa kelas 3 SD 

Negeri Tegalharjo 02 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada siklus 

I dari nilai rata-rata kelas memperoleh nilai 64 dengan persentase ketuntasan 

54% atau 15 anak mengalami peningkatan pada siklus II rata-rata kelas 



memperoleh nilai 88. Dari data diatas menunjukkan prestasi belajar siswa 

mengalami peningkatan sebesar 25%. 

Saran 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Di harapkan penelitian dengan menggunakan strategi contekstual dapat 

memberikan manfaat, kontribusi dan sumbangan bagi pendidik di sekolah 

dasar oleh karena itu pihak sekolah khususnya  kepala sekolah dapat 

memberikan dorongan dan fasilitas pada guru untuk mengembangkan metode 

tersebut serta yang lainnya agar lebih baik lagi di terapkan dalam 

pembelajaran IPA. Dapat memotivasi guru meningkatkan kemampuan 

profesinya dengan memfasilitasi pelatihan atau diklat yang menunjang. 

2. Bagi guru 

Penelitian ini terbukti dapat meningkatkan minat belajar siswa. Minat dan 

perhatian siswa terhadap pembelajaran. Saran dari peneliti di harapkan agar 

lebih banyak lagi metode yang di terapkan sehingga tidak selalu metode 

ceramah atau meminta siswa merangkum pelajaran dari buku yang telah di 

sediakan sekolah. Disamping itu guru dapat mengembangkan pula dari aspek 

afektif untuk membentuk karakter siswa sehingga tidak selalu terpaku pada 

aspek kognitif saja. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini hanya terbatas pada hasil belajar siswa. Peniliti menyarankan 

agar peneliti lainnya di harapkan dapat lebih mengembangkan dalam meneliti 

minat siswa, dan mengemas lebih menarik lagi metode tersebut agar siswa 

lebih antusias lagi pada saat pembelajaran. 
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