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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN MINAT BELAJAR MELALUI MEDIA LAGU 

PADA MATA PELAJARAN IPA SISWA KELAS IV 

SD N WIRONANGGAN 01 TAHUN 2014/2015 

 

 

Ari Ratna Cahyani, A510110177, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Universitas  

Muhammadiyah Surakarta, 2015, 67 Halaman. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) meningkatkan minat belajar melalui media lagu 

materi pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV SD N Wironanggan 01 tahun 2014/2015, 

(2) menerapkan media lagu materi dari siklus ke siklus dalam upaya meningkatkan 

minat belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV SD N Wironanggan 01 tahun 

2014/2015. Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) yaitu merupakan 

suatu jenis penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memecahkan masalah 

pembelajaran dikelasnya. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD N 

Wironanggan 01 Tahun 2014/2015, Desa Gatak, kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 

23 siswa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui 

observasi, dokumentasi, dan tes.Teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif 

dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada setiap 

indikator minat belajar pada mata pelajaran IPA. Dibuktikan dengan peningkatan 

indikator minat belajar yaitu partisipasi aktif dalam pembelajaran prosentase pada 

prasiklus 33,7%, dan siklus II menjadi 80,4%. Memusatkan perhatian pada pembelajaran 

dari prosentase prasiklus 37% dan siklus II menjadi 90,2%. Antusias dalam mengikuti 

pembelajaran dari prosentase prasiklus 33,7% dan siklus II menjadi 96,8%. Pada setiap 

siklus telah diterapkan media lagu dengan berbagai lagu yang berbeda sesuai dengan 

materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Sehingga hal tersebut dapat 

meningkatan minat belajar pada setiap siklusnya. Kesimpulan penelitian ini adalah 

bahwa penerapan media lagu dari siklus ke siklus dapat meningkatkan minat belajar 

pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV SD N Wironanggan 01 tahun 2014/2015. 

 

Kata kunci:  minat belajar, lagu 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Perkembangan jaman saat ini mengharuskan adanya sumber daya 

manusia yang berkualitas sehingga mampu bersaing dengan negara lain yang 

telah maju. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan juga tidak lepas 

dari segala kegiatan manusia. Dalam kondisi apapun manusia tidak dapat 

menolak efek dari penerapan pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha manusia 

untuk mengubah sikap dan tata laku sesorang atau sekelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Pendidikan 

yang berkualitas akan berpengaruh pada kemajuan di berbagai bidang. Oleh 

karena itu pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan.  

Mutu pendidikan sangat tergantung kepada kualitas guru dan praktek 

pembelajarannya. Di tangan gurulah hasil pembelajaran yang merupakan salah 

satu indikator mutu pendidikan lebih banyak ditentukan. Untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang optimal dibutuhkan guru yang kreatif dan inovatif  yang 

selalu mempunyai keinginan terus menerus untuk memperbaiki dan 

meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelas.   

Guru banyak mengalami persoalan pembelajaran, diantaranya yang 

berhubungan dengan pemahaman materi. Seperti halnya pada siswa kelas IV SD 

N Wironanggan 01 Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan 

observasi yang dilakukan saat prasiklus, minat belajar siswa terhadap 

pembelajaran IPA tergolong kurang pada partisipasi aktif dalam mengikuti 

pembelajaran sebanyak 33,7%, memusatkan perhatian pada pembelajaran 

sebanyak 37% dan antusias dalam mengikuti pembelajaran sebanyak 33,7%. Hal 

tersebut dikarenakan guru masih menggunakan metode konvensional atau 

ceramah sehingga banyak siswa yang kurang memiliki minat belajar. 

Untuk meningkatkan minat belajar siswa sangat diperlukan kreativitas 

dalam penyampaikan materi. Seorang guru sebaiknya harus melakukan cara-cara 

untuk membuat suasana kelas dalam pembelajaran menjadi menyenangkan 



supaya siswa tertarik dan tidak bosan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan 

media. Penggunaan media atau alat bantu pembelajaran dirasa sangat diperlukan 

untuk dapat membantu aktivitas proses pembelajaran baik didalam maupun 

diluar kelas.  

Berdasarkan hal tersebut peneliti akan melakukan penelitian tindakan 

kelas dengan menggunakan lagu sebagai media pembelajaran, karena diyakini 

siswa dapat berimajinasi dan materinya dapat dengan mudah disimpan didalam 

ingatan siswa sehingga nantinya ia akan dapat mengingat kembali. Materi dapat 

diubah menjadi lirik-lirik lagu yang mudah diingat dan dipahami siswa. Dengan 

bernyanyi pembelajaran akan lebih  menyenangkan karena aktivitas 

pembelajaran dilakukan dengan bernyanyi sehingga siswa tidak merasa bosan, 

ngantuk ataupun tidak memperhatikan saat pembelajaran. Peneliti 

memperkirakan bahwa lagu menjadi sebuah alternatif yang cukup efektif untuk 

meningkatkan minat belajar siswa. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SD N Wironanggan 01 yang berada di Desa 

Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini 

dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Desember 2014 sampai bulan Februari 

2015. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian data kuantitatif dan 

kualitatif. “Penelitian kuantitatif yaitu data yang berupa angka sedangkan 

penelitian kualitatif adalah data yang bersifat deskripsi, keterangan, informasi, 

kata-kata bukan bersifat angka-angka (Rubiyanto, 2013: 95). Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa di SD N Wironanggan 01 yang berjumlah 23 siswa. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2014/2015 yang 

meliputi persiapan dan penyusunan laporan, tahap perijinan, tahap pelaksanaan, 

tahap pengelolaan dan analisis data, tahap pelaporan dan penulisan akhir. 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Desember 2014 sampai 

bulan Februari 2015. 



Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes dan 

dokumentasi. “Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Margono,  2010: 158). 

Observasi disini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan 

minat belajar siswa kelas IV melalui lagu. Selanjutnya Tes adalah seperangkat 

rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk 

mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka 

(Margono, 2010: 170). Dalam penelitian ini menggunakan tes tertulis yang 

digunakan untuk mengukur pemahaman atau penguasaan materi pada siswa 

untuk memperoleh data hasil belajar. Kemudian dokumentasi adalah cara 

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan 

termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan 

lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. (Sugiono, 2010: 181). 

Meliputi: nama siswa kelas IV, daftar minat siswa kelas IV, daftar nilai siswa 

kelas IV, dan proses saat pembelajaran berlangsung. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif interaktif 

yang meliputi reduksi data, paparan data dan menarik kesimpulan. 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

a. Minat Belajar Kondisi awal/Pra Siklus 

Kondisi awal/pra siklus hasil kegiatan observasi masih banyak 

siswa yang mengobrol sendiri, siswa kurang aktif ketika pembelajaran 

berlangsung, konsentrasi siswa yang masih rendah, banyak siswa yang 

tidak melakukan perintah dari guru. 

 

 

 

 

 



Tabel 1 Minat Belajar Pra Siklus 

Indikator Total Skor Prosentase 

(%) 

Partisipasi aktif dalam pembelajaran 
31 33,7% 

Memusatkan perhatian pada pembelajaran 
34 37% 

Antusias dalam mengikuti pembelajaran 
31 33,7% 

 

b. Minat Belajar Siklus I Pertemuan I 

Hasil observasi kegiatan pada siklus ini yaitu saat proses 

pembelajaran siswa ramai, keaktifan siswa masih rendah, siswa masih 

malu untuk bertanya dan mengemukakan pendapat, ketika guru 

memberikan lagu anak-anak, siswa menjadi ramai dan membuat lelucuan 

yang membuat siswa gaduh, siswa juga kurang memperhatikan 

pembelajaran. 

Tabel 2 Minat Belajar Siklus I Pertemuan I 

Indikator Total Skor Prosentase 

(%) 

Partisipasi aktif dalam pembelajaran 
31 33,7% 

Memusatkan perhatian pada pembelajaran 
34 37% 

Antusias dalam mengikuti pembelajaran 
31 33,7% 

 

c. Minat Belajar Siklus I Pertemuan II 

Hasil observasi kegiatan pada siklus ini yaitu proses pembelajaran 

sudah ada peningkatan minat belajar. Dibuktikan dengan siswa yang 

sudah mulai berani bertanya, menjawab dan bernyanyi lagu materi 



dengan antusias. Namun juga masih ada beberapa siswa yang belum 

berpartisipasi saat pembelajaran. 

Tabel 3 Siklus I Pertemuan II 

Indikator Total Skor Prosentase 

(%) 

Partisipasi aktif dalam pembelajaran 37 40,2% 

Memusatkan perhatian pada pembelajaran 38 41,3% 

Antusias dalam mengikuti pembelajaran 36 39,1% 

 

d. Minat Belajar Siklus II Pertemuan I 

Hasil observasi kegiatan yaitu pembelajaran sudah berjalan baik, 

pada saat pembelajaran siswa sudah mulai memperhatikan, selain itu 

siswa juga antusias dalam mengikuti pembelajaran, berani bertanya dan 

berpendapat. 

Tabel 4 Siklus II Pertemuan I 

Indikator Total Skor Prosentase 

(%) 

Partisipasi aktif dalam pembelajaran 49 53,2% 

Memusatkan perhatian pada pembelajaran 46 50% 

Antusias dalam mengikuti pembelajaran 60 65,2% 

 

e. Minat Belajar Siklus II Pertemuan II 

Hasil observasi kegiatan siklus ini yaitu siswa menikmati 

pembelajaran yang diajarkan sehingga suasana kelas menjadi nyaman dan 

kondusif. Pada pertemuan ini siswa sangat memperhatian pada saat 

pembelajaran, sangat antusias dengan kegiatan-kegiatan yang diberikan 

dan menunjukkan rasa ingin tahu dengan bertanya. 



Tabel 5 Siklus II Pertemuan II 

Indikator Total Skor Prosentase 

(%) 

Partisipasi aktif dalam pembelajaran 74 80,4% 

Memusatkan perhatian pada pembelajaran 75 90,2% 

Antusias dalam mengikuti pembelajaran 89 96,8% 

 

2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, media lagu dapat 

meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV 

SD N Wironanggan 01 tahun 2014/2015 ditunjukkan dengan perkembangan 

minat belajar siswa yang mengalami peningkatan yaitu minat belajar sebelum 

dilakukannya penelitian dan sebelum menggunakan media lagu dengan 

indikator pencapaian 80%  adalah dalam partisipasi aktif dalam pembelajaran 

sebanyak 31 siswa dengan prosentase 33,7%, total skor siswa dalam 

memusatkan perhatian pada pembelajaran sebanyak 34 dengan prosentase 

37%, total skor antusias pada pembelajaran sebanyak 31 dengan prosentase 

33,7%. Sedangkan pada siklus I pertemuan II menunjukkan partisipasi aktif 

dalam pembelajaran sebanyak 37 dengan prosentase 40,2%, total skor siswa 

dalam memusatkan perhatian pada pembelajaran sebanyak 38 dengan 

prosentase 41,3%, total skor siswa dalam menunjukkan antusias dalam 

mengikuti pembelajaran sebanyak 36 dengan prosentase 39,1%. Dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa siklus I pertemuan I ke pertemuan II 

menunjukkan partisipasi aktif dalam pembelajaran mengalami meningkatan 

sebanyak 6,5%, total skor siswa dalam memusatkan perhatian pada 



pembelajaran meningkat sebesar 4,3%, total skor antusias pada pembelajaran 

mengalami peningkatan sebesar 5,4%. 

3. Selanjutnya peneliti melaksanakan siklus II dengan menggunakan metode 

lagu yang lebih menarik. Setelah dilanjutkan tindak lanjut kembali dalam 

siklus II pertemuan I siswa partisipasi aktif dalam pembelajaran sebanyak 49 

dengan prosentase 53,2%, total skor siswa dalam memusatkan perhatian pada 

pembelajaran sebanyak 46 dengan prosentase 50%, total skor siswa 

menunjukkan antusias dalam mengikuti pembelajaran sebanyak 60 dengan 

prosentase 65,2%. Selanjutnya pada siklus II pertemuan II partisipasi aktif 

dalam pembelajaran sebanyak 74 dengan prosentase 80,4%, total skor siswa 

dalam memusatkan perhatian pada pembelajaran sebanyak 75 dengan 

prosentase 90,2%, total skor siswa dalam menunjukkan antusias dalam 

mengikuti pembelajaran sebanyak 89 dengan prosentasenya 96,8%.  Dari 

data di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan minat belajar siswa dari 

siklus II pertemuan I ke pertemuan II yaitu partisipasi aktif dalam 

pembelajaran mengalami meningkatan sebanyak 27,2%, memusatkan 

perhatian pada pembelajaran meningkat sebesar 40,2%, antusias pada 

pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 31,6%. 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

secara kolaboratif antara peneliti dan guru kelas IV SD N Wironanggan 01 tahun 

2014/2015 dapat disimpulkan bahwa: 

a. Penggunanaan media lagu dapat meningkatkan minat belajar pada mata 

pelajaran IPA siswa kelas IV SD N Wironannggan 01 tahun ajaran 

2014/2015. Hal ini dapat ditunjukkan berdasarkan indikator minat siswa 

sebagai berikut: 

a. Partisipasi aktif dalam pembelajaran pada siklus awal sebesar 33,7%, 

siklus I pertemuan I sebesar 33,7%, meningkat pada pertemuan II 



menjadi 40,2%. Pada siklus II pertemuan I mengalami peningkatan 

menjadi 53,2% dan pertemuan kedua menjadi 80,4%. 

b. Memusatkan perhatian pada pembelajaran siklus awal sebesar 37%, 

siklus I pertemuan I sebesar 37%, meningkat pada pertemuan II menjadi 

41,3%. Pada siklus II pertemuan pertama sebesar 50% dan pertemuan 

kedua menjadi 90,2%. 

c. Antusias dalam mengikuti pembelajaran pada siklus awal sebesar 33,7%, 

siklus I pertemuan I sebesar 33,7%, meningkat pada pertemuan II 

menjadi 39,1%. Pada siklus II pertemuan I sebesar 65,2% dan pertemuan 

II menjadi 96,8%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui media lagu dapat 

meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV 

SD N Wironanggan 01 tahun 2014/2015. 

b. Penerapan media lagu dari siklus ke siklus dapat meningkatkan minat belajar 

pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV SD N Wironanggan 01 tahun 

2014/2015. Hal ini dapat ditunjukkan dari observasi prasiklus sampai siklus 

II, dari kondisi prasiklus minat belajar siswa masih kurang, siswa banyak 

yang tidak konsentrasi dan tidak memperhatikan perintah guru, pada setiap 

siklus telah diterapkan media lagu dengan berbagai lagu yang berbeda sesuai 

dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Sehingga hal 

tersebut dapat meningkatkan minat belajar pada setiap siklusnya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui media lagu dari 

siklus ke siklus dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA siswa kelas IV SD N Wironanggan 01 tahun 2014/2015 
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