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PERSEMBAHAN

Kupersembahkan untuk orangtuaku, saudaraku dan sahabat-sahabatku
yang telah memberikan dukungan melalui
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MOTTO

The Father call us
to follow His Son in faithfulness
to stand at the foot of the cross
with Mary and the holy women
there, as Faithful Companions of Jesus
to be one with Him in His thirst
for the coming of the kingdom
(Konstitusi FCJ No.2)
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ABSTRAK
PENINGKATAN MINAT DAN HASIL BELAJAR DENGAN
MENGGUNAKAN PENDEKATANKONTESKTUAL PADA MATA
PELAJARAN IPA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR KANISIUS
PUGERAN SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013YOGYAKARTA
Oleh:
Marcellinus Hendry Nur Cahyo Nugroho (091134161)
Di awal penelitian, peneliti melakukan observasi di kelas IV SDKanisius Pugeran.
Hasil observasi menunjukkan ada permasalahan pada hasil belajar siswa khususnya pada mata
pelajaran IPA. Permasalahan yang muncul adalah rendahnya prestasi belajar siswa dengan
materimenjelaskanperubahanenergibunyimelaluipenggunaanalat
musik.
Hal
tersebut
ditunjukkan dengan rata-rata siswa pada materi tersebut masih dibawah KKM (75.0), yaitu
hanya mencapai 52.12. Peneliti berasumsi bahwa permasalahan tersebut muncul akibat
kurangnya minat siswa mempelajari materi tersebut. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk
meningkatkan minat dan hasil belajar IPA siswa kelas IVSDKanisius Pugeranmenggunakan
pendekatan kontekstual.
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Ada empat kegiatan utama dalam
penelitian ini yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau pengumpulan data dan
refleksi.Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Kanisius Pugeran yang berjumlah 29
siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik non tes yang berupa observasi
dan teknik tes.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Upaya peningkatan minat dan hasil belajar
siswa mata pelajaran IPA kelas IV SD Kanisius Pugeran tahun pelajaran 2012/2013 dengan
menggunakan pendekatan kontekstual dapat dilakukan dengan cara menerapkan komponenkomponen pendekatan kontekstual sebagai berikut: kontruktivitisme (Contructivisme),
menemukan (inquiry), bertanya (questioning), masyarakat belajar (Learning Community),
pemodelan (modelling), refleksi (Reflection), penilaian sebenarnya (Authentic Assessment). (2)
Penggunaan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran
IPA kelas IV SD Kanisius Pugeran tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini dapat dilihat dari
peningkatan rata-rata setiap indikator minat siswa. Indikator 1 yang pada kondisi awal 1,62
meningkat menjadi 4.31, indikator 2 yang pada kondisi awal 1.41 meingkat menjadi 4.00, dan
indikator yang pada kondisi awal 1.76 meningkat menjadi 4.06. Rata-rata dari seluruh indikator
yang pada kondisi awal hanya sebesar 1.66 meningkat menjadi 4.16. (3) Penggunaan pendekatan
kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas IV SD
Kanisius Pugeran tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase
jumlah siswayang telah mencapai KKM pada kondisi awal dan siklus II. Persentase jumlah siswa
yang mencapai KKM pada kondisi awal sebesar 45% meningkat menjadi 93,2% pada siklus
II.Nilai rata-rata kelas yang dicapai siswapada kondisi awal 52,12 meningkat menjadi 83,96 pada
siklus II
Kata kunci : minat, hasil belajar, kontekstual
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ABSTRACT
IMPROVEMENT OF INTEREST AND LEARNING APPROACH USING THE
SUBJECT KONTESKTUAL IPA CLASS IV
PUGERAN CANISIUS PRIMARY ACADEMIC YEAR SEMESTER 2 2012/2013
YOGYAKARTA
by :
Marcellinus Hendry Nur Cahyo Nugroho (091134161)
At the beginning of the study , researchers conducted observations at Canisius Pugeran
fourth grade . Observations indicate there are problems with the learning outcomes of
students , especially in science subjects . The problem that arises is the low student
achievement with the matter explained the change of sound energy through the use of
musical instruments . This is indicated by the average student in these materials is still
under KKM ( 75.0 ) , at only 52.12 . Researchers assume that these problems arise due to
lack of interest of the student to learn the material . Therefore , the researcher intends to
increase interest in science learning outcomes and fourth grade students Canisius Pugeran
using contextual approach .
This research is Classroom Action Research . There are four main activities in this
research that the planning , implementation , observation or data collection and reflection .
The subjects were fourth grade students Canisius Pugeran totaling 29 students . Data
collection techniques used are non- test techniques such as observation and testing
techniques .
The results ofthis study indicatethat(1) efforts to increasestudentinterest andlearning
outcomes ofteaching scienceCanisiusPugeranfourth gradeschool year2012/2013by using
acontextual approachcan bedone byapplyinga contextual approachcomponentsas follows:
kontruktivitisme(Contructivisme),
find(inquiry),
asking(questioning),
communitylearning(learning Community), modeling(modeling), reflection(reflection), the
actualassessment(Authentic
assessment).
(2)
The
use
ofthe
contextual
approachcanincreasestudent interestin science subjectsCanisiusPugeranfourth gradeschool
year2012-2013. It canbe seenfromthe increase inaverage everyindicator ofstudent interest.
Indicator 1istheinitialconditionof 1.62increased to4:31, 2indicatorthattheinitial
conditionshad risen to4:001:41, and theindicatoron the initial conditions1.76increased
to4:06. Averagescoreofall indicatorsin the initial conditionsis onlyof 1.66increased
to4.16.(3) The use ofthe contextual approachcanimprove student learning outcomesin
science subjectsCanisiusPugeranfourth gradeschool year2012-2013. It canbe seenfromthe
increase inthe percentage ofstudentswho have reachedthe KKMon the initial
conditionsandthe second cycle. The percentage ofstudents who achieveKKMon the initial
conditionsof 45%increased to93.2% in the second cycle. The average value
ofthegradeachieved by studentsin the initial conditions52.12increased to83.96in the
second cycle
Keywords : interest , learning outcomes , contextual
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Secara umum Sekolah Dasar diselenggarakan dengan tujuan untuk
mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan kemampuan serta
memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup
dalam

masyarakat

serta

mempersiapkan

siswamengikuti

pendidikan

menengah.Salah satu bidang studi yang diajarkan di Sekolah Dasar untuk
mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan global dan teknologi
informasi di masa mendatang adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam
(IPA).Materi pembelajaran IPA merupakan hasil kegiatan manusia yang berupa
pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar melalui
penyelidikan, penyusunan, pengujian gagasan.Melalui mata pelajaran IPA, kerja
ilmiah seperti melakukan pengamatan, memprediksi dan keterampilan berfikir
dapat dilatihkan kepada siswa dalam usaha memberi bekal ilmu pengetahuan.
Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), konsep pembelajaran
IPA mengandung seluruh aspek tentang yang berhubungan dengan pengetahuan
untuk dapat menanggapi isu lokal, nasional, kawasan dunia, sosial, ekonomi,
lingkungan dan etika serta menilai secara kritis perkembangan dalam bidang IPA
di SD hendaknya dapat dirancang dan dipersiapkan untuk memotivasi dan dapat
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menimbulkan

suatu

pertanyaan.

Ciri

utama

pembelajaran

IPA

adalah

menimbulkan suatu pertanyaan atau masalah dilanjutkan dengan arahan guru
menggali informasi, mengkonfirmasikan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki
dan mengarahkan pada tujuan apa yang belum dan harus diketahui.
Keberhasilan suatu proses pembelajaran IPA ditandai dengan tercapainya
indikator dalam setiap Kompetensi Dasar (KD). Keberhasilan setiap indikator
tersebut dapat dilihat melalui hasil evaluasi belajar siswa.Jika hasil evaluasi baik
maka prestasi belajar siswa akan baik. Tetapi ada suatu masalah yang terjadi
dengan siswa kelas IV SD Kanisius Pugeran

Semester II Tahun Ajaran

2011/2012mata pelajaran IPA pada KD “Menjelaskan perubahan energi bunyi
melalui penggunaan alat musik”. Masalah tersebut adalah minat dan hasil belajar
yang didapatkan masih rendah, hal ini dapat dilihat melalui data ulangan harian
siswa, nilai rata-rata siswa kelas IV semester 2 tahun ajaran 2011/2012 adalah
52.12. Jumlah ini masih di bawah Kriteria ketuntasan Minimal (KKM) sebesar
65,00.Sedangkan berdasarkan data kondisi awal, persentase jumlah siswa yang
mencapai KKM adalah 45 % dari 28 siswa (13siswa).
Belum berhasilnya siswa pada KD “Menjelaskan perubahan energi bunyi
melalui penggunaan alat musik” diperkirakanakibat dari pemakaian pendekatan
yang belum tepat.Pendekatan yang kurang tepat tersebut dapat membuat siswa
merasa bosan di kelas dan membuat siswa tidak berminat dalam pencarian
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informasi. Minatsiswa dalam pencarian informasi sangat berpengaruh terhadap
hasil yang akan dicapai.
Minat belajar siswa dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu perhatian,
ketertarikan, dan rasa senang terhadap bahan pelajaran. Tiga indikator minat
tersebut ditunjukkan dengan sikap perhatian siswa terhadap bahan pelajaran,
materi pelajaran serta mengerjakan soal-soal pelajaran. Ketertarikan siswa
ditunjukkan dengan tertarik terhadap bahan pelajaran serta tertarik menyelesaikan
soal-soal pelajaran. Rasa senang siswa ditunjukkan dengan rasa senang
mengetahui

bahan

belajar,

memahami

bahan

pelajaran

serta

mampu

menyelesaikan soal-soal pelajaran. Berdasarkan observasi awal dan wawancara
peneliti dengan guru kelas, siswa di kelas tersebut belum terindikasi melakukan
atau belum menunjukkan sikap-sikap tersebut. Jadi guru harus mencari
pendekatan lain danlebih tepat agar siswa terangsang mencapai indikatorindikator minat tersebut.
Rahardjo (2012:1) mengungkapkan bahwa guru berperan sebagai
pengelola proses belajar mengajar, bertindak selaku fasilitator yang berusaha
menciptakan kondisi belajar, mengembangkan bahan pelajaran dengan baik dan
meningkatkan kemampuan siswa untuk menyimak pelajaran dan menguasai
tujuan pendidikan yang harus mereka capai. Pemakaian pendekatan yang tepat
dapat membantu guru dalam meningkatkan minat serta hasil belajar
siswa.Pendekatan yang tepat ini akan membuat siswa termotivasi untuk belajar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4

secara aktif. Siswa akan merasa terbantu dalam proses pencarian informasi untuk
membangun pemahamanya. Sehingga yang terjadi pada siswa adalah bukan suatu
hafalan yang didapat melainkan pemahaman yang didapat.
Berdasarkan analisis diatas peneliti mencoba melaksanakan pembelajaran
dengan

menggunakan

pendekatankontesktual

untuk

diterapkan

pada

KD“Menjelaskan perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik”.
Menurut Elin Rosalin (dalam Astuti, 2012:2) pendekatan contextual teaching and
learning merupakan salah satu pendekatan yang dapat membantu siswadalam
mengkaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata mereka
sehari-hari. Dengan pendekatan ini diharapkan pembelajaran mengkaitkan materi
pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Dalam pembelajaran menggunakan
pendekatan ini siswa akandiajak untuk mendapatkan pengalaman langsung di
dalam pembelajarannya yaitu dengan menemukan konsep-konsep di dalam IPA
dengan pengalaman langsung serta membandingkannya dengan kehidupan nyata.
Dengan adanya pengalaman langsung tersebut siswa akan lebih mudah merekam
dan memahami konsep-konsep yang telah mereka temukan. Hal tersebut
akanmembawa pengaruh

yang baik

pada

peningkatan prestasi

belajar

siswa.Dengan begitu peneliti memilih untuk melakukan penelitian dengan judul
“Peningkatan Minat dan Hasil

Belajar Dengan Menggunakan Pendekatan

Kontesktual Pada Mata Pelajaran IPA Siswa kelas IV SD Kanisius Pugeran
Semester II Tahun Ajaran 2012/2013.
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B. Batasan Masalah
Untuk memfokuskan penelitian ini agar diperoleh hasil maksimal maka
peneliti membatasi masalah yang diteliti pada pembelajaran IPA dengan topik
sumber bunyi di kelas IV SD Kanisius Pugeran Kota Yogyakarta tahun pelajaran
2012/2013.Pendekatan

pembelajaran

yang

digunakan

yaitu

pendekatan

kontesktual untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa tentang energi bunyi
tentang sumber bunyi dan sifat sifat bunyi.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi fokus permasalahan dan
penelitian ini sebagai berikut:
1) Bagaimana

upaya

meningkatkan

minatdan

hasil

belajar

siswamenggunakanpendekatan kontesktualpada mata mata pelajaran IPA
siswadi Kelas IV SD Kanisius Pugeran tahun ajaran 2012/2013?
2) Apakah penggunaan pendekatan kontekstualdapat meningkatkan minat belajar
IPA siswa Kelas IV SD Kanisius Pugeran?
3) Apakah penggunaan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar
IPA siswa Kelas IV SD Kanisius Pugeran?

D. Batasan Pengertian
1. Minat adalah suatu kemauan siswa dalam suatu proses atau kegiatan yang
akan dilakukan.
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2. Hasil belajar adalah hasil yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau dalam
bentuk skor yang didapat dari hasil tes kemampuan.
3. Peningkatan hasil belajar dapat diketahui dengan capaian tiap akhir siklus
dengan kondisi awal dari suatu aktivitas belajar yang dilakukan berdasarkan
pengukuran dan penilaian hasil belajar yang diukur dengan alat ukur tes dan
diwujudkan dengan bentuk angka-angka.
4. Pendekatan kontekstual adalah salah satu pendekatan pembelajaran dimana
siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang mempunyai tingkat
kemampuan berbeda-beda
5. IPA adalah suatu kajian tentang alam yang diperoleh dari suatu kegiatan
ilmiah yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan pengetahuan yang
teoritis.
E. Pemecahan Masalah
Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang, tentang kurangnya minat
belajar serta banyaknya siswa yang masih dibawah KKM di dalam suatu
pembelajaran dengan KD menjelaskan sumber bunyi melalui penggunaan alat
musik,masalah tersebut akan diatasi dengan menggunakan pendekatankontesktual
dimana pelaksanaannya diusahakan sebanyak mungkin siswa dapat terlibat di
dalam kegiatan pembelajaran tersebut, dan nantinya diharapkan lebih banyak
siswa yang mencapai KKM.
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F. Tujuan
Sesuai dengan rumusan masalahnya, penelitian ini bertujuan :
1. Untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan minat dan hasil belajar
siswa menggunakan pendekatan kontekstual pada mata pelajaran IPA siswa
kelas IV SD Kanisius Pugeran tahun pelajaran 2012/2013
2. Untuk mengetahui apakah penggunaan pendekatan kontesktual, dapat
meningkatkan minat belajar siswa kelas IV SD Kanisius Pugeran tahun
pelajaran 2012/2013
3. Untuk mengetahui apakah dengan menggunakan pendekatankontesktual,
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Kanisius Pugeran,
Yogyakarta dalam materi energi bunyi Tahun Ajaran 2012/2013.
G. Manfaat
Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan program studi Pendidikan Guru
Sekolah Dasar di Universitas Sanata Dharma.
2. Bagi Guru


Memperoleh pengetahuan dan pengalaman pada proses pembelajaran IPA,
khususnya

tentang

“energi

bunyi”

dengan

menggunakan
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Pendekatankontesktual yang berdaya guna meningkatkan pemahaman
konsep siswa.


Secara bertahap memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan
dalam menentukan alternatif pemecahan masalah untuk meningkatkan
pemahaman konsep siswa



Mampu memperbaiki pembelajaran menuju arah yang lebih baik.

3. Bagi Siswa


Memberikan pengalaman belajar bagi siswa dalam hal pengembangan
potensi saintis dan potensi kreatif melalui pembelajaran IPA yang
menyenangkan.



Meningkatkan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA



Memudahkan siswa untuk lebih memahami konsep “sumber energi bunyi”
sehingga hasil belajar siswa meningkat.

4. Bagi Sekolah
Sebagai sumber inspirasi bagi upaya-upaya perbaikan kualitas
pembelajaran IPA, khususnya di SD Kanisius Pugeran. Mengembangkan
fungsi SD untuk kegiatan penelitian sehingga diperoleh pengetahuan dan
pengalaman tentang penggunaan pendekatankontesktual dalam materi sumber
bunyi untuk meningkatkan keterampilan proses siswa.
5. Bagi Lembaga Pendidikan atau Universitas

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9

Sebagai masukan yang berharga dan bahan kajian pendidikan akademis
untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraaan kurikulum di Lembaga
Pendidikan Tinggi yang menangani Kependidikan (LPTK) khususnya PGSD
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Minat Belajar
1. Minat
Minat berperan sangat penting dalam kehidupan siswadan mempunyai
dampak yang besar terhadap sikap dan perilaku. Siswa yang berminat terhadap
kegiatan belajar akan berusaha lebih keras dibandingkan siswa yang kurang
berminat. Menurut Kartono (1995), minat merupakan moment-moment dari
kecenderungan jiwa yang terarah secara intensif kepada suatu obyek yang
dianggap paling efektif (perasaan, emosional) yang didalamnya terdapat
elemen-elemen efektif (emosi) yang kuat.
Minat juga berkaitan dengan kepribadian.Jadi pada minat terdapat
unsur-unsur pengenalan (kognitif), emosi (afektif), dan kemampuan (konatif)
untuk mencapai suatu objek, seseorang suatu soal atau suatu situasi yang
bersangkutan dengan diri pribadi.Minat adalah sesuatu pemusatan perhatian
yang tidak disengaja yang terlahir dengan penuh kemauannya dan yang
tergantung dari bakat dan lingkungan. Dari beberapa pengertian di atas dapat
disimpulkan bahwa minat adalah kecenderungan tertarik pada sesuatu yang
relatif tetap untuk lebih memperhatikan dan mengingat secara terus-menerus
yang diikuti rasa senang untuk memperoleh suatu kepuasan dalam mencapai
tujuan pembelajaran yang dimiliki siswa. Dalam belajar diperlukan suatu
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pemusatan perhatian agar apa yang dipelajari dapat dipahami, sehingga siswa
dapat melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dilakukan.Perubahan
kelakuan ini meliputi seluruh pribadi siswa, baik kognitif, psikomotor maupun
afektif.
Untuk meningkatkan minat, maka proses pembelajaran dapat dilakukan
dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami apa yang ada di
lingkungan secara berkelompok. Sedangkan yang peneliti maksudkan dengan
minat belajar di sini adalah suatu kemampuan umum yang dimiliki siswa untuk
mencapai hasil belajar yang optimal yang dapat ditunjukkan dengan kegiatan
belajar.
2. Minat BelajarSiswa
Menurut Slameto (2003:58) siswa yang berminat dalam belajar
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
a. Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk untuk memperhatikan dan
mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus menerus.
b. Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati.
c. Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang diminati.
Ada rasa keterikatan pada sesuatu aktivitas-aktivitas yang diminati.
d. Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya daripada yang lainnya.
e. Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan.
f. Membangkitkan minat belajar siswa di sekolah
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Minat sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar, karena apabila
bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat, siswa tidak akan
belajar dengan baik sebab tidak menarik baginya. Siswa akan malas belajar dan
tidak akan mendapatkan kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang
menarik minat siswa, lebih mudah dipelajari sehingga dapat meningkatkan
prestasi belajar.
Minat terhadap sesuatu hal tidak merupakan yang hakiki untuk dapat
mempelajari hal tersebut, asumsi umum menyatakan bahwa minat akan
membantu seseorang mempelajarinya. Membangkitkan minat terhadap sesuatu
pada dasarnya adalah membantu siswa melihat bagaimana hubungan antara
materi yang diharapkan untuk dipelajari dengan diri sendiri sebagai individu.
Menurut Slameto (2003:180) proses ini berarti menunjukkan pada siswa
bagaimana pengetahuan atau kecakapan tertentu mempengaruhi dirinya,
melayani tujuan-tujuannya, dan memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Bila
siswa menyadari bahwa belajar merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan
yang dianggap penting, dan bila siswa melihat bahwa hasil dari pengalaman
belajar akan membawa kemajuan pada dirinya, ia akan lebih berminat untuk
mempelajarinya.
Minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara
diri sendiri dengan sesuatu di luar diri, semakin kuat atau dekat hubungan
tersebut, semakin besar minatnya. Jika terdapat siswa yang kurang berminat
dalam belajar dapat diusahakan agar mempunyai minat yang lebih besar
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dengan cara menjelaskan hal-hal yang menarik dan berguna bagi kehidupannya
serta berhubungan dengan cita-cita yang berkaitan dengan materi yang
dipelajari.
Minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan
bahwa siswa lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, dapat pula
dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas.Siswa yang memiliki
minat terhadap subyek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang
lebih besar terhadap subyek tersebut.Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan
diperoleh

kemudian.Minat

terhadap

pelajaran

mempengaruhi

belajar

selanjutnya serta mempengaruhi minat-minat baru.
Menurut

ilmuwan

pendidikan

cara

yang

paling

efektif

untuk

membangkitkan minat belajar pada siswa adalah dengan menggunakan minatminat siswa yang telah ada dan membentuk minat-minat baru pada diri siswa.
Hal ini dapat dicapai dengan jalan memberikan informasi pada siswa mengenai
hubungan antara suatu bahan pengajaran yang akan diberikan dengan bahan
pengajaran yang lalu, menguraikan kegunaan bagi siswa dimasa yang akan
datang. Minat dapat dibangkitkan dengan cara menghubungkan materi
pelajaran dengan suatu berita sensasional yang sudah diketahui kebanyakan
siswa.
Berdasarkan

penjabaran

mengenai

minat

belajar

siswa,

peneliti

menyimpulkan indikator-indikator minat belajar siswa terdiri dari: adanya
perhatian, adanya ketertarikan, dan rasa senang. Indikator adanya perhatian
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dijabarkan menjadi tiga bagian yaitu: perhatian terhadap bahan pelajaran,
memahami

materi

pelajaran

dan

menyelesaikan

soal-soal

pelajaran.

Ketertarikan dibedakan menjadi ketertarikan terhadap bahan pelajaran dan
untuk menyelesaikan soal-soal pelajaran.Rasa senang meliputi rasa senang
mengetahui bahan belajar, memehami bahan belajar, dan kemampuan
menyelesaikan soal-soal.
3. Faktor yang Mempengaruhi Minat
Secara umum minat siswamemiliki beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu
faktor intern, dan faktor ekstern. Faktor intern yang mempengaruhi minat:
a.

Faktor Kesehatan
Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap
kemampuan belajar, bila seseorang kesehatannya terganggu misalkan sakit
pilek, demam, pusing, batuk dan sebagainya, dapat mengakibatkan cepat
lelah, tidak bergairah, dan tidak bersemangat untuk belajar.

b.

Cacat Tubuh
Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau
kurang sempurna mengenai tubuh.Cacat tubuh seperti buta, tuli, patah
kaki, lumpuh dan sebagainya biasa mempengaruhi belajar, siswa yang
cacat belajarnya juga terganggu.

c.

Faktor Psikologis
1) Perhatian
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Untuk mencapai hasil belajar yang baik, maka siswa harus
mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan
atau materi pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka minat
belajarpun rendah, jika begitu akan timbul kebosanan, siswa tidak
bergairah belajar, dan biasa jadi siswa tidak lagi suka belajar. Agar
siswa berminat dalam belajar.
2) Kesiapan
Kesiapan

menurut

James

Drever

adalahPrepanednesto

Respond or Reach.Kesiapan adalah kesediaan untuk memberikan
response atau bereaksi kesediaan itu timbul dalam diri seseorang dan
juga berhubungan dengan kematangan, karena kematangan berarti
kesiapan untuk melaksanakan kecakapan.
3) Bakat atau Intelegensi
Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru
akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar,
misalkan orang berbakat menyanyi, suara, nada lagunya terdengar
lebih

merdu

dibanding

dengan

orang

yang

tidak

berbakat

menyanyi.Bakat biasa mempengaruhi belajar, jika bahan pelajaran
yang dipelajari siswa sesuai dengan bakat, maka siswa akan berminat
terhadap pelajaran tersebut, begitu juga intelegensi, orang yang
memiliki intelegensi (IQ) tinggi, umumnya mudah belajar dan
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hasilnyacenderung baik, sebaliknya jika seseorang yang “IQ” nya
rendah akan mengalami kesukaran dalam belajar.
Faktor eksternal yang mempengaruhi minat belajar siswasebagai berikut.
1) Faktor Keluarga
Cara orang tua mendidik sangat mempengaruhi belajar
siswa.Jika orang tua tidak memperhatikan pendidikan dan belajar
anaknyaseperti tidak mengatur waktu belajar, tidak melengkapi alat
belajarnya dan tidak memperhatikan apakah anaknya belajar atau
tidak, semua ini berpengaruh pada semangat belajar anaknya, biasa
jadi anaknya tersebut malas dan tidak bersemangat belajar.
Suasana rumah yang tegang, ribut, sering cekcok, biasa
menyebabkan anak bosan di rumah, dan sulit berkonsentrasi dalam
belajarnya.Dan akibatnya anak tidak semangat dan bosan belajar
karena terganggu oleh hal-hal tersebut.
Dalam kegiatan belajar, seorang anak terkadang memerlukan
sarana prasarana atau fasilitas-fasilitas belajar seperti buku, alat-alat
tulis.Jika fasilitas tersebut tidak dapat dijangkau oleh keluarga, ini
biasa menjadi faktor penghambat dalam belajar.
2) Faktor sekolah


Pendekatan mengajar
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Pendekatan

mengajar adalah suatu cara yang harus dilalui

dalam mengajar, pendekatan mengajar ini mempengaruhi minat
belajarsiswa. Jika pendekatan mengajar guru kurang baik dalam
artian guru kurang menguasai materi-materi kurang persiapan,
guru tidak menggunakan variasi dalam menyampaikan pelajaran
alias monoton, semua ini biasa berpengaruh tidak baik bagi
semangat belajar siswa.


Kurikulum
Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan
kepada siswa kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan
pelajaran.Bahan pelajaran yang seharusnya disajikan itu sesuai
dengan kebutuhan bakat dan cita-cita siswa juga masyarakat
setempat. Kurikulum yang sesuaian dengan kebutuhan-kebutuhan
siswa, akan meningkatkan semangat, dan minat belajar siswa,
sehingga siswamendapatkan hasil belajar yang memuaskan.



Pekerjaan rumah
Pekerjaan rumah yang terlalu banyak dibebankan oleh guru
kepada murid untuk dikerjakan di rumah.Merupakan dapat
menghambat dalam kegiatan belajar, karena membuat siswa cepat
bosan. Siswatidak memiliki kesempatan untuk mengerjakan
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kegiatan yang lain. Guru sebaiknya jangan memberi banyak PR
pada peserta didiknya.
3) Faktor masyarakat
Disamping belajar, anak juga mempunyai kegiatan-kegiatan
lain diluar sekolah, misalnya karang taruna, menari, olah raga.Bila
kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan berlebih-lebihan, bisa
menurunkan semangat belajar siswa.Pengaruh-pengaruh dari teman
bergaul siswa lebih cepat masuk dalam jiwa anak jika teman
bergaulnya baik akan berpengaruh baik terhadap diri siswa. Jika teman
bergaulnya jelek pasti mempengaruhi sifat yang jelek pada diri siswa.
4. Membangkitkan Minat Belajar Siswa
Minat

berkaitan

dengan

nilai-nilai

tertentu.Oleh

karena

itu,

merenungkan nilai-nilai dalam aktifitas belajar sangat berguna untuk
membangkitkan minat. Misalnya belajar agar lulus ujian, menjadi juara, ahli
dalam salah satu ilmu, memenuhi rasa ingin tahu mendapatkan gelar atau
memperoleh pekerjaan. Dengan demikian, minat belajar tidak perlu berangkat
dari nilai atau motivasi yang muluk-muluk. Bila minat belajar didapatkan pada
gilirannya

akan

menumbuhkan konsentrasi

atau kesungguhan

dalam

belajar(Sudarmono,1994). Loekmono (1994), mengemukakan 5 butir motif
yang penting yang dapat dijadikan alasan untuk mendorong tumbuhnya minat
belajar dalam diri seorang siswa yiatu:
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a. Suatu hasrat untuk memperoleh nilai-nilai yang lebih baik dalam semua
mata pelajaran.
b. Suatu dorongan batin untuk memuaskan rasa ingin tahu dalam satu atau
lain bidang studi.
c. Hasrat siswauntuk meningkatkan siswa dalam meningkatkan pertumbuhan
dan perkembangan pribadi.
d. Hasrat siswa untuk menerima pujian dari orang tua, guru atau temanteman.
e. Gambaran diri dimasa mendatang untuk meraih sukses dalam suatu bidang
khusus tertentu
Beberapa langkah untuk menimbulkan minat belajar menurut
(Sudarmono, 1994), yaitu :
a. Mengarahkan perhatian pada tujuan yang hendak dicapai.
b. Mengenai unsur-unsur permainan dalam aktivitas belajar.
c. Merencanakan aktivitas belajar dan mengikuti rencana itu.
d. Pastikan tujuan belajar saat itu misalnya; menyelesaikan PR atau laporan.
e. Dapatkan kepuasan setelah menyelesaikan jadwal belajar.
f. Bersikaplah positif di dalam menghadapi kegiatan belajar.
g. Melatih kebebasan emosi selama belajar.
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B. Hasil Belajar
1. Pengertian Hasil Belajar
Belajar dan mengajar merupakan konsep yang tidak bisa dipisahkan.
Belajar merujuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subyek
dalam belajar. Sedangkan mengajar merujuk pada apa yang seharusnya
dilakukan seseorang guru sebagai pengajar. Dua konsep belajar mengajar
yang dilakukan oleh siswa dan guru terpadu dalam satu kegiatan.Diantara
keduanya itu terjadi interaksi dengan guru. Kemampuan yang dimiliki
siswadari proses belajar mengajar saja harus bisa mendapatkan hasil bisa juga
melalui kreatifitas seseorang itu tanpa adanya intervensi orang lain sebagai
pengajar. Oleh karena itu hasil belajar yang dimaksud disini adalah
kemampuan-kemampuan yang dimiliki seorang siswasetelah ia menerima
perlakukan dari pengajar (guru), seperti yang dikemukakan oleh Sudjana.
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah
menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2004:22). Sedangkan menurut
Horwart Kingsley dalam bukunya Sudjana membagi tiga macam hasil belajar
mengajar: (1) Keterampilan dan kebiasaan, (2)Pengetahuan dan pengarahan,
(3)Sikap dan cita-cita (Sudjana, 2004:22). Dari pendapat di atas dapat
disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan keterampilan, sikap dan
keterampilan yang diperoleh siswa setelah ia menerima perlakuan yang
diberikan oleh guru sehingga dapat mengkonstruksikan pengetahuan itu dalam
kehidupan sehari-hari.
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar
Faktor yang mempengaruhi proses belajar dan hasil belajar adalah
a. Faktor Lingkungan
Dalam lingkunganlah anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata
rantai kehidupan yang di sebut Ekosistem. Dua lingkungan yang pengaruh
cukup signifikan terhadap belajar anak didik di sekolah :
1) Lingkungan Alami
2) Pencemaran lingkungan hidup merupakan mala petaka bagi anak didik
yang hidup di dalamnya
3) Lingkungan Sosial Budaya
Lingkungan sosial budaya di luar sekolah ternyata sisi kehidupan yang
mendatangkan problem sendiri bagi kehidupan anak didik di sekolah.
Pembangunan gedung sekolah yang tak jauh dari hiruk pikuk lalu
lintas menimbulkan kegaduhan suasana kelas.
b. Faktor Instrumental
Setiap sekolah mempunyai tujuan yang akan di capai. Tujuan tersebut
tentu saja pada tingkat kelembagaan. Agar dapat mencapai ke arah itu di
perlukan seperangkat kelengkapan dalam berbagai bentuk dan jenisnya.
Sarana dan fasilitas yang tersedia harus di manfaatkan sebaik-baiknya agar
berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan belajar anak didik di
sekolah:
1)

Kurikulum
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2)

Program

3)

Sarana dan fasilitas

4)

Guru

5)

Kondisi Psikologis

c. Kondisi Fisikologis
Kondisi psikologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap
kemampuan belajar seseorang. Orang yang dalam keadaan segar
jasmaninya, akan berlainan belajarnya dari orang yang dalam keadaan
kelelahan.
d. Kondisi psikologis
Semua keadaan dan fungsi psikologis tentu saja mempengaruhi belajar
seseorang. Berarti belajar bukanlah berdiri sendiri, terlepas dari faktor lain
seperti faktor luar dan faktor dari dalam. Faktor psikologis sebagai faktor
dari dalam tentu saja merupakan hal yang utama dalam menentukan
intensitas belajar seorang anak. Minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan
kemampuan-kemampuan kognitif adalah faktor-faktor psikologis yang
utama mempengaruhi proses dan hasil belajar anak didik.


Minat
Menurut Slameto (2003), minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa
ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh
minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara
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diri sendiri dengan suatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat
hubungan tersebut semakin besar minat.


Kecerdasan
Raden cahaya prabu dalam Slameto (2003) pernah mengatakan dalam
mottonya bahwa :” Didiklah anak sesuai taraf umurnya, Pendidikan
yang berhasil karena menyelami jiwa anak didiknya”. Yang menarik
dari ungkapan ini adalah tentang umur dan menyelami jiwa anak
didik.



Bakat
Bakat merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap proses dan
hasil belajar seseorang. Hampir tidak ada yang membantah , bahwa
belajar pada bidang yang sesuai dengan bakatnya memperbesar
kemungkinan berhasilnya usaha itu.



Motivasi
Menurut Noehi Nasution dalam (Sumadi Suryabrata 1988) motivasi
adalah

kondisi

psikologis

yang

mendorong

seseorang untuk

melakukan sesuatu. Jadi motivasi untuk belajar adalah kondisisi
psikologis yang mendorong seorang untuk belajar. Penemuan –
penemuan penelitian menunjukan bahwa hasil belajar pada umumnya
meningkat jika motivasi untuk belajar bertambah.
e. Kemampuan Kognitif
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Dimana orang menyadari bahwa pengetahuannya berasal dari masa
lampau atau atau berdasarkan kesempatan yang diperoleh di masa lampau.
C. Pembelajaran Kontekstual
1. Konsep Dasar Pembelajaran Kontekstual
Contextual Teaching & Learning adalah sistem yang menyeluruh, terdiri
dari bagian-bagian yang saling terhubung. Jika bagian-bagian ini terjalin satu
sama lain, maka akan dihasilkan pengaruh yang melebihi hasil yang diberikan
bagian-bagiannya secara terpisah (Johson, 2010:65). Seperti halnya biola,
cello, klarinet, dan alat musik lain di dalam sebuah orkestra yang
menghasilkan sebuah bunyi yang berbeda-beda yang secara bersama-sama
menghasilkan musik yang indah.
Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) adalah
pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang dipelajari
dengan kehidupan nyata siswasehari - hari,baik dalam lingkungan keluarga,
sekolah, masyarakat maupun negara, dengan tujuan untuk menemukan makna
materi tersebut bagi kehidupan (Komalasari, 2010:7).
Pada penerapannya, pembelajaran kontekstual menawarkan konsep
bahwa mengajar bukan transformasi pengetahuan dari guru kepada siswa
dengan menghafal sejumlah konsep-konsep yang seperti terlepas dari
kehidupan nyata, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya memfasilitasi siswa
untuk mencari kemampuan untuk bisa hidup (life skill) dari apa yang
dipelajarinya. Dengan demikian, pembelajaran akan lebih bermakna, sekolah
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lebih dekat dengan masyarakat (bukan dekat dari segi fisik), akan tetapi secara
fungsional apa yang dipelajari disekolah senantiasa bersentuhan dengan
situasi dan permasalahan kehidupan yang terjadi dilingkungannya keluarga
dan masyarakat.
Untuk memperkuat pengalaman belajar siswayang aplikasif, tentu saja
diperlukan pembelajaran yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada
siswa untuk melakukan, mencoba, dan mengalami sendiri (learning to do),
dan bahkan sekedar pendengar yang pasif sebagai penerima terhadap semua
informasi yang disampaikan guru.
2. Pendekatan Pembelajaran Kontesktual
Pembelajaran

kontekstual

adalah

sebuah

pendekatan.Pembelajaran

kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru untuk
meningkatkan materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa
dalam membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan
penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari (Depdiknas, 2002:28).
Bern dan Erickson (dalam Komalasari, 2010:23-24) mengungkapkan ada
lima strategi dalam mengimplementasi pembelajaran kontekstual, yaitu:
1. Pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning).
2. Pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan
masalah dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan keterampilan dari
berbagai disiplin ilmu. Pendekatan ini meliputi mengumpulkan dan
menyatukan informasi, dan mempresentasikan penemuan.
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3. Cooperative learning (pembelajaran kooperatif), yaitu pendekatan yang
mengorganisasikan pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar
kecil dimana siswa bekerja bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran.
4. Pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), yaitu pendekatan
yang memusat pada prinsip dan konsep utama suatu disiplin, melibatkan
siswadalam memecahkan masalah dan tugas penuh makna lainnya,
mendorong siswa untuk bekerja mandiri membangun pembelajaran, dan
akhirnya menghasilkan karya nyata.
5. Pembelajaran pelayanan (service learning), yaitu pendekatan yang
menyediakan suatu aplikasi praktis suatu pengembangan pengetahuan dan
keterampilan untuk kebutuhan di masyarakat melalui proyek dan aktifitas.
6. Pembelajaran berbasis kerja (work-based learning), yaitu pendekatan
dimana tempat kerja, atau seperti tempat kerja, kegiatan terintegrasi dengan
materi di kelas untuk kepentingan pada siswa dan bisnis.

Pembelajaran kontekstualmerupakan pembelajaran yang diarahkan untuk
mengembangkan

kreatifitas

siswa

dalam

belajar.

Di

dalamnya

gurumemberikan contoh-contohdan menggunakan alat peraga, agar siswa
dapat menemukan sendiripengetahuan tentang hal yang dipelajari.
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Menyediakan alat peraga
Kondisi
awal
Perlakuan

Peserta didik melakukan
percobaan

Kondisi
akhir

Menyimpulkan percobaan
dan tanya jawab

Evaluasi
Bagan 2.1 Kerangka berfikir pembelajaran kontekstual

a. Karakteristik Pembelajaran Kontesktual
Johnson

(dalam

Komalasari,

2010:7-8)

mengungkapkan

karakteristik pembelajaran kontekstual meliputi: (1) menjalin hubunganhubungan

yang bermakna (making

meaningful

connection), (2)

mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berarti (doing significant work),
(3) melakukan proses belajar yang diatur sendiri (self regulated learning),
(4) mengadakan kolaborasi (collaborating), (5) berpikir kreatif (critical
and creative thinking), (6) memberikan layanan secara individual
(nurturing the individual), (7) merupakan pencapaian standar yang tinggi
(reaching high standards), dan (8) menggunakan asesmen autentik
(ushing authehtic assessment).
b. Penerapan Pembelajaran Kontekstual
Setiap model pembelajaran, disamping memiliki unsur kesamaan,
juga ada beberapa perbedaan tertentu. Hal ini karena setiap model
memiliki karakteristik khas tertentu, yang tentu saja berimplikasi pada
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adanya perbedaan tertentu pula dalam membuat desain (skenario) yang
disesuaikan dengan model yang akan diterapkan. Menurut Rusman
(2010:193-200) pendekatan kontekstual melibatkan tujuh komponen,
yaitu:kontruktivitisme (Contructivisme), menemukan (inquiry), bertanya
(questioning), masyarakat belajar (Learning Community), pemodelan
(modelling), refleksi (Reflection), penilaian sebenarnya (Authentic
Assessment).

Pada

penerapannya,

pendekatan

kontekstual

juga

menggunakan asas-asas tersebut. Berikut ini penerapan pembelajaran
kontekstual dalam pembelajaran IPA:
1) Kontruktivisme
Asas yang pertama adalah kontruktivisme.Kontruktivisme
merupakan landasan berpikir (filosof) dalam CTL, yaitu bahwa
pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya
diperluas melalui konteks yang terbatas.Manusia harus membangun
pengetahuan itu memberi makna melalui pengalaman yang nyata.
Dalam CTL, strategi untuk membelajarkan siswa menghubungkan
antara setiap konsep dengan kenyataan merupakan unsur yang
diutamakan dibandingkan dengan penekanan terhadap seberapa
banyak pengetahuan yang harus diingat oleh siswa.
2) Menemukan (Inqury)
Asas yang kedua adalah menemukan (Inqury). Menemukan
merupakan kegiatan inti dari CTL, melalui upaya menemukan akan
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memberikan penegasan bahwa pengetahuan dan keterampilan serta
kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan bukan merupakan hasil
dari mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi merupakan hasil
menemukan sendiri. Pada tahap ini siswa diajak melaksanakan sejauh
mungkin kegiatan Inquiry atau menemukan semua materi yang
diajarkan.
3) Bertanya
Asas yang ketiga adalah bertanya. Kegiatan bertanya dapat
dilakukan dengan cara guru menanyakan tentang hal yang sudah
diketahui ataupun yang belum dimengerti oleh siswa. Siswa juga dapat
bertanya kepada teman pada saat mengerjakan tugas.CTL mendorong
agar siswaselalu mempunyai sifat ingin tahu sehingga semakin banyak
muncul pertanyaan-pertanyaan dari siswa.
4) Masyarakat Belajar
Asas yang keempat adalah masyarakat belajar.Masyarakat
belajar dilaksanakan dengan membentuk kelas dalam kelompok untuk
berdiskusi saat mengerjakan tugas dengan materi tertentu. Maksud
masyarakat bertanya adalah membiasakan siswa untuk melakukan
kerjasama dengan teman belajarnya. CTL berusaha menciptakan
masyarakat belajar melalaui berbagai kegiatan diskusi, tanya jawab
dan lain sebagainya. Masyarakat belajar memungkin pelaksanaan
pembelajaran diluar kelas.
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5) Pemodelan
Asas

kelima

adalah

pemodelan.Perkembangan

ilmu

pengetahuan, rumitnya permasalahan hidup yang dihadapi serta
tuntutan siswa yang semakin berkembang dan beranekaragam, telah
berdampak pada tuntunan kemampuan guru yang harus memiliki
kemampuan lengkap, dan ini yang sulit dipenuhi. Oleh karena itu,
maka kini guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar bagi peserta
didik. CTL juga berusaha membentuk

pembelajaran dengan

menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa melalui
ilustrasi, model bahkan media yang sebenarnya.
6) Refleksi
Asas yang keenam adalah refleksi. Refleksi dilakukan disetiap
akhir pembelajaran melalui refleksi peneliti dapat mengetahui hasil
belajar siswamaupun proses mereka belajar. Refleksi dapat berupa
pertanyaan langsung seperti “apa yang kalian dapatkan pada
pembelajaran hari ini ?” atau dapat juga berupa tulisan.
7) Penilain otentik
Asas yang ketujuh adalah penilian otentik. Penilain otentik
dilaksanakan dengan cara memberikan soal evalusi pada akhir siklus.
Selain itu juga, penilaian dari teman sejawat yang menilai mengenai
keikutsertaan mereka dalam pembelajaran yang dapat digunakan
sebagai

data

untuk

mengukur

keaktifan.

Pendekatan
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kontekstualmenuntut

penilaian

secara

objektif,

yaitu

menilai

kemampuan yang sebenarnya pada setiap siswa.
D. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
1. Pengertian IPA
IPA sendiri berasal dari kata scienceyang berarti alam.Menurut
Suyoso dkk. (1998:23) Scienceadalah “pengetahuan hasil kegiatan manusia
yang bersifat aktif dan dinamis tiada henti-hentinya serta diperoleh melalui
pendekatan tertentu yaitu teratur, sistematis, berobjek, dan berlaku secara
universal”.Sedangkan menurut Abdullah dkk. (1998:18), IPA merupakan
“pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau
khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan,
penyusunan teori, eksperimentasi, observasi dan demikian seterusnya kait
mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain”.Dari uraian tersebut
dapat disimpulkan bahwa IPA adalah suatu kajian tentang alam yang
diperoleh dari suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh manusia untuk
menghasilkan pengetahuan yang teoritis.
2. Karakteristik IPA menggunakan pendekatan kontekstual
Alam sekitar merupakan sumber belajar yang paling otentik dan tidak
akan habis digunakan. Dalam pembelajaran IPA seorang guru dituntut untuk
dapat mengajak anak didiknya memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber
belajar.Usman (2011:5) mengungkapkan bahwa model belajar yang cocok
untuk anak Indonesia adalah belajar melalui pengalaman langsung (Learning
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by Doing).Berdasarkan pendapat di atas, seorang guru diharapkan mampu
memberikan pengalaman langsung pada pembelajaran IPA.
Untuk anak usia SD, pendekatan ilmiah dikembangkan secara bertahap
dan berkesinambungan, dengan harapan bahwa pada akhirnya akan terbentuk
suatu paduan yang lebih utuh sehingga anak SD dapat melakukan penelitian
sederhana
Proses dalam hal ini adalah proses untuk mendapatkan IPA. IPA
didapat dengan pendekatan Ilmiah. Ada tahapan pengembangannya sesuai
dengan tahapan dari suatu proses penelitian eksperimen.
a. Observasi, merupakan keterampilan menggunakan semua panca indra
untuk memperoleh data atau informasi.
b. Klasifikasi, ketrampilan mengolah obyek pengamatan atas dasar
persamaan dan perbedaan yang dimiliki.
c. Interpretasi, merupakan ketrampilan untuk menafsirkan data.
d. Prediksi, ketrampilan untuk dapat memperkirakan atau meramalkan apa
yang akan terjadi berdasarkan kecenderungan atau pola hubungan yang
terdapat pada data yang diperoleh.
e. Hipotesis, suatu pernyataan berupa dugaan tentang kenyataan-kenyataan
yang terdapat di alam melalui proses pemikiran
f. Mengendalilkan variabel, ketrampilan mengatur variabel sedemikian rupa
sehingga adanya perbedaan pada akhir eksperimen adalah benar-benar
karena pengaruh variable yang diteliti.
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g. Merencanakan dan melaksanakan penelitian, tahap-tahapnya adalah
menetapkan

masalah

penelitian,

menetapkan

hipotesis

tindakan

menetapkan bahan dan alat yang akan digunakan, menetapkan langkahlangkah percobaan serta waktu yang dibutuhkan, dan menetapkan format
tabulasi data.
h. Inferensi (menyimpulkan), kemampuan untuk menarik kesimpulan dari
data yang dikumpulkan.
i. Aplikasi (menerapkan), suatau penerapan dari ide dan konsep ataupun
pengetahuan yang dimiliki siswake dalam situasi baru.
j. Komunikasi, keterampilan menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran
dan perasaan pada orang lain secara lisan atau tulisan.
3. Pembelajaran IPA di SD
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diperlukan oleh siswa Sekolah Dasar
karena Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) memberikan peran untuk tercapainya
sebagian dari tujuan pendidikan di Sekolah Dasar. Pendidikan di SD tentu saja
menjadi awal dari pendidikannya pada jenjang berikutnya. Misalnya,
seseorang tidak dapat menjadi seorang dokter atau arsitek jika tidak mengenal
IPA secara mendasar. Justru pengetahuan dasar dari berbagai konsentrasi ilmu
dikenalkan di SD melalui IPA.Tidak perlu diperdebatkan kembali, secara
tidak langsung IPA juga membantu kesejahteran bangsa dan negara.
Kemampuan materil bangsa tersebut bergantung pada kemapuan IPA bangsa
tersebut.
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E. Penelitian yang Relevan
Pada bagian ini akan dikemukakan tentang beberapa penelitian yang relevan
dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian yang relevan tersebut adalah
penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2012), Suwandari (2012), Galih (2013),
Wahyuni (2010)
1. Astuti (2012) memaparkan penelitiannya yang berjudul “Peningkatan Prestasi
Belajar dan Keaktifan siswa kelas V SDN Nolobangsan dalam Pembelajaran
Matematika pada materi volume Kubus dan Balok dengan Pendekatan
Kontekstual”.Penelitian ini dilaksanakan di SD N Nolobangsan.Hasil
penelitiannya terhadap prestasi belajar siswa pada siklus I adanya peningkatan
jumlah siswa yang telah mencapai KKM menjadi 65%, yang pada kondisi
awal hanya sebesar 45%.Keaktifan siswa pada siklus ini meningkat 68%, yang
pada kondisi awal hanya sebesar 51%.Pada siklus II, prestasi belajar siswa
yang telah mencapai KKM menjadi 78%, sedangkan keaktifan siswa kembali
meningkat menjadi 80%.Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan
pendekatan kontekstual dalam pembelajaran matematika pada materi volume
kubus dan balok dapat meningkatkan prestasi dan keaktifan siswa kelas V
SDN Nolobangsan.Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan
peneliti, yaitu sama-sama meningkatkan prestasi dan keaktifan siswa
menggunakan pendekatan kontekstual.
2. Suwandari (2012), memaparkan penelitiannya yang berjudul “Peningkatan
Keaktifan dan Prestasi Belajar pada Pembelajaran Bunyi Melalui Pendekatan
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Kontekstual pada Siswa Kelas IV SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta
Semester Genap Tahun Ajaran 2011/2012”.Penelitian ini dilaksanakan di SD
Kristen Kalam Kudus Yogyakarta.Hasil penelitiannya terhadap peningkatan
prestasi belajar siswa terlihat dari kondisi awal dengan rata-rata 6,5 pada
siklus I meningkat menjadi 7.6 dan pada siklus II kembali meningkat menjadi
8.1. Peningkatan juga terlihat dari peningkatan jumlah siswa yang mencapai
KKM pada kondisi awal adalah 44,5% pada siklus I meningkat menjadi
82,4% dan pada siklus II kembali meningkat menjadi 94,1% siswa. Pada
keaktifan siswa, indikator siswa aktif bertanya dengan kondisi awal 30% pada
siklus I meningkat menjadi 64,7% dan pada siklus II kembali meningkat
menjadi 90,6% siswa. Pada indikator kerjasama siswa dengan kondisi awal
60% pada siklus I meningkat menjadi 88,2% dan pada siklus II kembali
meningkat menjadi 75,3% siswa. Pada indikator ketepatan siswa melakukan
pengamatan dengan kondisi awal 50% pada siklus I meningkat menjadi 89,4%
dan pada siklus II kembali meningkat menjadi 95,3% siswa. Pada indikator
jawaban hasil pengamatan siswa dengan kondisi awal 65% pada siklus I
meningkat menjadi 89,4% dan pada siklus II kembali meningkat menjadi
95,3% siswa. Peningkatan keaktifan siswa juga terlihat dari nilai rata-rata
yang pada siklus I sebesar 8,5 pada siklus II meningkat menjadi 8,9. Dengan
demikian

dapat

meningkatkan

disimpulkan

keaktifan

dan

bahwa
prestasi

pendekatan
belajar

kontekstual
pada

dapat

pembelajaran

bunyi.Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, karena
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berusaha meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa menggunakan
pendekatan kontekstual.
3. Galih, Restu (2013) memaparkan hasil peneliannya

yang berjudul

“Peningkatan Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa Kelas III SD Negeri
Plaosan 1 Menggunakan Model Pembelajaran Kontekstual”. Penelitian
dilaksanakan di SD Negeri Plaosan I, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati,
Sleman Yogyakarta. Hasil penelitian siklus I terhadap keaktifan pada
indikator bertanya kepada guru dan temandengan rata-rata awal 1,2 meningkat
menjadi 1,9. Indikator mengemukakan gagasan dalam diskusi dengan rata-rata
awal 1,7 meningkat menjadi 2,4. Indikator mengerjakan tugas yang diberikan
guru dengan rata-rata awal 1,8 meningkat menjadi 2,8. Hasil penelitian
terhadap prestasi belajar siswa adalah jumlah siswa yang mencapai KKM
yang pada kondisi awal 40% meningkat menjadi 85%. Rata-rata kelas dengan
kondisi awal sebesar 6,4 meningkat menjadi sebesar 80,4. Kesimpulannya
adalah penggunaan model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan
keaktifan

dan

prestasi

plaosan1.Penelitian

ini

belajar
relevan

siswasiswa
dengan

kelas

penelitian

III

SD

yang

Negeri

dilakukan

peneliti.Penelitian ini sama-sama meningkatkan keaktifan dan prestasi belajas
siswa menggunakan pembelajaran kontekstual.
4. Wahyuni (2011) memaparkan penelitiannya yang berjudul “Peningkatan
Prestasi Belajar PKn Siswa Kelas IV SD Kadirejo dengan Pendekatan
Kontekstual”. Hasil penelitian siklus I menunjukkan bahwa kondisi awal
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39% dari 44 siswa yang lulus KKM meningkat menjadi 68% dengan nilai
rata-rata sebesar 76. Pada siklus II, jumlah siswa yang mencapai KKM
kembali meningkat menjadi 86 %, dengan nilai rata-rata kelas 86.
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan
kontekstual dapat meningkatkan prestasi belajar PKn siswa kelas IV
Kadirejo.Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti,
yaitu dengan peningkatan prestasi belajar siswa menggunakan pendekatan
kontekstual.
Beberapa penelitian yang relecan di atas menjadi acuan dan refrensi sebuah
penelitian menggunakan model pembelajaran kontekstual. Berikut ini bagan
beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

Penelitian oleh Astuti (2012):
Peningkatan Prestasi Belajar dan
Keaktifan peserta didik kelas V SDN
Nolobangsan dalam Pembelajaran
Matematika pada Materi volume
Kubus dan Balok dengan Pendekatan
Kontekstual

Penelitian oleh Suwandari (2012):
Peningkatan Keaktifan dan Prestasi
Belajar pada Pembelajaran Bunyi
Melalui Pendekatan Kontekstual pada
Peserta didik Kelas IV SD Kristen
Kalam Kudus Yogyakarta Semester
Genap Tahun Ajaran 2011/2012

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti:
Peningkatan Keaktifan dan Prestasi Belajar IPA
Peserta didik Kelas IV SD Kanisius Pugeran
Menggunakan Pendekatan Kontekstual
Penelitian oleh galih (2013):
Peningkatan Keaktifan dan Prestasi
Belajar Peserta didik Kelas III SD
Negeri Plaosan 1 Menggunakan
Model Pembelajaran Kontekstual

Penelitian oleh Wahyuni (2010):
Peningkatan Prestasi Belajar PKn
Peserta didik Kelas IV SD Kadirejo
dengan Pendekatan Kontekstual

Bagan 2.2 Penelitian yang relevan
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F. Kerangka Pikir
Di dalam pembelajaran IPA dibutuhkan suatu pemahaman yang baik.Untuk
mencapai pemahaman tersebut dibutuhkan suatu pembelajaran yang bukan
dimulai dari konseptual, melainkan melalui pengamatan atau percobaan
konkretuntuk

mencapai

konsep

tersebut.Dengan

menggunakan

pendekatankontekstualsiswa dapat melakukan suatu pembelajaran yang aktif.
Dalam pembelajaran ini siswaakan mendapatkan pengalaman langsung dalam
menemukan suatu konsep. Dengan pengalaman langsung tersebut, siswa akan
lebih mudah memahami materi dan dengan demikian hasil belajar meningkat.
G. Hipotesis Tindakan
1. Upaya peningkatan minat dan hasil belajar siswa mata pelajaran IPA kelas IV
SD Kanisius Pugeran tahun pelajaran 2012/2013 dengan menggunakan
pendekatan kontekstual dapat dilakukan dengan cara menerapkan komponenkomponen pendekatan kontekstual dalam pembelajaran sebagai berikut :
pendekatan kontekstual melibatkan tujuh komponen, yaitu: kontruktivitisme
(Contructivisme), menemukan (inquiry), bertanya (questioning), masyarakat
belajar (Learning Community), pemodelan (modelling), refleksi (Reflection),
penilaian sebenarnya (Authentic Assessment).
2. Penggunaan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan minat belajar siswa
pada mata pelajaran IPA kelas IV SD Kanisius Pugeran tahun pelajaran
2012/2013
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3. Penggunaan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar siswa
pada mata pelajaran IPA kelas IV SD Kanisius Pugeran tahun pelajaran
2012/2013
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BAB III
PENDEKATAN PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, sedangkan model
penelitian ini menggunakan model Khemis dan Taggart, yaitu sebagai berikut:

Rencana
Tindakan

Refleksi

Siklus 1

Rencana
Tindakan

Pelaksanaan
Tindakan

Siklus 2
PelaksanaanSiklusRefleksi
Tindakan
Observasi

Observasi

Gambar 1. Model Penelitian Khemis dan Taggart

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus pertama dan siklus
kedua akan diadakan 2 kali pertemuan, setiap pertemuan 2JP , alokasi waktu
setiap 1JP adalah 35 menit.
B. Setting Penelitian
1. Tempat Penelitian
SD Kanisius Pugeran Yogyakarta
40
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2. Subyek Penelitian
Siswa Kelas IV SD Kanisius Pugeran tahun pelajaran 2012/2013
jumlah28 siswa ( putra: 14 siswa dan putri: 14 siswi).
3. Obyek Penelitian
Peningkatan minat dan hasil belajar siswadalam materi menjelaskan
perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik.
4. Waktu Penelitian:
Pengambilan data penelitian dilakukan pada bulan maret-mei
2013.Adapun keseluruhan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2. Jadwal Penelitian
No

Keterangan

1

4

Meminta ijin kepada
sekolah yang akan
diteliti
Observasi masalah di
kelas
Penyusunan proposal
penelitian
Pengumpulan data

5

Pengolahan data

6

Penyusunan laporan

7

Ujian akhir

8

Perbaikan laporan

2
3

Desember Januari Februari
(2012)
(2013) (2013)

Maret
(2013)

April
(2013)

Mei
( 2013)
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C. Rencana Tindakan
Siklus I
1. Persiapan
a. Meminta ijin penelitian kepada Kepala SD
b. Menentukan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD) sesuai
materi pembelajaran
c. Menyusun Silabus
d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
e. Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS)
f. Menyusun kisi-kisi evaluasi
g. Membuat soal evaluasi pada siklus I beserta kunci jawaban
2. Rencana Tindakan Siklus I
Siklus I terdiri dari 2 pertemuan (4 Jp), pertemuan 1 (2 Jp) membahas
pengertian energi dan energi bunyi. Kemudian pertemuan ke 2 (2
Jp)membahas tentang energi bunyi beserta sifat-sifat dari bunyi serta
mengerjakan soal evaluasi.
Pertemuan 1
a. Kegiatan Awal
1) Doa, salam dan presensi kehadiran siswa
2) Memeriksa kesiapan siswadalam mengikuti pelajaran.
3) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan
membuat peta konsep.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43

b. Kegiatan Inti
Eksplorasi
1) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai arti sumber-sumber bunyi
Elaborasi
2) Guru menyajikan gambar-gambar sumber bunyi (pemodelan)
3) Guru membagi siswamenjadi kelompok kecil yang terdiri dari 3 anak
4) Siswadalam kelompok memperhatikan penjelasan gambar yang
disampaikan oleh guru dan mencoba membuat rumusan masalah
tentang gambar tersebut
5) Setiap kelompokmembuat hipotesis tentang sumber bunyi yang sudah
ada (inkuiri)
Konfirmasi
6) Siswa dan guru bertanya jawab tentang kegiatan percobaan yang telah
di awal dilakukan (Bertanya)
7) Siswamencoba memgemukakan hipotesis yang dibuat dan terjadi
interaktif antara siswadengan guru (Konstruktivisme)
8) Peneliti melakukan pengamatan terhadap minat siswasaat mempelajari
materi tersebut.
c. Kegiatan Akhir
1) Membuat ringkasan materi
2) Refleksi: apakah manfaat bunyi bagi kehidupan kita?
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Pertemuan 2
a. Kegiatan Awal
1) Doa, salam dan presensi kehadiran
2) Memeriksa kesiapan siswadalam mengikuti pelajaran.
3) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan
membuat peta konsep.
4) Menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan
b. Kegiatan Inti
Eksplorasi
1) Siswadan guru bertanya jawab tentang pelajaran sebelumnya tentang
sumber-sumber bunyi
Elaborasi
2) Guru membagi siswamenjadi kelompok kecil yang terdiri dari 3 anak
3) Siswamemperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru dan tugas
yang harus dikerjakan kelompok.
4) Siswamencoba mengerjakan tugas dan membahas dalam kelompok apa
itu sumber bunyi dan contoh - contohnya
5) Setiap kelompok mendiskusikan materi tentang sumber bunyi yang ada
di lingkungan sekitar (Masyarakat belajar)
6) Peneliti melakukan pengamatan terhadap minat siswasaat mempelajari
materi tersebut setelah menggunakan pendekatan diskusi.
Konfirmasi
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7) Siswa dan guru bertanya jawab tentang percobaan yang dilakukan
(Bertanya)
8) Setiap kelompok menyusun hasil diskusinya di dalam kelompok.
9) Kelompok mencoba mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas
dan menunggu saran dari kelompok lain (Konstruktivisme)
10) Kelompok mengerjakan LKS dan di kumpulkan pada guru kelas
c. Kegiatan Akhir
1) Membuat ringkasan materi
2) Refleksi: apakah manfaat bunyi bagi kehidupan kita? Mengapa bunyi
dapat kita dengar? (refleksi)
3. Pelaksanaan
Pelaksanaan dilaksanakan berdasarkan rencana setiap siklus dan setiap
pertemuannya.
4. Observasi
Melakukan observasi selama pembelajaran, dengan memperhatikan
cara siswa mengikuti proses pembelajaran. Observasi dilakukan untuk
mengukur minat belajar siswa pada setiap pertemuan.
5. Refleksi
Mengidentifikasi kesulitan dan hambatan pelaksanaan pembelajaran
pada setiap siklus I. Dari identifikasi yang diperoleh peneliti melakukan
perbaikan pada siklus berikutnya, sehingga pembelajaran menjadi lebih baik.
Siklus II
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1. Persiapan
a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
b. Menyusun Lembar Kerja Siswa (LKS)
c. Menyusun kisi-kisi evaluasi
d. Membuat soal evaluasi pada siklus II beserta kunci jawaban
2. Rencana Tindakan
Siklus II terdiri dari 2 pertemuan (4 Jp), pertemuan ke 3 (2 Jp) akan
digunakan untuk membuat eksperimen energi bunyi dengan anggota
kelompoknya, kemudian pertemuan ke 4 (2 Jp) akan digunakan untuk
membahas hasil eksperimen kelompok dan mengerjakan soal-soal evaluasi.
Pertemuan 1
a. Kegiatan Awal
1) Doa, salam dan presensi kehadiran
2) Memeriksa kesiapan siswadalam mengikuti pelajaran.
3) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan
membuat peta konsep
4) Menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan
b. Kegiatan Inti
Eksplorasi
1) Siswa dan guru bertanya jawab tentang pelajaran sebelumnya. Baik
dengan materi sumber bunyi maupun dengan percobaan pada pertemuan
sebelumnya.
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Elaborasi
2) Siswamemperhatikan penjelasan guru sesuai dengan rencana pertemuan
I (Siklus I pertemuan 2).
3) Siswa dibagi menjadi 7 kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 4
orang.
4) Siswamempersiapkan alat yang akan digunakan dalam kegiatan belajar
seperti kaleng, tali, karet, paku yang telah dibawa oleh masing-masing
kelompok.
5) Setiap kelompok mendiskusikan materi sifat-sifat bunyi.
6) Siswadengan kelompok mencoba untuk membuat alat peraga telepon
kaleng yang menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui zat padat.
Kegiatan itu mengacu pada sifat-sifat bunyi melalui alat peragayang
urutannya sebagai berikut.Bunyi merambat melalui benda padat
(Inkuiri)
7) Siswa memberikan contoh sumber bunyi yang ada dilingkungan sekitar
(Masyarakat Belajar)
Konfirmasi
8) Siswa dan guru bertanya jawab tentang percobaan yang dilakukan
(Bertanya)
9) Siswamendiskusikan materi mendeskripsikan sifat-sifat bunyi di dalam
kelas bersama dengan kelompoknya masing-masing dengan alat dan
bahan yang dibawa oleh masing-masing kelompok (Kontrukstivisme)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48

10) Peneliti melakukan pengamatan terhadap minat siswasaat mempelajari
materi tersebut setelah menggunakan pendekatan kontesktual.
11) Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas dan
kelompok yang lain memberi tanggapan
c. Kegiatan Akhir
1) Membuat ringkasan materi
2) Refleksi: apakah manfaat bunyi dapat kita dengar melalui zat padat ?
Pertemuan 2
a. Kegiatan Awal
1) Doa, salam dan presensi kehadiran
2) Memeriksa kesiapan siswadalam mengikuti pelajaran.
3) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan
membuat peta konsep
4) Menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan
b. Kegiatan Inti
Eksplorasi
1) Siswa dan guru bertanya jawab tentang pelajaran sebelumnya
Elaborasi
2) Peserta didik duduk sesuai kelompok yang sudah terbentuk pada waktu
pertemuan sebelumnya.
3) Setiap kelompok memperagakan hasil eksperimen yang sudah di buat
dalam kelompok pertemuan yang lalu (Inkuiri)
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4) Siswadan guru bertanya jawab mengenai materi sesuai alat peraga di
dalam kelas bersama dengan kelompoknya dan kelompok yang lain
(Bertanya)
5) Siswaselama menperagakan alat peraganya, kelompok lain mencoba
untuk memberi tanggapan
6) Peneliti melakukan pengamatan terhadap minat siswasaat mempelajari
materi tersebut setelah menggunakan pendekataneksperimen
7) Siswa dalam kelompok mebuat ringkasan (Kontruksitivisme)
c. Kegiatan Akhir
1) Setiap siswa mengerjakan evaluasi yang terdapat pada lembar evaluasi
2) Refleksi: Bagaimana perasaan setelah mengetahui manfaat bunyi dapat
kita dengar melalui zat padat?(Refleksi)
3) Pelaksanaan
Pelaksanaan dilaksanakan berdasarkan rencana setiap siklus dan setiap
pertemuannya.
4) Observasi
Melakukan observasi selama pembelajaran, dengan memperhatikan
cara siswa mengikuti proses pembelajaran. Observasi dilakukan untuk
mengukur minat belajar siswa pada setiap pertemuan.
5) Refleksi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50

Mengidentifikasi kesulitan dan hambatan pelaksanaan pembelajaran
pada setiap siklus II. Dari identifikasi yang diperoleh peneliti melakukan
perbaikan pada siklus berikutnya, sehingga pembelajaran menjadi lebih baik.
D. Teknik Pengumpulan Data
Penggunaan data dalam penelitian di bawah ini menggunakan teknik
observasi (untuk minat) dan tes tertulis (untuk hasil belajar). Berikut ini adalah
tabel yang merupakan deskripsi pelaksanaan pengumpulan pada penelitian ini:
Tabel 3. Teknik pengumpulan data
No
1

Peubah

Indikator

Minat
Prosentase
belajar IPA minat
siswa
belajar
siswa
Hasil belajar Nilai rataIPA siswa
rata siswa

2

Data

Pengumpulan
data
Lembar
observasi (tes)

Data
kuantitatif
berupa nilai
evaluasi
Data
Lembar
kuantitatif
evaluasi
berupa skor

Instrumen
Rubrik
penilaian

Kriteria
observasi
(terlampir)

Minat belajar dan hasil belajar siswaadalah dua hal yang akan ditingkatkan
pada penelitian ini. Oleh karena itu dua tersebut juga yang akan diukur. Kedua hal
tersebut adalah hal yang berbeda, maka peneliti membedakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut:
2. Teknik pengumpulan data minat belajar siswa
-

Kondisi Awal
Keadaan awalminat belajar siswadiambil berdasarkan hasil observasi
peneliti terhadap kegiatan belajar IPA siswa kelas IV

Kanisius
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Pugeran.Hasil observasi minat belajar siswa sebelum tindakan dapat
dilihat di lampiran 6.
-

Siklus 1 dan siklus 2
Ada 3 indikator minat siswa yang akan diukur. Setiap indikator
memiliki deskripsi. Dalam pembelajaran peneliti mengukur minat belajar
siswa menggunakan instrument non tes berupa lembar observasi. Jika
adasiswa yang terindikasi melakukan salah satu deksripsi indikator minat,
maka pada lembar observasi siswa tersebut mendapatkan turus.
Selanjutnya,

perolehan

turus

tersebut

digunakan

peneliti

untuk

menghitung rata-rata setiap indikator minat belajar siswa.
3. Teknik pengumpulan data hasil belajar siswa
-

Kondisi Awal
Keadaan awal rata-rata hasil belajar siswa IPA dengan materi energi
bunyi siswa kelas IV SD Kanisius Pugeran tahun pelajaran 2011/2012.
Hasil belajar IPAsiswa tersebut dianalisis dengan mencari nilai rata-rata.

-

Siklus 1 dan siklus 2
Selain minat, hasil belajar adalah hal lain yang ditingkatkan dan
diukur pada penelitian ini. Pada penerapannya, peneliti menggunakan
pendekatan kontekstual untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk
mengukur dan mengetahui peningkatan peneliti menggunakan tes tertulis
yang berupa evaluasi belajar siswa. Hasil yang diperoleh siswa
selanjutnya dianalisis untuk mengetahui rata-rata yang diperoleh.
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E. Instrumen Penelitian
Dua hal yang diukur dalam penelitian ini yaitu minat dan prestasi belajar
siswa.Dua variabel tersebut diukur menggunakan dua jenis instrumen.Instrumen
non tes digunakan untuk mengukur minat siswa, sedangkan instrumen tes
digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa.
1.

Instrumen Minat Belajar (non tes)
Instrumen non tes yang digunakan peneliti untuk mengukur peningkatan
minat siswa adalah lembar observasi.Observasi dilakukan pada saat
pelaksanaan tindakan pada setiap siklus.Lembar observasi minat belajar
siswa pada penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 1. Lembar observasi ini
diisi menggunakan turus, yaitu dengan cara menuliskan turus setiap kali
observer melihat siswa terindikasi bersikap atau melakukan indikator minat.
Ada beberapa indikator dari minat belajar siswa yang menjadi acuan
observasi.Indikator-indikator minat belajar siswa tersebut terdiri atas adanya
perhatian, adanya ketertarikan, dan rasa senang. Indikator adanya perhatian
dijabarkan menjadi tiga bagian yaitu: perhatian terhadap bahan pelajaran,
memahami materi pelajaran dan menyelesaikan soal-soal pelajaran.
Ketertarikan dibedakan menjadi ketertarikan terhadap bahan pelajaran dan
untuk menyelesaikan soal-soal pelajaran.Rasa senang meliputi rasa senang
mengetahui bahan belajar, memahami bahan belajar, dan kemampuan
menyelesaikan soal-soal.
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Tabel 3.1 Indikator dan deskriptor minat belajar siswa

No

Indikator

Deskriptor
a. Perhatian terhadap bahan pelajaran

1

Perhatian

b. Memahami materi pelajaran
c. Menyelesaikan soal-soal pelajaran
d. Ketertarikan terhadap bahan pelajaran

2

Ketertarikan

e. Ketertarikan untuk menyelesaikan soal-soal
pelajaran
f. meliputi rasa senang mengetahui bahan belajar

3

Rasa senang

g. Memahami bahan belajar
h. Kemampuan menyelesaikan soal-soal

Berdasarkan acuan deskripsi indikator minat belajar siswa tersebut diatas,
peneliti melakukan observasi minat belajar.Observasi dilakukan di setiap
pertemuan.Setiap kali observer melihat adanya indikasi siswa bersikap atau
melakukan salah satu deskripsi indikator minat belajar siswa, maka observer
memberikan turus terhadap siswa tersebut di lembar observasi.Berikut ini
lembar observasi yang digunakan observer melihat perkembangan minat
belajar.

Tabel 3.2 Lembar observasi minat belajar siswa
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Indikator Minat Belajar Siswa
Nama

Jumlah

No

Indikator 1

Indikator 2

Indikator 3

Siswa

Turus
a

b

C

d

e

f

1
2
3
4
….
....
30
JujJumlah

Keterangan:
A : Perhatian terhadap bahan pelajaran
B : Memahami materi pelajaran
C : Menyelesaikan soal-soal pelajaran.
D : Ketertarikan terhadap bahan pelajaran
E : Ketertarikan menyelesaikan soal-soal pelajaran.
F : Rasa senang mengetahui bahan belajar
G : Memahami bahan belajar
H : Kemampuan menyelesaikan soal-soal

g

h
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Berdasarkan observasi minat belajar siswa tersebut, maka peneliti
dapat memperoleh gambaran minat belajar masing-masing siswa.Minat
belajar siswa yang diperoleh setiap siswa yang berupa turus tersebut
selanjutnya dapat digunakan peneliti untuk mencari perolehan rata-rata
setiap indikator.
2.

Intrumen Hasil Belajar (Tes Tertulis)
Selain minat, hasil belajar adalah hal yang akan diukur peneliti.
Peneliti mengumpulkan data hasil belajar siswa dengan cara tes tertulis. Tes
adalah suatu alat pengukur yang berupa serangkaian pertanyaanyang harus
dijawab secara sengaja dalam suatu situasi yang distandardisasikan, dan
yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dan hasil belajar individu
atau kelompok (Masidjo, 2005:38-39).
Tes tertulis atau sering disebut dengan paper and pencil test adalah
tes yang menuntut jawaban dari siswadalam bentuk tertulis. Tes tertulis ada
dua bentuk yaitu bentuk uraian (essay) dan bentuk objektif(objective).Soal
tes tertulis dapat berupa soal tes objektif, pilihan ganda dan isian singkat
yang jawabannya dapat diberi skor nilai sesungguhnya sesuai pedoman yang
ditentukan sebelumnya.
Pada penelitian ini, peneliti juga melakukan evaluasi untuk
mengetahui hasil belajar siswa dengan bentuk soal objektif dan bentuk
uraian.Soal-soal tersebut dibuat berdasarkan kisi-kisi kompetensi yang harus
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dicapai siswa. Berikut ini adalah kisi-kisi soal evaluasi pada siklus I dan
siklus II
Tabel 3.3 Kisi-kisi evaluasi pembelajan siklus I
Kompetensi Dasar
M Menjelaskan perubahan
energi bunyi melalui
penggunaan alat music

Indikator Pembelajaran


Siswa dapat menjelaskan
sumber-sumber bunyi yang
ada dilingkungan sekitar
 Siswa dapat menyebutkan
apa itu sumber bunyi dan
contohnya
 Siswa dapat
mengelompokkan benda
yang menimbulkan bunyi
 Siswa dapat menyebutkan
contoh sumber-sumber
energi bunyi dalam
kehidupan sehari-hari
Tabel 3.4 Kisi-kisi evaluasi pembelajaran siklus II
Kompetensi Dasar

Menjelaskan
perubahan energi
bunyi melalui
penggunaan alat
music

Indikator Pembelajaran

Jenis Soal
PG
Uraian
2, 6, 7
3

1

4

4, 5, 8,
9,3

1,2

10

5

Jenis Soal
PG

Uraian



Siswa dapat
mengidentifikasi bendabenda yang menimbulkan
bunyi

1, 3,
5, 6,
7, 8, 9

1, 2



Siswa dapat menunjukkan
alat peraga yang
berhubungan dengan
bunyi
Siswa dapat menyebutkan
langkah membunyikan
suatu benda yang
menimbulkan bunyi

2, 4,
10

3, 4, 5
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Dari kisi-kisi tersebut peneliti membuat evaluasi pembelajaran pada
setiap siklus.Hasil evaluasi siswa selanjutnya dihitung untuk mengetahui
hasil belajar yang dicapai siswa menggunakan pedoman skoring.Berikut ini
pedoman skoring soal evaluasi siklus I dan siklus II.
Tabel 3.5 Pedoman skoring evaluasi pembelajaran siklus I dan siklus II
Siklus

Bentuk Soal

Jumlah

Skor Maksimal

Total skor

Siklus I

PG

10

1

10

Siklus II

Essai

5

4

20

Jumlah Skor

Kriteria skoring :
Soal PG:
Skor 1 : jika jawaban siswa benar
Skor 0 : jika jawaban siswa salah
Soal uraian:
Skor 4 : jika jawaban siswa benar sempurna
Skor 3 : jika jawaban siswa benar mendekati sempurna
Skor 2 : jika jawaban siswa kurang sempurna
Skor 1 : jika jawaban siswa salah semua
Skor 0 : jika siswa tidak menjawab

30
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3.

Validitas soal tes
a) Validitas
Tes sebagai alat ukur memiliki dua kriteria, yaitu kriteria
validitas dan kriteria realibilitas.Masidjo (2005:242) mengemukakan
bahwa, validitas suatu tes adalah taraf sampai di mana suatu tes
mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sujarwadi (2011:4)
mengungkap bahwa ada empat validitas muka.Empat validitas tersebut
dapat dikelompokkan menjadi validitas yang dapat diketahui melalui
pemikiran (validitas logis) dan validitas yang dapat diketahui melalui
uji empiris.
1) Validitas logis
 Validitas isi
Suatu validitas yang menunjukan sampai dimana isi suatu
tes atau alat pengukur mencerminkan hal-hal yang mau diukur
atau dites. Pada tahap ini mencocokan evaluasi dengan
kompetensi dalam kurikulum yang harus dicapai siswa


Validitas konstruksi
Suatu validitas yang menunjukkan sampai dimana isi suatu
tes atau alat pengukur sesuai dengan suatu konsep yang
seharusnya mendasar suatu tes atau alat pengukur tersebut atau
kontruksi teoritis yang mendasari disusunnya tes atau alat
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pengukur tersebut. Pada tahap ini peneliti merumuskan soalsoal evaluasi setiap siklusnya. Peneliti menguji validitas soalsoal tersebut menggunakan pendekatan expert judment, yaitu
menggunakan pendapat ahli. Peneliti mengujikan soal-soal
evaluasi setiap siklus tersebut pada ahli yang dalam hal ini
adalah dosen pembimbing dan guru kelas.
2)

Validitas Empiris
 Validitas Bandingan (Concurrent Validity)
Validitas bandingan artinya kejituansuatu tes dapat dilihat
dari korelasinya terhadap kecakapan yang telah dimiliki saat
kini secara riil. Tinggi rendahnya koefisien korelasi yang
diperoleh menunjukkan tinggi rendahnya validitas tes yang
akan kita nilai kualitasnya.
 Validitas Ramalan (Prediktif Validity)
Validitas prediktif adalah ketepatan (kejituan) dari suatu
alat ukur ditinjau dari kemampuan tes untuk meramalkan
prestasi yang dicapainya kemudian.Cara yang dipergunakan
untuk menilai tinggi rendahnya validitas prediktif ini ialah
dengan jalan mencari korelasi antara nilai-nilai yang dicapai
oleh anak-anak dalam tes tersebut dengan nilai-nilai yang
dicapainya kemudian.
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b) Uji validitas
Pada penelitian ini, peneliti hanya melakukan uji validitas logis
saja, yaitu validitas isi dan konstruksi. Peneliti hanya menguji soal
evaluasi setiap siklus dengan melihat kecocokan soal dan kurikulum
serta (validitas isi). Selain itu, peneliti juga mengkonsultasikan soalsoal tersebut pada ahli yang dalam hal ini adalah dosen, kepala sekolah
dan guru kelas.

E. Analisis Data
1. Kriteria keberhasilan
Kriteria keberhasilan siswa dalam peningkatan prestasi belajar dalam
menjelaskan perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.9 kriteria keberhasilan penelitian
Peubah

Indikator

Minat
belajar siswa

1. Perhatianpada
pembelajaran IPA
2. Ketertarikan terhadap
pembelajaran IPA
3. Rasasenang terhadap
pembelajaran IPA

Kondisi
Awal
1.89

Target
Siklus I Siklus II
2.5
3.5

1.34

2.5

3.5

2.13

2.5

3.5
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Hasil
Belajarsiswa

1. Nilai rata – rata siswa

61

65

70

2. Persentase siswa yang
mencapai KKM

45%

60%

70%

2. Analisis Data
a. Minat belajar siswa
Untuk mengetahui peningkatan keaktifan siswa, perlu diketahui
terlebih dulu rata-rata setiap indikator aktifitas dan rata-rata minat belajar
kelas.Data tersebut selanjutnya dibandingkan dengan data yang diperoleh
siswa sebelum dilaksanakannya penelitian ini.

1) Penghitungan rata-rata setiap indikator
Ada tiga indikator minat belajar yaitu, (1) perhatian, (2)
ketertarikan, (3) dan rasa senang.Untuk mengetahui peningkatan
tersebut peneliti menghitung rata-rata setiap indikator. Berikut ini cara
menghitung rata-rata setiap indikator.

Indikator minat belajar (1) :

Indikator minat belajar (2) :

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑘𝑜𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓𝑘𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑘𝑜𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓𝑘𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
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Indikator minat belajar (3) :

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑘𝑜𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓𝑘𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

2) Rata-rata minat belajar yang diperoleh kelas
Dari rata-rata setiap indikator, maka dapat diperoleh rata-rata minat
belajar kelas yang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Minat belajar kelas :

𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟𝑘𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓𝑎𝑛

1+2+3

3

Minat belajar siswadapat disimpulkan meningkat jika rata-rata
setiap indikator mencapai target indikator keberhasilan penelitian pada
variabel minat belajar.

b. Hasil belajar siswa
Untuk melihat peningkatan prestasi belajar siswa, peneliti terlebih
menghitung rata-rata kelas dan persentase jumlah siswa yang mencapai
KKM.Berikut ini adalah skoring dan penilaian prestasi belajar siswa.
1) Penghitungan skor evaluasi siswa (scoring)
Tes tertulis untuk mengukur pretasi belajar berupa tes obyektif
dan essay, dengan jumlah 15 soal.
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2) Penilaian
Pada tahap penilaian, jumlah skor yang diperoleh siswa diubah
menjadi nilai. Langkah merubah jumlah skor hasil evaluasi siswa
menjadi nilai menggunakan rumus sebagai berikut:

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑘𝑜𝑟

Nilai =𝑆𝑘𝑜𝑟𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 x 10

3) Menghitung nilai rata-rata (mean) kelas
Menghitung nilai rata-rata pekerjaan siswa kelas IV SD
Kanisius Pugeran, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

Nilai rata-rata (mean) :

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

4) Persentase jumlah siswayang mencapai KKM
Prestasi :

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎𝑠𝐾𝐾𝑀
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎

x 100%

Peningkatan prestasi belajar siswa diukur berdasarkan dua tolak ukur,
yaitu persentase jumlah siswa yang mencapai KKM dan peningkatan ratarata kelas.Jika persentase jumlah siswa yang mencapai KKM dan nilai rata-
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rata kelas setelah dilakukan tindakan lebih tinggi dari persentase jumlah
siswa yang mencapai KKM dan nilai rata-rata kelas sebelum tindakan, maka
prestasi belajar siswa dapat disimpulkan meningkat.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV dari penelitian ini merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan
pembahasannya. Untuk memudahkan dalam penyajiannya, sub bab hasil penelitian
akan diuraikan menjadi deskripsi pelaksanaan penelitian dan deskripsi hasil
penelitian. Pada sub bab pembahasan akan diuraikan menjadi peningkatan minat
siswadan peningkatan prestasi belajar siswa
A. Hasil Penelitian
Hasil penelitian didapat dari proses penelitian yang sudah dilakukan dalam
dua siklus. Berikut ini uraian pelaksanaan penelitian setiap siklus dan hasil
penelitian yang diperoleh.
1. Deskripsi pelaksanaan penelitian
Siklus I
a. Perencanaan penelitian
Pada tahap ini peneliti mempersiapkan semua teknis yang diperlukan
untuk

penelitian.

Hal

pertama

yang

dilakukan

peneliti

adalah

mempersiapkan kebutuhan mengenai subjek dan tempat penelitian yang
dalam hal ini siswakelas IV SD Kanisius Pugeran. Perijinan, perlengkapan
pembelajaran, dan media dalam penelitian di kelas menjadi konsentrasi
peneliti. Hal berikut yang dipersiapkan peneliti adalah instrumen

65
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penelitian, baik yang digunakan untuk mengukur minat maupun hasil
belajar siswa.
b. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang berjudul “Peningkatan
Minat dan Hasil Belajar Dengan Menggunakan Pendekatan Kontekstual
Pada Mata Pelajaran IPA SiswaKelas IV Sekolah Dasar Kanisius Pugeran
Semester 2 Tahun Pelajaran 2012 / 2013”. Penelitian ini dibagi dalam dua
siklus dan dilaksanakan dalam kurun waktu 2 minggu.
Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus I yang terdiri atas
dua pertemuan. Siklus ini dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 November
2013, dengan jumlah jam pelajaran 4 x 35 menit. Siklus II juga dibagi
dalam dua pertemuan. Siklus ini dilaksanaan pada tanggal 19 dan 20
November 2013 dengan jumlah jam pelajaran 4 x 35 menit. Berikut ini
rangkaian pelaksanaan kegiatan siklus I dan siklus II
Pertemuan I
1) Kegiatan awal
Salam pembukaan dan doa menjadi kegiatan rutin dan setiap
kelas di SD Kanisius Pugeran. Kegiatan dilanjutkan dengan presensi
kehadiran siswa. Selajutnya, guru memberikan apersepsi berupa
pertanyaan-pertanyaan untuk dengan menggali pengetahuan awal
siswatentang bunyi dan sumbernya.
2) Kegiatan inti
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Eksplorasi
a) Siswadan guru bertanya jawab mengenai arti sumber-sumber
bunyi
Elaborasi
b) Guru menyajikan gambar – gambar sumber bunyi. (pemodelan)
c) Guru membagi siswamenjadi kelompok kecil yang terdiri dari 3
anak
d) Siswadalam kelompok memperhatikan penjelasan gambar yang
disampaikan oleh guru dan mencoba membuat rumusan masalah
tentang gambar tersebut
e) Setiap kelompokmembuat hipotesis tentang sumber bunyi yang
sudah ada (inkuiri)
Konfirmasi
f) Siswadan guru bertanya jawab tentang percobaan yang dilakukan
(Bertanya)
g) Siswamencoba memgemukakan hipotesis yang dibuat dan terjadi
interaktif antara siswadengan guru (Konstruktivisme)
h) Peneliti

melakukan

pengamatan

mempelajari materi tersebut.
Pertemuan 2
Kegiatan Awal
Eksplorasi

terhadap

minat

siswasaat
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11) Siswadan guru bertanya jawab

tentang pelajaran sebelumnya

tentang sumber-sumber musik
Kegiatan Inti
Elaborasi
12) Guru membagi siswamenjadi kelompok kecil yang terdiri dari 3
anak
13) Siswamemperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru dan
tugas yang harus dikerjakan kelompok.
14) Peserta didik mencoba mengerjakan tugas dan membahas dalam
kelompok apa itu sumber bunyi dan contoh-contohnya
15) Setiap kelompok mendiskusikan materi tentang sumber bunyi yang
ada di lingkungan sekitar (masyarakat belajar)
16) Peneliti

melakukan

pengamatan

terhadap

minat

siswasaat

mempelajari materi tersebut setelah menggunakan pendekatan
diskusi.
Konfirmasi
17) Siswadan guru bertanya jawab tentang percobaan yang dilakukan
(bertanya)
18) Setiap kelompok menyusun hasil diskusinya di dalam kelompok.
19) Kelompok mencoba mempresentasikan hasil diskusinya di depan
kelas dan menunggu saran dari kelompok lain (Konstruktivisme)
3) Kegiatan akhir
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Di akhir kegiatan, guru memberikan apresiasi kepada kelompok
dengan jawaban paling benar berupa penghargaan kelompok terbaik.
Guru juga melakukan evaluasi pada pertemuan 2 untuk mengetahui
peningkatan

prestasi

siswa.

Setelah

evaluasi,

guru

bersama

siswamelakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran hari ini.
Berikut ini pertanyaan yang menjadi refleksi guru dan siswa.
Apakah manfaat bunyi bagi kehidupan kita?
Mengapa bunyi dapat kita dengar?
c. Observasi/pengamatan
Didalam setiap siklus, peneliti melakukan pengamatan atau
observasi. Dalam siklus I ini peneliti juga melakukan pengamatan
untuk mengetahui minat belajar siswa. Dalam pengukuran minat
belajar siswa, peneliti menggunakan instrumen yang telah disiapkan
sebelumnya. Penilaian minat siswadengan cara observer memberikan
turus setiap siswaterindikasi bersikap sama dengan deskriptor
indikator observasi minat. Seluruh hasil pengamatan siklus I akan
jabarkan pada deskripsi hasil hasil penelitian.
d. Refleksi
Minat belajar maupun prestasi hasil belajar dari siklus ini telah
diperoleh. Setelah diolah, maka diperoleh hasil akhir dari siklus ini.
Hasil tersebut selanjutnya menjadi acuan refleksi peneliti untuk
mengambil

langkah

selanjutnya.

Berdasarkan

yang

diperoleh
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menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswabelum mencapai
KKM (75). Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk melanjutkan
penelitian ke siklus berikutnya. Dengan meminta pertimbangan guru
kelas dan beberapa rekan sejawat, peneliti juga melakukan beberapa
perubahan dalam pelaksanaan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar
yang hasil yang diperoleh pada siklus berikutnya sesuai target.
Siklus II
a. Perencanaan penelitian
Pada tahap ini peneliti mempersiapkan semua teknis yang
diperlukan untuk penelitian yang akan dilaksanakan pada siklus II.
Hal utama yang dilakukan peneliti adalah mempersiapkan kebutuhan
mengenai subjek dan tempat penelitian yang dalam hal ini siswakelas
IV SD Kanisius Pugeran. Perlengkapan pembelajaran, dan media
dalam penelitian di kelas menjadi konsentrasi peneliti. Hal berikut
yang dipersiapkan peneliti adalah instrumen penelitian, baik yang
digunakan untuk mengukur minat maupun hasil belajar siswa.
b. Pelaksanaan Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang berjudul “Peningkatan
Minat dan Hasil Belajar Dengan Menggunakan Pendekatan
Kontekstual Pada Mata Pelajaran IPA SiswaKelas IV Sekolah Dasar
Kanisius Pugeran Semester 2 Tahun Pelajaran 2012 / 2013”.
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Penelitian ini dibagi dalam dua siklus dan dilaksanakan dalam kurun
waktu 2 minggu.
Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus I yang terdiri
atas dua pertemuan. Siklus ini dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13
November 2013, dengan jumlah jam pelajaran 4 x 35 menit. Siklus II
juga dibagi dalam dua pertemuan. Siklus ini dilaksanaan pada tanggal
19 dan 20 November 2013 dengan jumlah jam pelajaran 4 x 35 menit.
Berikut ini rangkaian pelaksanaan kegiatan siklus I dan siklus II
Pertemuan 1
1) Kegiatan awal
Salam pembukaan dan doa menjadi kegiatan rutin dan setiap
kelas di SD Kanisius Pugeran. Kegiatan dilanjutkan dengan presensi
kehadiran siswa. Selajutnya, guru memberikan apersepsi berupa
pertanyaan-pertanyaan untuk dengan menggali kembali pengetahuan
siswatentang bunyi dan sumbernya.
2) Kegiatan inti
Eksplorasi
12) Siswadan guru bertanya jawab

tentang pelajaran sebelumnya.

Baik dengan materi sumber bunyi maupun dengan percobaan pada
pertemuan sebelumnya.

Elaborasi
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13) Siswamemperhatikan penjelasan guru sesuai dengan rencana
pertemuan I ( Siklus I pertemuan 2 )
14) Peserta didik dibagi menjadi 7 kelompok yang setiap kelompok
terdiri dari 4 orang.
15) Siswamempersiapkan alat yang akan digunakan dalam kegiatan
belajar seperti kaleng, tali, karet, paku yang telah dibawa oleh
masing-masing kelompok.
16) Setiap kelompok mendiskusikan materi sifat-sifat bunyi.
17) Siswadengan kelompok mencoba untuk membuat alat peraga
telepon kaleng yang menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui
zat padat. Kegiatan itu mengacu pada sifat-sifat bunyi melalui alat
peraga yang urutannya sebagai berikut.Bunyi merambat melalui
benda padat (Inkuiri)
18) Siswamemberikan contoh sumber bunyi yang ada dilingkungan
sekitar ( Masyarakat Belajar)
Konfirmasi
19) Siswadan guru bertanya jawab tentang percobaan yang dilakukan
(Bertanya)
20) Siswamendiskusikan materi mendeskripsikan sifat-sifat bunyi di
dalam kelas bersama dengan kelompoknya masing-masing dengan
alat dan bahan yang dibawa oleh masing-masing kelompok
(Kontrukstivisme)
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21) Peneliti

melakukan

pengamatan

terhadap

minat

siswasaat

mempelajari materi tersebut setelah menggunakan pendekatan
kontesktual.
22) Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas
dan kelompok yang lain memberi tanggapan.
3) Kegiatan akhir
Di akhir kegiatan, guru memberikan apresiasi kepada
kelompok dengan jawaban paling benar berupa penghargaan
kelompok terbaik. Guru juga melakukan evaluasi pada pertemuan 2
untuk mengetahui peningkatan prestasi siswa. Setelah evaluasi, guru
bersama siswamelakukan refleksi kegiatan belajar hari ini. Berikut ini
pertanyaan yang menjadi refleksi guru dan siswa.
Bagaimana perasaanmu setelah mengetahui sumber bunyi?
Apa manfaat yang kamu peroleh setelah kamu mempelajari sumber
bunyi?
c. Observasi/pengamatan
Dalam siklus II ini, peneliti juga melakukan pengamatan untuk
mengetahui minat belajar siswa. Dalam pengukuran minat belajar
siswa, peneliti menggunakan instrumen yang telah disiapkan
sebelumnya. Penilaian minat siswadengan cara observer memberikan
turus setiap siswaterindikasi bersikap sama dengan deskriptor
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indikator observasi minat. Seluruh hasil pengamatan siklus II akan
jabarkan pada deskripsi hasil hasil penelitian.
d. Refleksi
Peneliti menyadari bahwa pelaksanaan penelitian jauh dari
sempurna. Untuk itu, peneliti melakukan refleksi bersama guru kelas
mengenai pelaksanaan setiap siklus. Selain refleksi, peneliti juga
melakukan wawancara dengan siswa. Dari wawancara dan refleksi
tersebut,

peneliti

menyimpulkan

kelebihan

dan

kekurangan

pembelajaran dalam penelitian. Hal yang menjadi kelebihan dari
penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kontekstual,
siswaterdorong aktif dalam pembelajaran. Adapun kekurang dari
penelitian ini adalah kurangnya kemampuan peneliti menguasai kelas,
sehingga peneliti mengalami kesulitan saat menyampaikan petunjuk
kegiatan pembelajaran berikutnya. Peneliti harus mengulang-ulang
kembali petunjuk tersebut, karena banyak siswakurang fokus
mendengarkan petunjuk peneliti karena kondisi kelas belum kondusif.
Data minat dan hasil belajar siswasiklus ini diolah.
Berdasarkan hasil yang diperoleh, peneliti mencoba membuat refleksi
untuk menentukan langkah selanjutnya. Refleksi pada siklus ini
peneliti memutuskan untuk tidak melanjutkan ke siklus berikutnya.
Hal ini dikarenakan target keberhasilan penelitian telah terlampaui.
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2. Deskripsi hasil penelitian
Variabel dari penelitian ini ada dua, yaitu minat dan prestasi siswa.
Penyajian dari hasil penelitian dibagi menjadi hasil minat belajarsiswadan
hasil prestasi belajar siswa.
a. Minat belajar siswa
Kegiatan observasi minat siswadilakukan selama pelaksanaan
penelitian, sejak di siklus I pertemuan pertama hingga siklus II pertemuan
kedua. Observasi dilakukan oleh dua observer yang merupakan teman
sejawat peneliti. Lembar pengamatan diisi oleh observer jika ada
siswayang terindikasi 1 kali melakukan kegiatan atau tingkah laku yang
sesuai indikator yang ada di lembar pengamatan maka siswatersebut akan
mendapat turus 1 kali. Jikasiswaterindikasi 2 kali melakukan kegiatan atau
tingkah laku sesuai indikator maka siswatersebut mendapat turus 2 kali,
dan seterusnya.
Pada lembar pengamatan ada 3 indikator untuk mengukur indikasi
tingkah laku siswa. Indikator minat 1 dari penelitian ini adalah perhatian
belajar peserta didik. Indikator minat 2 dari penelitian adalah ketertarikan
siswaterhadap pembelajaran. Indikator minat 3 dari penelitian ini
adalahrasa senang peserta didik. Dengan rentang nilai 1 sampai 8 itu
hasilnya rendah dan 8

sampai dengan 16 itu hasilnya tinggi. Hasil

observasi minat pada pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3 dapat
dilihat pada tabel 4.1, tabel 4.2 berikut ini.
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Tabel 4.1 Hasil observasi minat belajar siswasiklus I
Jumlah turus
No

Kriteria

NAMA

Total
Hasil

Perhatian Ketertarikan Rasa Senang
01

Fky

5

3

0

8

Rendah

02

Amnd

5

3

3

11

Tinggi

03

Adst

2

2

4

8

Rendah

04

Yst

4

2

4

10

Tinggi

05

Wlly

0

1

2

3

Rendah

06

Amll

1

2

3

6

Rendah

07

Htt

0

2

2

4

Rendah

08

Chnt

1

3

4

8

Rendah

09

Brn

2

4

2

8

Rendah

10

Dth

5

2

4

11

Tinggi

11

Brgt

4

3

5

12

Tinggi

12

Mdll

4

5

5

14

Tinggi

13

Eml

4

3

0

7

Rendah

14

Wd

2

2

1

5

Rendah

15

Nnd

2

3

2

7

Rendah

16

Ig

2

4

1

7

Rendah

17

Anggr

0

2

4

6

Rendah

18

Ernst

4

3

5

12

Tinggi
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19

Rvdll

5

2

3

10

Tinggi

20

Ald

3

2

2

7

Rendah

21

Sml

4

0

3

7

Rendah

22

Brtn

5

1

2

8

Rendah

23

Te

2

1

3

6

Rendah

24

Sst

3

1

2

6

Rendah

25

All

1

2

1

4

Rendah

26

Rdt

3

3

1

7

Rendah

27

Ewng

2

3

1

6

Rendah

28

Anglc

1

2

1

4

Rendah

29

De

3

4

2

9

Tinggi

Jumlah

79

70

72

Rata-rata

2.71

2.41

2.48

Dari pelaksanaan observasi, observer mengikuti proses pembelajaran
dengan seksama. Sesuai dengan petunjuk penggunaan tabel obersevasi
minat observer memberikan turus setiap kali siswaterindikasi melakukan
atau bertingkah laku sesuai indikator minat. Indikator perhatian diperoleh
jumlah 61 kali siswaterindikasi bersikap sesuai indikator,
pada indikator ketertarikan sejumlah 40 dan pada indikator rasa senang
sejumah 62. Pada siklus I tersebut diperoleh hasil yang bervariasi setiap
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indikator. Ada siswayang pada indikator 1 atau ketertarikan belajar
memperoleh hasil yang baik, tetapi pada indikator lainnya tidak. Ada juga
siswayang

sudah

perhatian

dengan

pembelajaran

tetapi

belum

menunjukkan rasa senang. Sehingga, terjadi perbedaan yang cukup
mencolok dari jumlah hasil setiap indikator yang diperoleh. Berikut ini
hasil observasi yang diperoleh dari siklus II
Tabel 4.1 Hasil observasi minat belajar siswasiklus II
Jumlah turus
No

Kriteria

NAMA

Total
Hasil

PerhatianKetertarikan Rasa Senang
01

Fky

6

5

4

15

Tinggi

02

Amnd

5

4

5

14

Tinggi

03

Adst

4

5

4

13

Tinggi

04

Yst

5

4

3

12

Tinggi

05

Wlly

3

5

2

10

Tinggi

06

Amll

5

3

3

11

Tinggi

07

Htt

4

5

4

13

Tinggi

08

Chnt

4

2

3

9

Tinggi

09

Brn

3

3

5

11

Tinggi

10

Dth

6

5

4

15

Tinggi

11

Brgt

4

4

6

14

Tinggi

12

Mdll

5

5

7

17

Tinggi
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13

Eml

4

4

4

12

Tinggi

14

Wd

3

3

5

11

Tinggi

15

Nnd

6

3

3

12

Tinggi

16

Ig

3

5

4

12

Tinggi

17

Anggr

5

3

5

13

Tinggi

18

Ernst

4

5

3

12

Tinggi

19

Rvdll

6

6

4

16

Tinggi

20

Ald

4

3

5

12

Tinggi

21

Sml

5

4

4

13

Tinggi

22

Brtn

3

5

3

11

Tinggi

23

Te

5

3

4

12

Tinggi

24

Sst

4

3

5

12

Tinggi

25

All

2

2

4

8

Rendah

26

Rdt

4

4

3

11

Tinggi

27

Ewng

3

5

4

12

Tinggi

28

Anglc

6

3

5

14

Tinggi

29

De

4

5

3

12

Tinggi

Jumlah

125

116

118

Rata-rata

4,31

4,00

4,06

Pelaksanaan penelitian dilanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Pada pertemuan kedua ini, tampak peningkatan minat peserta didik. Hal ini
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dapat ditunjukkan dari hasil jumlah yang diperoleh setiap indikator lebih
besar jika dibandingkan pertemuan sebelumnya. Indikator perhatian
diperoleh jumlah 116 kali siswaterindikasi bersikap sesuai indikator, pada
indikator ketertarikan sejumlah 85 dan pada indikator rasa senang sejumah
108 Tampak perolehan yang cukup merata dari ketiga indikator tersebut.
Hal ini berarti seluruh indikator minat telah meningkat secara menyeluruh
b. Hasil Belajar Peserta Didik
Pada setiap siklus peneliti yang di dalam hal ini dibantu oleh guru
kelas melakukan evaluasi pada setiap siklus. Evaluasi ini bertujuan untuk
mengetahui prestasi belajar siswaserta untuk mengetahui jumlah siswayang
telah mencapai KKM, yaitu 65,00. Setelah dilakukan penilaian hasil
prestasi setiap siswa, selanjutnya peneliti mengelompokkan siswadengan
nilai kurang dari KKM dan siswadengan nilai diatas KKM. Berikut ini
rekap hasil evaluasi yang telah dicapai siswapada siklus I dan siklus II.
Tabel 4.3 Rekap nilaiyang dicapai siswapada siklus I
Kurang

NAMA
No

Diatas

NILAI
dariKKM (70,0) KKM(70,0)

SISWA

√

01

Fky

50

02

Amnd

70

√

03

Adst

90

√

04

Yst

60

√
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√

05

Wlly

70

06

Amll

40

√

07

Htt

50

√

08

Chnt

55

√

09

Brn

60

√

10

Dth

90

√

11

Brgt

80

√

12

Mdll

50

√

13

Eml

55

√

14

Wd

50

√

15

Nnd

85

√

16

Ig

90

√

17

Anggr

50

18

Ernst

70

√

19

Rvdll

90

√

20

Ald

80

√

21

Sml

60

√

22

Brtn

50

√

23

Te

60

√

24

Sst

85

√

25

All

70

√

√
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26

Rdt

75

√

27

Ewng

70

√

28

Anglc

50

29

De

80

Jumlah

1935

Rata-rata

66,72

Persentase

√
√
13

16

44%

55%

Dari jumlah nilai yang tersebut diatas, peneliti memperoleh ratarata yang diperoleh siswa. Rata-rata yang diperoleh siswapada siklus ini
adalah 66,72. Data diatas juga menunjukkan 16 siswamencapai KKM dan
17 jumlah siswabelum mencapai KKM. Hasil olah data tersebut
menunjukkan bahwa prestasi yang diperoleh siswabelum mencapai KKM,
dan jumlah siswayang mencapai KKM belum mencapai target. Keadaan ini
selanjutnya menjadi pertimbangan peneliti untuk melanjutkan penelitian ke
siklus berikutnya, yaitu siklus II. Berikut ini hasil belajar siswapada siklus
II.
Tabel 4.3 Rekap nilaiyang dicapai siswapada siklus II
NAMA
No
SISWA
01

Kurang

Diatas

dariKKM (70,0)

KKM(70,0)

NILAI

Fky

95

√
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02

Amnd

95

√

03

Adst

90

√

04

Yst

70

√

05

Wlly

70

√

06

Amll

85

√

07

Htt

90

√

08

Chnt

60

09

Brn

80

√

10

Dth

75

√

11

Brgt

95

√

12

Mdll

75

√

13

Eml

100

√

14

Wd

90

√

15

Nnd

75

√

16

Ig

75

√

17

Anggr

90

√

18

Ernst

35

19

Rvdll

90

√

20

Ald

95

√

21

Sml

100

√

22

Brtn

95

√

√

√
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23

Te

70

√

24

Sst

100

√

25

All

95

√

26

Rdt

85

√

27

Ewng

80

√

28

Anglc

100

√

29

De

80

√

Jumlah

2435

Rata-rata

83,96

Persentase

2

27

7%

93%

Jumlah nilai pada data tersebut diatas selanjutnya digunakan
peneliti menghitung rata-rata kelas yang berhasil dicapai siswa. Rata-rata
yang diperoleh siswaadalah 83,96. Data diatas juga menunjukkan 27
siswamencapai KKM, dan 2 siswatidak mencapai KKM

B. Pembahasan Hasil Penelitian
Minat dan prestasi belajar siswakelas IV SD Kanisius Pugeran pada materi
ajar sumber-sumber bunyi adalah variabel yang ingin ditingkatkan peneliti.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kedua variabel
tersebut. Berikut ini pembahasan peningkatan dua variabel penelitian tersebut.
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1. Minat belajar peserta didik
Hasil observasi berupa perolehan skor setiap indikator setiap pertemuan
kemudian diakumulasi.Hasil observasi minatsiswaselama berlangsungnya
siklus I dan II dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini.
Tabel 4.5 Perbandingan rata-rata minat belajar siswadari kondisi awal hingga
siklus II
No

Indikator

Kondisi Awal

Siklus I

Siklus II

1

Indikator 1

1.62

2.71

4.31

2

Indikator 2

1.41

2.41

4.00

3

Indikator 3

1.76

2.48

4.06

1.66

2.53

4.16

Rata-rata

Data pada tabel 4.5 diatas menunjukkan peningkatan rata-rata yang
dicapai pada setiap siklus jika dibandingkan dengan kondisi awal.
Peningkatan ini terlihatdari rata-rata kondisi awal yang dicapai siswapada
indikator 1 adalah 1.66, kemudian pada siklus I meningkat menjadi 2,53 dan
kembali meningkat pada siklus II, yaitu 4,16.
Peningkatan minat siswajuga dapat dilihat dari peningkatan setiap
indikator. Untuk memberikan kejelasan perbandingan perolehan setiap
indikator peneliti juga menggambarkannya dalam bentuk grafik batang. Selain
perbandingan perolehan setiap indikator, grafik tersebut juga menggambarkan
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perolehan setiap indikator pada kondisi awal , target penelitian dan siklus.
Berikut ini adalah grafik peningkatan minat siwa setiap indikator.
5
4.31

4.5

4.06

4

4
3.5
2.71

3

2.41

2.5
2

2.48

Kondisi Awal
Siklus I

1.76

1.62

1.41

1.5

Siklus II

1
0.5
0
Indikator 1

Indikator 2

Indikator 3

Grafik 4.1 Peningkatan hasil minat siswadi setiap indikator
Grafik

diatas

menunjukkan

indikator

1

pada

kondisi

awal

menunjukkan rata-rata 1.62 dan pada siklus II meningkat menjadi 4.31. Ratarata indikator 2 pada kondisi awal menunjuk angka 1.41 kemudian meningkat
menjadi 4.00. Indikator 3 yang pada kondisi awal menunjuk angka 1.76 juga
meningkat menjadi 4.06.
2. Hasil belajar siswa
Prestasi belajar siswakelas IV SD Kanisius Pugeran adalah hal berikutnya
yang

ingin

ditingkatkan

peneliti

dengan

menggunakan

pendekatan

kontekstual. Dari dokumentasi data tahun ajaran sebelumnya,rata-rata
siswapada materi ajar sumber-sumber bunyi menunjuk pada angka 52.12.
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Nilai tersebut tentu masih jauh dibawah nilai KKM mata pelajaran IPA kelas
IV SD Kanisius Pugeran, yaitu 70,00.
Berikutnya

peneliti

mencoba

meningkatkan

rata-rata

tersebut

menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran. Berikut rekap nilai
yang telah dicapai siswahingga siklus II.
Tabel 4.6 Rekai nilai yang telah dicapai siswahingga sikus II
Siklus I

Kondisi
No

Siklus II

Nama Siswa
awal

Nilai

Ket

Nilai

Ket

01

Fky

50

TT

95

T

02

Amnd

70

T

95

T

03

Adst

90

T

90

T

04

Yst

60

TT

70

T

05

Wlly

70

T

70

T

06

Amll

40

TT

85

T

07

Htt

50

TT

90

T

08

Chnt

55

TT

60

TT

09

Brn

60

TT

80

T

10

Dth

90

T

75

T

11

Brgt

80

T

95

T

12

Mdll

50

TT

75

T

13

Eml

55

TT

100

T
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14

Wd

50

TT

90

T

15

Nnd

85

T

75

T

16

Ig

90

T

75

T

17

Anggr

50

TT

90

T

18

Ernst

70

T

35

TT

19

Rvdll

90

T

90

T

20

Ald

80

T

95

T

21

Sml

60

TT

100

T

22

Brtn

50

TT

95

T

23

Te

60

TT

70

T

24

Sst

85

T

100

T

25

All

70

T

95

T

26

Rdt

75

T

85

T

27

Ewng

70

T

80

T

28

Anglc

50

TT

100

T

29

De

80

T

80

T

1935

10

2435

27

Jumlah
Rata-rata

52,12

Presentasi Ketuntasan

35%

66,72
55%

83,96
93%
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Penelitian ini adalah sebuah Penelitian Tindakan Kelas yang
didalamnya terbagi dalam dua siklus. Dari kedua siklus tersebut, peneliti
selalu melakukan evaluasi untuk mengukur peningkatan prestasi belajar
siswa. Pada siklus I, hasil evaluasi belajar siswatelah menunjukkan
peningkatan. Rata-rata siswapada siklus ini adalah 66,72telah terjadi
peningkatan prestasi belajar siswa. Hasil ini tentu belum mencapai target yang
telah ditentukan, oleh karena itu maka peneliti melanjutkan ke siklus II. Hasil
evaluasi belajar siswapada siklus ini kembali menunjukkan peningkatan.
Rata-rata siswameningkat menjadi 83,96. Berikut ini grafik yang dapat
menggambarkan peningkatan rata-rata siswa.
Rata-rata siswa
90

83.96

80
66.72

70
60

52.12

50
40
30
20
10
0
Kondisi Awal

Siklus 1

Grafik 4.2 Peningkatan rata-rata kelas

Siklus 2
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Peningkatan prestasi belajar siswatidak hanya ditunjukkan dari rata-rata
yang telah dicapai siswa. Jumlah siswayang mencapai KKM pada siklus I dan
siklus II ikut meningkat jika dibandingkan dengan jumlah siswayang
mencapai KKM sebelum dilakukan tindakan. Dengan jumlah siswa29 orang,
data kondisi awal menunjukkan jumlah siswayang mencapai KKM hanya
sejumlah 10 orang siswa. Pada siklus II jumlah siswayang mencapai KKM
telah meningkat tetapi belum mencapai target yang ditentukan, yaitu hanya
sebanyak 18 orang siswa. Pada siklus II jumlah siswayang mencapai KKM
meningkat cukup tinggi, yaitu 27 orang siswadari jumlah total siswa29 orang.
Berikut ini adalah diagram batang yang dapat menggambarkan peningkatan
jumlah siswayang mencapai KKM, dari kondisi awal siklus I hingga siklus II.
Jumlah siswa mencapai KKM
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

93.00%

55%
35%

Kondisi Awal

Siklus 1

Siklus 2

Grafik 4.3 Peningkatan jumlah siswayang mencapai KKM
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Setelah deskripsi hasil dan pembahasan penelitian diuraikan panjang lebar
diatas oleh peneliti. Berikut ini peningkatan minat dan prestasi belajar siswakelas
IV SD Kanisius Pugeran secara terperinci.
Tabel 4.7 Indikator keberhasilan penelitian
Peubah
Minat
belajar
siswa

Hasil
Belajar
siswa

Indikator
4. Perhatian pada
pembelajaran IPA
5. Ketertarikan terhadap
pembelajaran IPA
6. Rasa senang pada
pembelajaran IPA
Rata-rata
3. Nilai rata – rata siswa
4. Presentase siswayang
mencapai KKM

Kondisi
Awal
1,62

Siklus I
2.71

Siklus
II
4.31

1.41

2.41

4,00

1.76

2.48

4.06

1.66
52.12

2.53
66,72

4.16
83.96

45%

55%

93,2%

Data dari tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa minat belajarsiswatelah
meningkat. Indikator 1 yang pada kondisi awal 1,62 meningkat menjadi 4.31,
indikator 2 yang pada kondisi awal 1.41 meingkat menjadi 4.00, dan indikator
yang pada kondisi awal 1.76 meningkat menjadi 4.06. Rata-rata dari seluruh
indikator yang pada kondisi awal hanya sebesar 1.66 meningkat menjadi 4.16
Peningkatan

prestasi

siswadiukur

berdasarkan

persentase

jumlah

siswayang mencapai KKM dan nilai rata-rata kelas yang. Data dari tabel 4.7
diatas tersebut menunjukkan indikator keberhasilan prestasi siswatelah
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meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan presentase jumlah siswayang mencapai
KKM pada kondisi awal sebesar 45% meningkat menjadi 93,2%. Selain itu, ratarata prestasi siswayang pada kondisi awal 52,12 meningkat menjadi 83,96.
Dari hasil tersebut, peneliti memutuskan untuk tidak melanjutkan
penelitian ke siklus berikutnya. Keputusan peneliti ini berdasarkan pertimbangan
bahwa seluruh indikator keberhasilan dari penelitian telah tercapai.Penggunaan
pendekatan kontekstual dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar
siswakelas IV SD Kanisius Pugeran pada pada pembelajaran IPA.
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BAB V
KESIMPULAN

Bab

V

adalahbabterakhirdarilaporanpenelitianini.

Didalamnya

memuat

kesimpulan penelitian, saran dan keterbatasan penelitian. Berikut ini adalah uraian
selengkapnya.
A. Kesimpulan
1. Peningkatan minat dan hasil belajar siswamenggunakan pendekatan
kontekstual
Upaya peningkatan minat dan hasil belajar siswa mata pelajaran IPA
kelas IV SD Kanisius Pugeran tahun pelajaran 2012/2013 dengan
menggunakan pendekatan kontekstual

dapat

dilakukan dengan

cara

menerapkan komponen-komponen pendekatan kontekstual sebagai berikut:
kontruktivitisme
(questioning),
(modelling),

(Contructivisme),

masyarakat
refleksi

belajar

(Reflection),

menemukan
(Learning
penilaian

(inquiry),

bertanya

Community),

pemodelan

sebenarnya

(Authentic

Assessment).
2. Penggunaan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan minat belajar siswa
pada mata pelajaran IPA kelas IV SD Kanisius Pugeran tahun pelajaran
2012/2013. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan rata-rata setiap indikator
minat siswa. Indikator 1 yang pada kondisi awal 1,62 meningkat menjadi
4.31, indikator 2 yang pada kondisi awal 1.41 meingkat menjadi 4.00, dan
93
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indikator yang pada kondisi awal 1.76 meningkat menjadi 4.06. Rata-rata dari
seluruh indikator yang pada kondisi awal hanya sebesar 1.66 meningkat
menjadi 4.16.
3. Penggunaan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar siswa
pada mata pelajaran IPA kelas IV SD Kanisius Pugeran tahun pelajaran
2012/2013. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase jumlah
siswayang telah mencapai KKM pada kondisi awal dan siklus II. Persentase
jumlah siswayang mencapai KKM pada kondisi awal sebesar 45% meningkat
menjadi 93,2% pada siklus II.Nilai rata-rata kelas yang dicapai siswapada
kondisi awal 52,12 meningkat menjadi 83,96 pada siklus II.
B. Keterbatasan
Penelitian ini turut memberikan sumbangsih pada berbagai pihak.
Walaupun begitu, peneliti masih merasa terdapat berbagai kekurangan selama
penelitian berlangsung. Kekurangan-kekurangan tersebut disimpulkan oleh
peneliti sebagai keterbatasan dalam penelitian. Berikut ini beberapa keterbatasan
dalam penelitian:
5.3.1 Peneliti merasa persiapan penelitian ini kurang optimal, khususnya pada
bagian dokumentasi. Dokumentasi penelitian hanya berupa dokumentasi
visual yaitu foto. Seharusnya penelitian dapat didokumentasi dalam bentuk
video, yaitu dengan merekam seluruh kegiatan penelitian menggunakan
handycam.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
95

5.3.2 Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penelitian. Proses pembelajaran yang
merupakan bagian dari pelaksanaan penelitian dan dilaksanakan oleh guru
kelas, dirasakan masih jauh dari optimal. Dalam proses pembelajaran, guru
kelas hanya melaksanakan rencana pembelajaran yang telah dibuat peneliti.
Kurang maksimalnya komunikasi antara guru dan peneliti membuat
beberapa bagian kecil dari rencana pembelajaran tidak terlaksana dengan
optimal. Misalnya adalah, kurangnya komunikasi antara peneliti dan guru
mengenai jumlah peralatan yang harus dibawa siswamembuat kelompok
yang satu harus meminjam peralatan dari kelompok yang lain.
C. Saran
Berdasarkan pengalaman dan evaluasi, ada beberapa saran yang menurut
peneliti perlu dipertimbangan. Berikut ini beberapa saran yang dapat dijadikan
pertimbangan bagi pembaca, khususnyabagi mereka yang mendedikasikan
hidupnya di dunia pendidikan.
5.2.1 Sebagai bahan masukan bagi guru dalam pembelajaran IPA, pendekatan
kontekstual dapat meningkatkankan prestasi belajar dan minat siswa
5.2.2 Sebagai bahan masukan untuk guru, guru hendaknya menjadi fasilitator
pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar secara langsung, serta
memungkinkan siswabertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Maka
sebaiknya guru benar-benar memfasilitasi siswadengan baik. Memfasilitasi
belajar siswadapat dilakukan dengan merancang pembelajaran dengan
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penerapan pendekatan, model, media, alat peraga yang bervariasi dengan
baik.
5.2.3 Sebagai bahan masukan bagi yang ingin melakukan penelitian yang sama
agar lebih mempersiapkan kesiapan penelitian. Baik dari persiapan,
pelaksanaan hingga dokumentasi penelitian, diusahakan dokumentasi audio
visual.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
97

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Aly&EnyRahma.(1998). IlmuAlamiahDasar. Jakarta: BumiAksara
Astuti, Catarina Eka Budi. 2012. Peningkatan kemampuan mengarang
sederhana dengan pendekatan contextual teaching and learning pada
siswa kelas III SD N Bango Semester 2 Tahun Ajaran 2010/2011.
Yogyakarta:Universitas Sanata Dharma
Johnson, Elaine B. 2010. Contextual Teaching & Learning. Bandung: Kaifa
Kartono.K.1995. BimbinganBelajar di SMU danPerguruanTinggi.Jakarta:
Raja GrafindoPersada .
Komalasari, Kokom. 2010. Pembelajaran Kontekstual. Bandung: PT Refika
Aditama
Loekmono. 1994 BelajarBagaimanaBelajar.Jakarta: BPK GunungMulia
Masidjo. 2010. Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar.
Yogyakarta: Kanisius
NN.http://72.14.235.132/search?q=cache:yeRhTvLNFuAJ:www.kampusislam.
com
Rahardjo, Mulyo. 2012. Model Pembelajaran Inovatif. Jakarta: Gave Media
Rusman. 2010. Model-Model Pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers
Slameto.2003.Belajar
danFaktor
yangMempengaruhinya.Jakarta:RinekaCipta

–

faktor

Sudarmono.1994.Tuntunan MetodologiBelajar.Jakarta:Grasindo
Sudjana,
Nana.
1989.
Dasar-dasar
Bandung:SinarBaruAlgensido Offset.

Proses

BelajarMengajar.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
98

Sudjana.2004.Dasar – Dasar Proses BelajarMengajar.Bandung :SinarBaru
Algensido Offset.
Sumadi Suryabrata.1988.Psikologi
GrafindoPersada.

Pendidikan.Jakarta

:

PT

Raja

Suyoso, Suharto danSujoko.(1998). IlmuAlamiahDasar.Yogyakart: IKIP
Suwandari, Kristiana. 2012. “Peningkatan Keaktifan dan Prestasi Belajar
pada Pembelajaran Bunyi Melalui Pendekatan Kontekstual pada Siswa
Kelas IV SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta Semester Genap Tahun
Ajaran 2011/2012”. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
SyarifulBahri Djamarah.2010.StrategiBelajarMengajar.Cetakan 4. Jakarta:
RinekaCipta
Wahyuni, Tri. 2011. Peningkatan Prestasi Belajar PKn Siswa Kelas IV SD
Kanisius Kadirejo dengan Pendekatan Kontekstual. Yogyakarta: PGSD
Universitas Sanata Dharma.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN

99

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN 1
SILABUS

100

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
102

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
104

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
105

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
106

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN 2
RPP

107

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
108

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )
(Siklus I , Pertemuan I dan II)
Satuan Pendidikan
Kelas
Semester
Mata Pelajaran
Jumlah Pertemuan

: SD Kanisius Pugeran
: IV ( Empat )
: II ( Dua )
: Ilmu Pengetahuan Alam
: 2 x pertemuan ( 2 x 35 menit )

A. Standar Kompetensi
8.

Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan
sehari - hari

B. Kompetensi Dasar
8.1 Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar serta
sifat – sifatnya.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi.
1.

Membuat daftar sumber – sumber bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar.

2.

Membuat hipotesis mengenai sumber bunyi

3.

Memahami sumber bunyi

4.

Menjelaskan contoh sumber bunyi dalam kehidupan sehari –hari

5.

Memberikan contoh sumber bunyi dalam kehidupan sehari – hari .

D. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah membuat daftar sumber – sumber bunyi yang terdapat di lingkungan
sekitar, siswamengetahui sumber bunyi yang ada di sekitar.
2. Setelah mendaftar sumber bunyi siswamenyebutkan contoh sumber bunyi dalam
kehidupan sehari hari .
3. Siswadapat menjelaskan contoh sumber bunyi dan bagaimana cara menimbulkan
bunyi dalam kehidupan sehari hari .
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E. Materi Ajar
Sumber energi bunyi yaitu segala sesuatu yang menghasilkan bunyi.
Fakta perubahan energi bunyi.

F. Alokasi Waktu
2 x 35 menit

G. Pendekatan Pembelajaran
1. Eksperimen
2. Tanya jawab
3. Tugas Terstruktur

H. Nilai Kemanusiaan
1. Percaya diri
2. Kerja keras
3. Kemandirian
4. Kejujuran
I. Langkah – Langkah Pembelajaran

Pertemuan 1 ( Siklus 1 Pertemuan 1 )
2) Kegiatan Awal
a. Memeriksa kesiapan siswadalam mengikuti pelajaran.
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan membuat peta
konsep.
c. Menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan.
3) Kegiatan Inti
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Eksplorasi
9) Siswa dan guru bertanya jawab mengenai arti sumber-sumber bunyi
Elaborasi
10) Guru menyajikan gambar – gambar sumber bunyi. (pemodelan)
11) Guru membagi siswamenjadi kelompok kecil yang terdiri dari 3 anak
12) Siswadalam kelompok memperhatikan penjelasan gambar yang disampaikan
oleh guru dan mencoba membuat rumusan masalah tentang gambar tersebut .
13) Setiap kelompokmembuat hipotesis tentang sumber bunyi yang sudah ada
(inkuiri)
Konfirmasi
14) Siswa dan guru bertanya jawab tentang percobaan yang dilakukan (Bertanya)
15) Siswamencoba memgemukakan hipotesis yang dibuat dan terjadi interaktif
antara siswadengan guru (Konstruktivisme)
16) Peneliti melakukan pengamatan terhadap minat siswasaat mempelajari materi
tersebut.
4) Kegiatan Akhir
a. Membuat ringkasan materi
b. Refleksi : apakah manfaat bunyi bagi kehidupan kita? (refleksi)

Pertemuan 1 ( Siklus 1 Pertemuan 2 )
1) Kegiatan Awal
1) Memeriksa kesiapan siswadalam mengikuti pelajaran.
2) Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan membuat peta
konsep.
c. Menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan.
2. Kegiatan Inti
Eksplorasi
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1) Siswa dan guru bertanya jawab

tentang pelajaran sebelumnya tentang

sumber-sumber music
Elaborasi
2) Guru membagi siswamenjadi kelompok kecil yang terdiri dari 3 anak
3) Siswamemperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru dan tugas yang
harus dikerjakan kelompok.
4) Peserta didik mencoba mengerjakan tugas dan membahas dalam kelompok
apa itu sumber bunyi dan contoh - contohnya
5) Setiap kelompok mendiskusikan materi tentang sumber bunyi yang ada di
lingkungan sekitar (masyarakat belajar)
6) Peneliti melakukan pengamatan terhadap minat siswasaat mempelajari materi
tersebut setelah menggunakan pendekatan diskusi.
Konfirmasi
7) Siswa dan guru bertanya jawab tentang percobaan yang dilakukan (bertanya)
8) Setiap kelompok menyusun hasil diskusinya di dalam kelompok.
9) Kelompok mencoba mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan
menunggu saran dari kelompok lain (Konstruktivisme)
10) Kelompok mengerjakan LKS dan di kumpulkan pada guru kelas

3. Kegiatan Akhir
a.

Membuat ringkasan materi

b.

Refleksi : apakah manfaat bunyi bagi kehidupan kita ? Mengapa bunyi dapat
kita dengar? (refleksi)

J. Refleksi
1. Seberapa besar peranan energi bagi kehidupan kita ?
2. Apakah kita sudah memanfaatkan energi itu dengan semestinya ?
3. Adakah orang – orang tertentu yang menyalahgunakan penggunaan energi ?
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K. Aksi
Setelah siswamengikuti pembelajaran ini, apakah yang akan siswalakukan untuk
menjaga berbagai macam energi yang kita miliki ini ?
L. Kecakapan Hidup
1. Kecakapan personal
a. berpikir rasional
b. percaya diri
c. bertanggung jawab, jujur, kerj keras dan disiplin.
2. Kecakapan sosial
a. kecakapan berkomunikasi lisan
b. kecapakan komunikasi tertulis
c. Kecakapan mengambil keputusan.
d. Kecakapan bekerjasama sebagai teman sejawat, anak buah maupun
pemimpin.

M. Sumber Belajar
1. Buku IPA Kelas IV, penerbit Kanisius
2. Buku Sains Kelas IV, penerbit Erlangga
3. Dimensi, penerbit CV.AR - Rahman
Yogyakarta,

April 2013

Mengetahui,

Kepala Sekolah

C. Novi Suratri P., S.Pd
G.9285

Guru Kelas

M. Hendry Nur Cahyo Nugroho
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )
( Siklus II , Pertemuan III dan IV )

Satuan Pendidikan

: SD Kanisius Pugeran

Kelas

: IV ( Empat )

Semester

: II ( Dua )

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

Jumlah Pertemuan

: 2 x pertemuan ( 2 x 35 menit )

A. Standar Kompetensi
8.

Memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan
sehari - hari

B. Kompetensi Dasar
8.2 Menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya.

C. Indikator Pencapaian Kompetensi.
1. Membuat karya / model sumber bunyi sederhana .
2. Membuat suatu rumusan tentang alat peraga sumber bunyi .
3. Menguji karya / model.
D. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah memberi contoh penerapan perambatan bunyi dalam kehidupan sehari –
hari, siswamengetahui manfaat dari bunyi.
2. Setelah membuat karya / model untuk menunjukkan perubahan energi bunyi,
siswamengetahui cara membuat karya / model tersebut.
4. Setelah menguji karya / model, siswamengetahui berhasil atau tidak karya / model
yang telah dibuat.
5. Setelah menyimpulkan karya / model terbaik, siswamengetahui karya / model
terbaik yang dibuat oleh temannya.
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6. Setelah menjelaskan perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat – alat
musik, siswadapat menjelaskan cara kerja beberapa alat musik.
E. Materi Ajar
Sumber energi bunyi yaitu segala sesuatu yang menghasilkan bunyi.
Fakta perubahan energi bunyi
F. Alokasi Waktu
2 x 35 menit
G. Pendekatan Pembelajaran
1. Eksperimen
2. Tanya jawab
3. Tugas Kelompok
H. Nilai Kemanusiaan
1. Kerja sama
2. Tanggung jawab
3. Percaya diri
4. Kerja keras
I. Langkah – Langkah Pembelajaran
Pertemuan ketiga (Siklus 2)
1. Kegiatan Awal
a. Memeriksa kesiapan siswadalam mengikuti pelajaran.
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan membuat peta
konsep.
c. Menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan
5. Kegiatan Inti
Eksplorasi
23) Siswa dan guru bertanya jawab tentang pelajaran sebelumnya. Baik dengan
materi sumber bunyi maupun dengan percobaan pada pertemuan sebelumnya.
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Elaborasi
24) Siswamemperhatikan penjelasan guru sesuai dengan rencana pertemuan I (
Siklus I pertemuan 2 ) .
25) Peserta didik dibagi menjadi 7 kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 4
orang.
26) Siswamempersiapkan alat yang akan digunakan dalam kegiatan belajar seperti
kaleng, tali, karet, paku yang telah dibawa oleh masing-masing kelompok.
27) Setiap kelompok mendiskusikan materi sifat-sifat bunyi.
28) Siswadengan kelompok mencoba untuk membuat alat peraga telepon kaleng
yang menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui zat padat. Kegiatan itu
mengacu pada sifat-sifat bunyi melalui alat peraga yang urutannya sebagai
berikut.Bunyi merambat melalui benda padat (Inkuiri)
29) Siswa memberikan contoh sumber bunyi yang ada dilingkungan sekitar (
Masyarakat Belajar)
Konfirmasi
30) Siswa dan guru bertanya jawab tentang percobaan yang dilakukan (Bertanya)
31) Siswamendiskusikan materi mendeskripsikan sifat-sifat bunyi di dalam kelas
bersama dengan kelompoknya masing-masing dengan alat dan bahan yang
dibawa oleh masing-masing kelompok (Kontrukstivisme)
32) Peneliti melakukan pengamatan terhadap minat siswasaat mempelajari materi
tersebut setelah menggunakan pendekatan kontesktual.
33) Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas dan
kelompok yang lain memberi tanggapan.
6. Kegiatan Akhir
a. Membuat ringkasan materi
b. Refleksi : apakah manfaat bunyi dapat kita dengar melalui zat padat ?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
116

Pertemuan keempat (Siklus 2)
1. Kegiatan Awal
a. Memeriksa kesiapan siswadalam mengikuti pelajaran.
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan membuat peta
konsep.
c. Menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan.
2. Kegiatan Inti
Eksplorasi
2) Siswa dan guru bertanya jawab tentang pelajaran sebelumnya
Elaborasi
3) Peserta

didik duduk sesuai kelompok yang sudah terbentuk pada waktu

pertemuan sebelumnya.
4) Setiap kelompok memperagakan hasil eksperimen yang sudah di buat dalam
kelompok pertemuan yang lalu (Inkuiri)
5) Siswadan guru bertanya jawab mengenai materi sesuai alat peraga di dalam
kelas bersama dengan kelompoknya dan kelompok yang lain (Bertanya)
6) Siswaselama menperagakan alat peraganya, kelompok lain mencoba untuk
memberi tanggapan
7) Peneliti melakukan pengamatan terhadap minat siswasaat mempelajari materi
tersebut setelah menggunakan pendekatan eksperimen
8) Siswa dalam kelompok mebuat ringkasan (Kontruksitivisme)
3. Kegiatan Akhir
a. Setiap siswa mengerjakan evaluasi yang terdapat pada lembar evaluasi
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b. Refleksi : Bagaimana perasaan setelah mengetahui manfaat bunyi dapat kita
dengar melalui zat padat?(Refleksi)

J. Refleksi
1. Seberapa besar peranan energi bagi kehidupan kita ?
2. Apakah kita sudah memanfaatkan energi itu dengan semestinya ?
3. Adakah orang – orang tertentu yang menyalahgunakan penggunaan energi ?

K. Aksi
Setelah siswamengikuti pembelajaran ini, apakah yang akan siswalakukan untuk
menjaga berbagai macam energi yang kita miliki ini ?

L. Kecakapan Hidup
1. Kecakapan personal
a. berpikir rasional
b. percaya diri
c. bertanggung jawab, jujur, kerj keras dan disiplin.
2. Kecakapan sosial
a. kecakapan berkomunikasi lisan
b. kecapakan komunikasi tertulis
c. kecakapan mengambil keputusan.
d. Kecakapan bekerjasama sebagai teman sejawat, anak buah maupun
pemimpin.

M. Sumber Belajar
1. Buku IPA Kelas IV, penerbit Kanisius
2. Buku Sains Kelas IV, penerbit Erlangga
3. Dimensi, penerbit CV. AR – Rahman
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April 2013

Mengetahui,
Kepala Sekolah

C.Novi Suratri P., S.Pd
G.9285

Guru Kelas

M. Hendry Nur Cahyo Nugroho
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Lampiran
Nama kelompok : …………….
LEMBAR KERJA SISWA
(Siklus I , Pertemuan I dan II )

Satuan Pendidikan

: SD Kanisius Pugeran

Mata Pelajaran

: IPA

Hari/Tanggal/pertemuan ke : Kamis/ April 2013/I dan II
Kelas/Semester

: IV/2

Unit/Tema

: 6 / Energi bunyi dan Sifat – sifatnya

Alokasi Waktu

: 2 Jp (2 x 35 menit)

I. Indikator Hasil Belajar


Siswa dapat mendaftar sumber bunyi



Siswa dapat memberikan contoh – contoh sumber bunyi

II. Petunjuk (untuk siswa)
Ikutilah langkah-langkah berikut ini sesuai dengan petunjuk yang ada.

III. Kegiatan Belajar
I. Pertanyaan utama:
A. Apakah energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari benda yang
bergetar?
B. Apakah sumber energi bunyi dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita?

II. Tujuan :
A. Menjelaskan pengertian energi bunyi.
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B. Menyebutkan dan mengelompokkan contoh sumber energi bunyi di
lingkungan sekitar.

III. Alat dan Bahan :
A. Kaleng susu bekas.
B. Gambar-gambar sumber energi bunyi.

IV. Cara Kerja :
Kegiatan 1
1. Perhatikan gambar – gambar berikut
2. Cobalah pikirkan bagaimana cara benda ini menimbulkan bunyi
3. Apa yang terjadi saat benda itu di pukul?

Kegiatan 2

1. Kelompokkan gambar-gambar benda yang merupakan sumber energi bunyi
gambar terlampir). Sebutkan cara memainkan dari masing-masing benda
yang merupakansumber energi bunyi!
No

Nama Benda

Cara Memainkannya

1
2
3
4
5

V.

Pertanyaan :

Berdasarkan hasil pengamatanmu, diskusikan beberapa pertanyaan berikut ini:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
122

1. Apakah energi panas merupakan energi yang dihasilkan oleh benda yang
bergetar?
Jawab : ……………….………………………………………………………
2. Apakah semua benda di atas (kegiatan 2) menghasilkan bunyi?
Jawab : ……………………………....……………………………………….
3. Benda mana yang menghasilkan bunyi (pada kegiatan 2)?
Jawab : ……………………………………………………………………….
4. Benda mana yang tidak menghasilkan bunyi (pada kegiatan 2)?
Jawab : ……………………………………………………………………….

VI. Kesimpulan :
Apa kesimpulanmu dari hasil pengamatan tersebut?
Jawab :
…………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………….
.................................................................................................................................
VII. Refleksi :
A. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini?
…………………………………………………………………………….........
B. Kesulitan apa yang kamu alami dalam melakukan percobaan?
…………………………………………………………………………….........
C. Apa saja yang harus diperbaiki dalam melakukan percobaan?
…………………………………………………………………………….........
D. Apa manfaat mempelajari materi ini dalam hidupmu?
…………………………………………………………………………………
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Nama kelompok :
……………….

Lampiran

LEMBAR KERJA SISWA
(Siklus II , Pertemuan 3 dan 4 )

Satuan Pendidikan

: SD Kanisius Pugeran

Mata Pelajaran

: IPA

Hari/Tanggal/pertemuan ke : Sabtu/

I.

April 2013/2

Kelas/Semester

: IV/2

Unit/Tema

: 6 / Energi Bunyi dan sifat – sifatnya

Alokasi Waktu

: 2 Jp (2 x 35 menit)

Indikator Hasil Belajar


Siswa dapat membuat alat peraga sederhana



Siswa dapat membuat rumusan masalah berdasarkan alat peraga

II. Petunjuk (untuk siswa)
Ikutilah langkah-langkah berikut ini sesuai dengan petunjuk yang ada.

III. Kegiatan Belajar
I. Pertanyaan utama:
A. Apakah energi bunyi dapat merambat?
B. Bagaimanakah cara perambatan bunyi?
II. Tujuan :
Menjelaskan dan menyebutkan tentang perambatan energi bunyi.
III. Alat dan Bahan :
A. Gelas plastik
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B. Rafia
C. Ember
D. Air
E. Batu
F. Selang plastik
G. kain

IV. Cara Kerja :
Kegiatan 1:
1. Lubangi bagian bawah gelas air mineral dengan menggunakan paku.
2. Ikatkan benang pada kedua gelastersebut melalui bagian belakang yang
telah dilubangi. Agar mudah gunakan batang korek api sebagai
penahannya.
3. Tarik kedua gelas mineral tersebut bersama dengan temanmu sehingga
senarnya menjadi tegang.
4. Dekatkan gelas mineral dengan telingamu, kemudian suruhlah temanmu
berbicara melalui gelas mineral yang ia pegang
5. Apakah kamu dapat mendengar apa yang disampaikan oleh temanmu
itu?
Jawab
:……………………………………………………………………….
6. Berikan kesimpulanmu dari kegiatan tersebut.
Jawab
:……………………………………………………………………….

Kegiatan 2:
1. Pegang salah satu ujung selang dan mintalah temanmu memegang
ujung
yang lainnya.
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2. Dekatkan ujung selang tersebut dengan telingamu kemudian suruhlah
temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang.
3. Apakah kamu dapat mendengar apa yang ia bicarakan?
4. Tutup kedua ujung selang dengan menggunakan kain yang cukup tebal.
5. Lakukan kegiatan pada langkah (1)–(3). Apakah terjadi perbedaan
kekuatan
bunyi sebelum dan sesudah ujung selang ditutup dengan kain?
Jawab :…………………………………………………………………
6. Dari kegiatan di atas, tuliskan kesimpulanmu!
Jawab :…………………………………………………………………
V. Kesimpulan :
Buatlah kesimpulan dari ketiga percobaan yang telah kalian lakukan di atas!
Jawab :
A.…………………………………………………………………………..
……………….…………………………………………………………..
B.……………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………
C.……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
VI. Refleksi :
A. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini?
…………………………………………………………………………
B. Kesulitan apa yang kamu alami dalam melakukan percobaan?
…………………………………………………………………………
C. Apa saja yang harus diperbaiki dalam melakukan percobaan?
…………………………………………………………………………
D. Apa manfaat mempelajari materi ini dalam hidupmu?
……………………………………………………………………….
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LAMPIRAN 4
SOAL
EVALUASI
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Lampiran 12
Nama : .......................
Soal Evaluasi Siklus I
A. Silanglah jawaban yang kamu anggap paling benar!
1. Energi yang ditimbulkan bergetarnya benda adalah ….
a. Energi panas

c. energi gerak

b. Energi bunyi

d. energi listrik

2. Bunyi terjadi karena benda . . . .
a. bergetar
b. dipanaskan

c. didinginkan
d. didorong

3. Bunyi dapat merambat melalui . . . .
a. air dan ruang hampa
b. benda padat dan air

c. udara dan ruang hampa
d. ruang hampa dan benda padat

4. Suara bel sekolah terdengar dari jarak yang agak jauh karena suara bel
merambat melalui . . . .
a. udara

c. tanah

b. air

d. ruanghampa

5. Gambar di samping membuktikan bahwa bunyi itu dapat merambat
melalui . . . .
a. benda cair

c. benda padat

b. benda gas

d. Udara

6. Alat music ini berbunyi dengan cara . . . .
a. digesek

c. dipukul

b. ditiup

d. dipetik
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7. Suling berbunyi karena tiupan pemain dapat . . . .
a. menggetarkan udara pada pipa suling
b. menggetarkan dinding suling sampai berbunyi
c. menyebabkan udara pada suling keluar
d. mengerakkan udara di luar suling
8. Bunyi dapat terdengar oleh telinga kita karena sumber bunyi mengalami ....
a. getaran

c. pendinginan

b. pemuaian

d. perambatan

9. Bunyi dapat merambat melalui perantara berikut ini, kecuali....
a. zat padat

c. udara

b. zat cair

d. ruang hampa udara

10. Yang termasuk benda yang menghasilkan bunyiadalah ….
a. batu

c. radio

b. kayu

d. meja

II. Jawablahsoalsoal di bawahinidenganbenar !
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan energi bunyi!
Jawab:…………………………………………………………………………
2. Jelaskan mengapa bunyi dapat terdengar oleh telinga kita!
Jawab:……………………………………………………………….…….......
……………………………………………………………….…………………
3. Berikan masing-masing 1 contoh perambatan bunyi melalui :
a. Zat padat. Contohnya :
………. ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………
b. Zat cair. Contohnya :
………………………………………...…………………………………..
…………………………………………….……………………………….
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c. Zat gas. Contohnya :
…………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………...
4. Sebutkan 5 contoh sumber bunyi yang ada di lingkungan sekitarmu!
Jawab:………………………………………………………………………....
5. Jelaskan bagaimana alat musik di bawah ini dapat menghasilkan bunyi!
No

Nama Alat Musik

1

Gitar

2

Piano

3

Ketipung

4

Seruling

5

Biola

Cara memainkannya
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Lampiran
Nama : .......................

Soal Evaluasi Siklus II
A.Silanglah jawaban yang kamu anggap paling benar!
1. Alatmusik yang memanfaatkan getaran dawai adalah….
a. piano

c. gitar

b. genderang

d. flute

2. Alat musik yang ditiup adalah….
a. harmonika, saksofon, danbiola
b. saksofon, biola, danseruling
c. seruling, terompet, danbiola
d. seruling, terompet, danharmonika
3. Setiap benda yang mengeluarkan bunyi disebut….
a. energi bunyi

c. alat bunyi

b. sumber bunyi

d. asal bunyi

4. Bunyi dihasilkan oleh benda yang….
a. bergetar

c. berpindah

b. bergerak

d. diam

5. Banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik disebut….
a. amplitudo

c. resonansi

b. peredam bunyi

d. frekuensi

6. Nama hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonic adalah.…
a. lumba-lumba

c. jangkrik

b. kupu-kupu

d. kelelawar
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7. Bunyi yang getaranya lebihdari 20.000 getaran per detikdisebut….
a. infrasonik

c. audiosonik

b. ultrasonic

d. supersonik

8. Kita dapat mendengar bunyi lonceng dari dalam kelas, karena bunyi merambat melalui.
…
a. jendela

c. genting

b. udara

d. lantai

9. Bahan yang digunakan sebagai peredam bunyi adalah.…
a. busa

c. kaca

b. besi

d. alumunium

10. Prinsip kerja alat music biola adalah perubahan….
a. energi gerak menjadi energi bunyi
b. energi bunyi menjadi energi gerak
c. energi gerak menjadi energi gerak
d. energi bunyi menjadi energi bunyi

II. Jawablahsoal - soal di bawahinidenganbenar !
1. Apa yang dimaksud dengan sumber bunyi?
Jawab:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
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2. Apa yang dimaksud dengan getaran?
Jawab:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...

3. Mengapa kita bisa mendengar suara yang dikeluarkan oleh sumber bunyi?
Jawab:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
4. Bahan-bahan apa saja yang dapat digunakan untuk perambatan bunyi?
Jawab:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………............................
5. Mengapa suara dipermukaan bumi dengan mudah dapat didengar?
Jawab:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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LAMPIRAN 5
DATAMINAT
SISWA
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Lembar Observasi Minat Belajar Siswa
Siklus I
Indikator Minat Belajar Siswa
No Nama Siswa

Indikator 1
a

1

Fieky

2

Amanda

3

Adisti

4

Yusti

5

Willy

6

Amell

7

Hatta

8

Chintia

9

Brian

10

Detha

11

Brigita

b

Indikator 2
C

D

E

Jumlah
Indikator 3

f

g

Turus
H
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12

Miadella

13

Emilia

14

Widi

15

Nando

16

Iga

17

Anggar

18

Ernest

19

Rivadella

20

Aldy

21

Samuel

22

Bertin

23

Teo

24

Sasti

25

Alle

26

Raditya
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Lembar Observasi Minat Belajar Siswa
Siklus II
Indikator Minat Belajar Siswa
No Nama Siswa

Indikator 1
a

1

Fieky

2

Amanda

3

Adisti

4

Yusti

5

Willy

6

Amell

7

Hatta

8

Chintia

9

Brian

10

Detha

11

Brigita

b

Indikator 2
C

D

E

Jumlah
Indikator 3

f

g

Turus
h

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
137

12

Miadella

13

Emilia

14

Widi

15

Nando

16

Iga

17

Anggar

18

Ernest

19

Rivadella

20

Aldy

21

Samuel

22

Bertin

23

Teo

24

Sasti

25

Alle

26

Raditya
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LAMPIRAN 6
HASIL KERJA
SISWA
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LAMPIRAN 7
SURAT IJIN
PENELITIAN
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LAMPIRAN 8
KUNCI
JAWABAN LKS
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KUNCI JAWABAN LKS SIKLUS I
I.
1. C
2. A
3. B
4. A
5. C
6. A
7. B
8. D
9. D
10.C
II.
1. Radio, televisi , gong, meja dipukul, gitar di petik
2. Dipetik, dipencet, dipukul, ditiup, digesek

SKOR : 10 + 5 + 5 = 20 : 2 x100 = 100
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KUNCI JAWABAN LKS SIKLUS II
I.
1. C
2. D
3. B
4. A
5. D
6. A
7. B
8. B
9. A
10. A

II.
1.
2.
3.
4.
5.

Benda yang dapat menimbulkan bunyi
Gerakan bolak – balik
Karena adanya getaran
Tali, karpet, busa
Karena bunyi merambat melalui udara yang ada di alam.

SKOR : 10 + 5 + 5 = 20 : 2 x100 = 100
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LAMPIRAN 9
FOTO – FOTO
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