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ABSTRAK 

Hasil penelitian pendahuluan menunjukan bahwa pembelajaran IPA di SD masih 

menggunakan pembelajaran konvensional, yaitu pembelajaran yang didominasi pada peran 

guru. Akibatnya suasana kelas monoton, pasif, dan membosankan, sehingga berdampak pada 

rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh pendekatan kontekstual dalam  model pembelajaran tebak kata terhadap motivasi 

belajar kelas 5 semester 2 SDN Gayam Kecamatan Gurah, selain itu untuk mengetahui 

pengaruh pendekatan kontekstual dalam model pembelajaran tebak kata terhadap 

kemampuan mendiskripsikan sifat-sifat cahaya kelas 5 semester 2 SDN Gayam Kecamatan 

Gurah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subyek kelas VA SDN 

Gayam berjumlah 24 siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran tebak kata tanpa 

pendekatan kontekstual dan kelas VB SDN Gayam berjumlah 24 siswa yang diajar 

menggunakan model pembelajaran tebak kata dengan pendekatan kontekstual. Parameter 

yang diamati adalah motivasi belajar yang diukur selama proses pembelajaran berlangsung 

dengan menggunakan rubrik motivasi belajar dan hasil belajar yang diukur melalui tes tulis 

pada akhir pembelajaran. Data motivasi dan hasil belajar selanjutnya di analisis 

menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai rata-rata 

motivasi belajar, hasil belajar dan ketuntasan hasil belajar yang  menggunakan model 

pembelajaran tebak kata dengan pendekatan kontekstual berturut-turut adalah 78.75, 80.42 

dan 83.33% lebih baik dari pada kelas yang diajar dengan model pembelajaran tebak kata 

tanpa pendekatan kontekstual berturut-turut adalah 64.88, 70.63 dan 41.66%  

 

KATA KUNCI : kontekstual, tebak kata, motivasi, hasil belajar, sifat cahaya.  
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I. LATAR BELAKANG 

 Belajar adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan oleh seseorang dengan sengaja 

dalam keadaan sadar untuk memperoleh 

suatu konsep, pemahaman, atau 

pengetahuan baru sehingga memungkinkan 

seseorang terjadinya perubahan perilaku 

yang relatif tetap baik dalam berfikir, 

merasa maupun dalam bertindak (Susanto, 

2014:4). Untuk mencapai hasil belajar 

yang optimal dapat didukung dengan 

adanya motivasi belajar yang baik dari 

peserta didik.  

 Namun penelitian yang dilakukan 

oleh Rizal (2011) menunjukan bahwa 

motivasi dan hasil belajar pada 

pembelajaran IPA masih kurang. Hal ini 

dilatarbelakangi cara mengajar guru yang 

masih bersifat konvesional. Interaksi yang 

terjadi di dalam kelas masih berlangsung 

satu arah. Pembelajaran masih berpusat 

pada guru. Peserta didik menerima begitu 

saja informasi yang diberikan oleh guru. 

Respon siswa terhadap pembelajaran 

cenderung rendah. Selama proses 

pembelajaran partisipasi siswa hanya 

mencatat dan mendengarkan penjelasan 

guru. Sedikit sekali siswa yang 

mengajukan pertanyaan maupun menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh guru, 

bahkan tidak jarang siswa bermain-main 

sendiri saat guru sedang menerangkan 

pelajaran. Padahal yang harus diutamakan 

dalam pembelajaran adalah bagaimana 

mengembangkan rasa ingin tahu dan daya 

berfikir kritis peserta didik terhadap suatu 

masalah. 

 Oleh karena itu pembelajaran IPA di 

sekolah dasar harus dilakukan dengan 

penyelidikan sederhana dan bukan hafalan 

terhadap kumpulan konsep IPA. Dengan 

kegiatan tersebut peserta didik akan 

mendapatkan pengalaman secara langsung 

melalui pengamatan, diskusi, dan 

penyelidikan sederhana. Pembelajaran 

yang demikian dapat menumbuhkan sikap 

ilmiah siswa yang diindikasikan dengan 

merumuskan masalah, menarik 

kesimpulan, sehingga mampu berfikir 

kritis melalui pembelajaran IPA. 

 Hasil penelitian Lestari (2005) yag 

dilakukan di SD Negeri Proyonanggan 15 

Batang menyimpulkan bahwa 

pembelajaran IPA dengan pendekatan 

kontekstual dapat meningkatkan keaktifan 

siswa, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa. Pendekatan kontekstual memiliki 

keunggulan yaitu mengaitkan antara materi 

yang diajarkan dengan situasi nyata siswa, 

melibatkan siswa dalam kehidupan 

realistik sehingga dapat menciptakan 

pembelajaran bermakna yang mendorong 

siswa untuk aktif dalam pembelajaran IPA.  

 Pendekatan pembelajaran dapat 

divariasikan dengan model pembelajaran 

sehingga pendekatan yang digunakan pada 

saat pembelajaran dapat berjalan dengan 

baik. Hal ini sesuai dengan pemikiran 

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 05 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Silvia kusuma dewi | 13.1.01.10.0247 

FKIP - PGSD 

simki.unpkediri.ac.id 

|| 4|| 

 
 

Joyce dalam buku (Suprijono, 2012:46) 

bahwa melalui model pembelajaran guru 

dapat membantu peserta didik 

mendapatkan informasi, ide, ketrampilan, 

cara berfikir dan mengekspresikan ide. 

Model pembelajaran berfungsi pula 

sebagai pedoman bagi perancang 

pembelajaran dan para guru dalam 

merencanakan aktivias belajar mengajar. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat 

divariasikan dengan pendekatan 

kontekstual adalah model pembelajaran 

tebak kata. Model ini sangat baik 

diterapkan dalam pembelajaran karena 

dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran, mendorong siswa untuk 

bertanya dan mengemukakan gagasannya. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut, 

maka perlu dilakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Pendekatan Kontekstual 

dalam Model Pembelajaran Tebak Kata 

Terhadap Motivasi Belajar dan 

Kemampuan Mendiskripsikan Sifat-

Sifat Cahaya Kelas 5 Semester 2 SDN 

Gayam  Kecamatan Gurah”. 

 

II. METODE 

Penelitian ini dilakukan di SDN 

Gayam Kecamatan Gurah dengan subyek 

penelitian siswa kelas VA yang berjumlah 

24 siswa yang diajar menggunakan 

pendekatan kontekstual dalam model 

pembelajaran tebak kata dan kelas VB 

yang berjumlah 24 siswa yang diajar 

dengan model pembelajaran tebak kata 

tanpa menggunakan pendekatan 

kontekstual 

Penelitian ini menggunakan teknik 

quasi eksperiment  dengan desain posttest-

only control design, seperti tertera pada 

tabel 1. 

Tabel 1.  Post Test- Only Control Design 

  

 

 

Sugiyono (2014:112) 

 

Keterangan : 

R1 : Kelompok yang diberi perlakuan 

dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual dalam model 

pembelajaran tebak kata  

R2  : Kelompok yang hanya 

menggunakan model pembelajaran 

tebak kata  

  X  : Perlakuan dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual dalam 

model pembelajaran tebak kata  

-     : Perlakuan dengan hanya 

menggunakan model pembelajaran 

tebak kata 

O2  : Hasil motivasi belajar dan hasil 

belajar yang diajar dengan 

menggunakan pendekatan 

kontekstual dalam model 

pembelajaran tebak kata 

O4  :  Hasil motivasi belajar dan hasil 

belajar yang diajar tanpa 

pendekatan kontekstual dalam 

model pembelajaran tebak kata 

 

Parameter yang diukur adalah 

motivasi belajar dan kemampuan 

mendiskripsikan sifat-sifat cahaya. Data 

yang diperoleh selanjutnya dianalisis 

menggunakan statistik deskriptif. 

O1 X1 O2 

O3 X2 O4 
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Kemudian membandingkan hasil nilai rata-

rata yang dimiliki oleh kelas eksperimen 

dan kelas kontrol.   

Data-data yang diperoleh dalam 

penelitian ini akan dihitung menggunakan 

mean (rata-rata), dengan rumus : 

 

        

 

Keterangan sebagai berikut : 

M : Mean atau rata rata 

 : Jumlah nilai seluruh siswa 

  χ       : Nilai 

 

: Banyaknya individu atau 

jumlah siswa 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil  

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 

Gayam pada siswa kelas V. Kelas VA 

diajar tanpa menggunakan pendekatakan 

kontekstual dalam model pembelajaran 

tebak kata sedangkan kelas VB diajar 

dengan  menggunakan pendekatan 

kontekstual dalam model pembelajaran 

tebak. 

Perbedaan hasil observasi motivasi 

belajar dan hasil belajar  antara kelas VA 

dan VB dapat dilihat pada gambar 1 dan 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Rata-rata motivasi belajar siswa 

yang diajarkan tanpa pendekatan 

kontekstual dalam model pembelajaran 

tebak kata (     ) dan siswa yang diajarakan 

dengan pendekatan kontekstual dalam 

model pembelajaran tebak kata (     ). 

 

Berdasarkan gambar 1 dapat 

diketahui bahwa rata-rata motivasi belajar 

siswa yang diajarkan dengan pendekatan 

kontekstual dalam model pembelajaran 

tebak kata adalah 78,75 lebih tinggi 

dibandingkan siswa yang diajarakan tanpa 

pendekatan kontekstual dalam model 

pembelajaran tebak kata adalah 64,88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. rata-rata hasil belajar  tanpa 

menggunakan pendekatan kontektual 

dalam model pembelajaran tebak kata  

(  ) dan siswa yang menggunakan 

pendekatan kontektual dalam model 

pembelajaran tebak kata (    ). 
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Perolehan nilai rata-rata hasil belajar 

siswa kelas V SDN Gayam dalam 

mendiskripsikan sifat-sifat cahaya yang 

menggunakan pendekatan kontesktual 

dalam model pembelajaran tebak kata  

adalah 80,42 sedangkan rata-rata hasil 

belajar tanpa menggunakan pendekatan 

kontektual dalam model pembelajaran 

tebak kata adalah 70,63. 

Pada SDN Gayam Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam adalah 

75. Berdasarkan KKM tersebut ketuntasan 

hasil belajar (mendiskripsikan sifat-sifat 

cahaya) siswa yang diajar dengan 

pendekatn kontekstual dalam model 

pembelajaran tebak kata adalah 83,33% 

sedangkan yang diajar tanpa pendekatan 

kontekstual dalam model pembelajaran 

tebak kata adalah 41,66%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Ketuntasan hasil belajar siswa 

yang diajar tanpa pendekatan kontekstual 

dalam model pembelajaran tebak kata(    ) 

dan siswa yang diajar dengan pendekatan 

kontekstual dalam model pembelajaran 

tebak kata (   ) 

 

Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pendekatan kontekstual dalam 

model pembelajaran tebak kata dapat 

mempengaruhi motivasi belajar dan 

kemampuan mendiskripsikan sifat-sifat 

cahaya. Motivasi bagus akan 

mempengaruhi hasil yang bagus, terbukti 

dengan hasil rata-rata motivasi belajar 

yang menggunakan pendekatan 

kontekstual dalam model pembelajaran 

tebak kata adalah 78,75 tidak beda jauh  

dengan rata-rata hasil belajar yaitu 80,42. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Nur’aini 

(2013) yang menunjukan bahwa adanya 

75% siswa yang mengalami peningkatan 

rata-rata hasil belajar dengan motivasi 

belajar yang cenderung baik. 

 

Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan uji 

hipotesis sebagaimana dikemukakan pada 

bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.    Ada pengaruh penggunaan pendekatan 

kontekstual dalam model pembelajarn 

tebak kata terhadap motivasi belajar 

kelas 5 semester 2 SDN Gayam 

Kecamatan Gurah. 

2.    Ada pengaruh penggunaan pendekatan 

kontekstual dalam model 

pembelajaran tebak kata terhadap 

kemampuan mendiskripsikan sifat-

sifat cahaya kelas 5 semester 2 SDN 

Gayam Kecamatan Gurah. 
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