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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi dari kenyataan bahwa pembelajaran IPA di SD masih didominasi 

oleh peran guru dalam menjelaskan materi. Akibatnya siswa menjadi pasif karena hanya 

mendengarkan dan hal tersebut berdampak pada kemampuan siswa dalam memahami materi dan hasil 

belajar siswa yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui 

kemampuan siswa terhadap pengetahuan menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara 

penggunaannya pada siswa setelah diterapkan pembelajaran konvensional. (2) Untuk mengetahui 

kemampuan siswa terhadap pengetahuan menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara 

penggunaannya pada siswa dengan di dukung strategi pembelajaran kontekstual. (3) mengetahui 

adakah perbedaan pengaruh pembelajaran di dukung  kontekstual dengan  pembelajaran konvensional. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan metode eksperimen dengan desain 

penelitian Pretest-posttest control group. Penelitian dilakukan pada siswa kelas IV SDN Pelem 4 dan 

SDN Pelem 2 Kab. Tulungagung. Instrumen yang digunakan adalah perangkat pembelajaran, lembar 

pengamatan kemampuan guru, dan test berupa soal isian dan uraian. Simpulan dari penelitian ini 

adalah (1) Hasil belajar siswa kelas IV SDN Pelem II masih rendah dengan diterapkan pembelajaran 

konvensional, dapat dilihat dari ketuntasan nilai nilai KKM 65 hanya 6 siswa mendapat nilai diatas 

KKM dan 28 siswa mendapat nilai dibawah KKM. (2) Hasil belajar siswa kelas IV SDN Pelem IV 

sudah baik dengan diterapkan Strategi pembelajaran kontekstual, dapat dilihat dari ketuntasan nilai 

KKM 65 sebanyak 21 siswa mendapat nilai diatas KKM dan 24 siswa mendapat nilai dibawah KKM. 

(3) Ada pengaruh pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran konvensional setelah diterapkan 

strategi pembelajaran kontekstual. Hal tersebut dibuktikan dari hasil analisa data t hitung ditemukan 

sebesar 3.677, t tabel dengan taraf signifikan 5% adalah sebesar 2.641,  disimpulkan t hitung > t tabel. 

artinya “ (Ho) ditolak, dan (H1) diterima. kesimpulannya ada pengaruh strategi pembelajaran 

kontekstual terhadap kemampuan menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya 

untuk siswa kelas IV SDN Pelem tahun ajaran 2016/2017.  

 

 

KATA KUNCI  : Pembelajaran Kontekstual, Energi Alternatif dan Cara 

Penggunaannya 
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I. LATAR BELAKANG  

Guru merupakan salah satu 

komponen dalam dunia pendidikan 

yang berperan penting dalam 

pembentukan kualitas dan kuantitas 

pembelajaran yang dilaksanakannya. 

Guru membangun pembelajaran untuk 

mengembangkan kreativitas berfikir 

agar dapat meningkatkan kemampuan 

berfikir siswa, mengkonstruksi 

pengetahuan baru dan meningkatkan 

penguasaan terhadap materi 

pembelajaran.  

Pembelajaran yang bertujuan 

untuk membentuk sumber daya 

manusiaberkualitas dapat dicapai 

apabila dalam melaksanakan 

menerapkan strategi, pendekatan 

ataupun metode pembelajaran yang 

sesuai dengan materi dan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 

Penerapan metode-metode 

pembelajaran tersebut akan dapat 

mengembangkan seluruh potensi 

siswa secara optimal dan 

meningkatkan hasil belajar.  

Menurut Aunurrahman (2010:28), 

proses pembelajaran yang dapat 

mengembangkan potensi siswa 

dapatdiwujudkan apabila guru 

memiliki wawasan dan kerangka pikir 

yang holistik tentang pembelajaran. 

Pembelajaran haruslah merupakan 

bagian dari proses pemberdayaan diri 

siswa secara utuh dan harus mampu 

mendorong tumbuhnya keaktifan dan 

kreativitas optimal setiap siswa.  

Menurut Iskandar (1997:16), 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

merupakan salah satu mata 

pelajaranyang diajarkan di sekolah 

dasar dan dianggap mampu 

meningkatkan daya nalar serta 

kreativitas siswa karena lebih 

mementingkan kemampuan berfikir 

daripada menghafal. 

Pembelajaran IPA diharapkan 

tidak hanya memberikan kemampuan 

supaya siswa dapat memecahkan soal-

soal yang berkaitan dengan konsep 

IPA, tetapi secara konkrit dapat 

membentuk cara berpikir kritis, logis 

dan dapat memecahkan masalah 

dengan kreatif dan inovatif. 

Ilmu pengetahuan alam 

merupakan suatu proses penemuan 

dan bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan berupa fakta-

fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja, sehingga dapat membantu 

siswa memperoleh pengalaman 

langsung dan pemahaman untuk 

mengembangkan kompetensinya. IPA 

sebagai bagian dari pendidikan 

umumnya memiliki peran penting 

dalam peningkatan mutu pendidikan. 

Pembelajaran IPA juga berperan untuk 

menghasilkan siswa yang berkualitas, 

yaitu manusia yang mampu berfikir 
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kritis, kreatif, logis dan berinisiatif 

dalam menanggapi isu di masyarakat 

yang diakibatkan oleh dampak 

perkembangan IPA dan teknologi. 

 

II. METODE 

Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Penelitian eksperimen 

adalah penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yanng dikendalikan. Desain 

yang digunakan adalah “ True 

Exsperimental Design “ dengan 

bentuk “ Posstest-Only Control 

Design.”  

Lokasi penelitian ini 

mengambil tempat di SDN Pelem 4 

Kabupaten Tulungagung dan SDN 

Pelem 2 Kabupaten Tulungagung. 

Pemilihan tempat penelitian ini 

berdasarkan permasalahan yang ada 

di lingkungan tempat tinggal peneliti 

Sesuai dengan permasalahan yang 

ada di SDN Pelem IV Kabupaten 

Tulungagung salah satu strategi 

pembelajaran yang digunakan yakni 

strategi pembelajaran kontekstual. 

Dengan perbandingan pada SDN 

Pelem II yang masih menggunakan 

metode lama yaitu pembelajaran 

konvensional. Sesuai dengan 

permasalahan yang terjadi di SDN 

Pelem IV Kabupaten Tulungagung 

dan memperhatikan keunggulan 

strategi pembelajaran kontekstual. 

Waktu penelitian adalah waktu 

berlangsungnya penelitian ini 

dilaksanakan. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester genap 

pada tahun ajaran 2016/2017. 

Populasi pada penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas 4 SD di 4 

Sekolah Dasar di Desa Pelem 

Kabupaten Tulungagung.  Jumlah 

total siswa kelas 4 dari 4 Sekolah 

Dasar di Desa Pelem adalah 158 

siswa, yang terdiri dari 88 siswa 

perempuan dan 70 siswa laki-laki. 

Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan peneliti adalah 

purposive sample. Sampel bertujuan 

atau purposive sample adalah teknik 

sampling yang dilakukan dengan 

pertimbangan tertentu. Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Seluruh siswa kelas IV SDN 

Pelem 4 Kota Tulungagung Tahun 

ajaran 2016-2017 yang berjumlah 

45 siswa, yang terdiri dari 27 

siswa perempuan dan 18 siswa 

laki-laki. 

b. Seluruh siswa kelas IV SDN 

Pelem 2 Kota Tulungagung Tahun 

ajaran 2016-2017 yang berjumlah 
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34 siswa, yang terdiri dari 15 

siswa perempuan dan 19 siswa 

laki-laki. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil dan kesimpulan dari 

penelitian di SDN  Pelem 2 dan SDN 

Pelem 4 terhadap perbedaan 

pengaruh antara  pembelajaran 

konvensional dengan strategi 

pembelajaran kontekstual antara lain: 

a. Berdasarkan hasil analisis 

kemampuan siswa terhadap 

pengetahuan menjelaskan 

berbagai energi alternatif dan cara 

penggunaannya dengan 

pembelajaran konvensional pada 

siswa kelas IV dinyatakan cukup 

baik. Hal tersebut dibuktikan 

dengan nilai KKM 65 hanya 6 

siswa mendapat nilai di atas KKM 

dan 28 siswa mendapat nilai di 

bawah KKM. Jadi, hasil 

pembelajaran dengan 

konvensional tidak tuntas. 

b. Berdasarkan hasil analisis 

kemampuan siswa terhadap 

pengetahuan menjelaskan 

berbagai energi alternatif dan cara 

penggunaannya dengan 

diterapkan strategi pembelajaran 

kontekstual pada siswa kelas IV 

dinyatakan baik. Hal tersebut 

dibuktikan dengan nilai KKM 65 

sebanyak 21 siswa mendapat nilai 

di atas KKM dan 24 siswa 

mendapat nilai di bawah KKM. 

Jadi, hasil pembelajaran dengan 

strategi kontekstual   dinyatakan 

tuntas. 

c. Hasil dari pembelajaran strategi 

kontekstual. Hal tersebut 

dibuktikan dari hasil analisa data t 

hitung ditemukan sebesar 3.677, 

sedangkan t tabel dengan 

menggunakan taraf signifikan 5% 

adalah sebesar 2.641, sehingga 

dapat disimpulkan t hitung lebih 

besar dari pada t tabel. Dengan 

demikian berarti “ hipotesa nol 

(Ho) ditolak, dan hipotesa 

alternatif (H1) diterima”. Dengan 

kata lain hipotesa nol (Ho) dalam 

penelitian ini adalah tidak ada 

pengaruh pembelajaran strategi 

kontekstual terhadap menjelaskan 

berbagai energi alternatif dan cara 

penggunaannya untuk siswa kelas 

IV SDN Pelem IV tahun ajaran 

2016/2017. Karena Ho ditolak 

maka H1 diterima yaitu, ada 

pengaruh strategi pembelajaran 

kontekstual terhadap kemampuan 

menjelaskan berbagai energi 

alternatif dan cara penggunaannya 

untuk siswa kelas IV SDN Pelem 
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IV tahun ajaran 2016/2017, jadi 

ada pengaruh pada pembelajara 

strategi kontekstual yang 

signifikan. 
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