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Masalah penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat belajar siswa pada 

pelajaran Sains pada materi Tumbuhan Hijau melalui model pembelajaran 

Contextual Teaching And Learning kelas V SD Negeri 102030 Bakaran Batu. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat belajar siswa dengan 
menggunakan pendekatan contextual pada mata pelajaran sains pokok bahasan 

Tumbuhan Hijau di kelas V SD Negeri 102030 Kelapa Tinggi, 

 Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 102030 Bakaran Batu, 

yang berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 8 siswa perempuan dan 12 siswa laki-

laki. Penentuan subjek diperoleh berdasarkan hasil observasi terhadap kelas yang 
diteliti. Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 

dalam 2 siklus, dimana setiap siklus dilakukan 2x pertemuan. Dalam setiap siklus  

dilakukan melalui 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.  

Alat pengumpul data yang digunakan adalah observasi. Sebelum dilakukan 
tindakan pada siklus I, peneliti terlebih dahulu mengamati proses pembelajaran 

awal siswa atau prasiklus yang bertujuan selain untuk mengetahui minat belajar 

awal siswa juga untuk mengetahui kekurangan-kekurangan belajar yang dialami 

siswa pada Sains mengenai Tumbuhan Hijau. Instrumen dalam penelitian ini 

digunakan lembar observasi minat belajar siswa dengan indikator sebagai berikut: 
perasaan senang terhadap pelajaran, perhatian dalam belajar, tekun mengerjakan 

tugas, aktif dalam kegiatan belajar, bangga dan puas terhadap materi 

pembelajaran. 

 

 Berdasarkan analisis data diperoleh hasil observasi minat belajar siswa 
dari 20 siswa Pada siklus I terdapat sekitar 20% yang kurang memiliki minat 

belajar, sekitar 40% yang memiliki cukup berminat belajar,  dan sekitar 30% yang 

telah memiliki minat belajar yang lebih baik, tetapi belum terdapat siswa yang 

memiliki minat belajar yang sangat baik. Sedangkan pada siklus II terdapat sekitar 

15% yang sudah memiliki minat belajar yang baik, dan sekitar 80% yang telah 
memiliki minat belajar yang sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan pembelajaran Contextual 

Teaching And Learning dapat meningkatkan minat belajar siswa. Oleh karena itu, 

model pembelajaran Contextual Teaching And Learning dapat diterapkan sebagai 

salah satu alternatif dalam materi Tumbuhan hijau di kelas V SD Negeri 102030 
Bakaran Batu. Disarankan kepada guru agar dapat menggunakan pembelajaran 

contextual pada saat pembelajaran. 

 

 


