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Masalah dalam penelitian ini adalah meningkatkan motivasi belajar siswa 

kelas IV SD Yayasan Perguruan Setia Budi Perbaungan, Kecamatan Perbaungan 

Kabupaten Serdang Bedagai tahun ajaran 2011/2012. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah dengan menggunakan pendekatan kontekstual dalam 
pembelajaran IPA materi energi dan perubahannya dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa di kelas IV.  

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Yayasan 

Perguruan Setia Budi Perbaungan yang berjumlah 35 orang siswa yang terdiri dari 

17 siswa laki-laki dan 18 siswi perempuan. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah lembar observasi pelaksanaan pembelajaran dan motivasi 

belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis data metode deskriptif.  

Proses pembelajaran IPA dengan menggunakan pendekatan kontekstual di 

kelas IV SD Yayasan Perguruan Setia Budi Perbaungan tahun ajaran 2011/2012, 
pada siklus I pertemuan pertama diperoleh siswa yang termotivasi dalam belajar 

sebanyak 8 orang siswa dengan persentase 22,86%, pada siklus I pertemuan II 

diperoleh siswa yang termotivasi dalam belajar sebanyak 16 orang siswa dengan 

persentase sebesar 45,71%.  

Kemudian pada siklus II pertemuan pertama diperoleh siswa yang 
termotivasi dalam belajar sebanyak 24 orang siswa dengan persentase 68,57%, 

dan dilanjutkan pada siklus II pertemuan kedua diperoleh siswa yang termotivasi 

dalam belajar sebanyak 33 orang siswa dengan persentase motivasi belajar siswa 

sebesar 94,29%. Maka ketuntasan motivasi belajar siswa secara klasikal sudah 

tercapai karena 94,29% ≥ 80%.  
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual pada mata pelajaran IPA materi energi dan perubahannya 

terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas IV SD Yayasan 

Perguruan Setia Budi Perbaungan tahun ajaran 2011/2012, dan hipotesis 

penelitian tindakan kelas dapat diterima kebenarannya dalam penelitian ini.  Maka 
disarankan kepada guru-guru agar menggunakan pendekatan pembelajaran 

kontekstual untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.       


