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ABSTRAK
Kimia merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang sangat 

luas terkait dengan kehidupan manusia. Pembelajaran Kimia sangat berperan dalam 
proses pendidikan dan juga perkembangan teknologi, karena Kimia memiliki upaya untuk 
membangkitkan minat manusia serta kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta pemahaman tentang alam semesta yang mempunyai banyak fakta yang 
belum terungkap dan masih bersifat rahasia sehingga hasil penemuannya dapat dikembangkan 
menjadi ilmu pengetahuan alam yang baru dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan metode kerja kelompok dan 
media gambar. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus meliputi perencanaan, 

Pati tahun pelajaran 2019/2020. Pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan 
teknik tes, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis deskripsi yang meliputi data penyajian data, dan penerikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil uraian dari kondisi awal, 
diskripsi hasil siklus I, dan diskripsi siklus II mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui 
dari perbandingan minat belajar Kimia siswa mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini 
terlihat dari hasil angket pada pra tindakan yang mengalami peningkatan bila dibandingkan 
hasil angket pada akhir tindakan. Rata-rata minat belajar siswa yang awalnya adalah 66,11% 
berada pada ketegori cukup, pada akhir tindakan menjadi 76,18% berada pada kategori baik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh selama melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas yang 
dilakukan selama 2 siklus disimpulkan bahwa adanya perubahan yang tejadi pada siswa terbukti 
dengan meningkatnya minat belajar yang diikuti dengan meningkatnya hasil prestasi belajar siswa 
pada materi materi pokok Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur dalam pelajaran Kimia.

Kata Kunci: Contextual Teaching And Learning, Minat Belajar

PENDAHULUAN
Agar dapat mengajar efektif, guru harus meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa 

(kuantitas) dan meningkatkan mutu (kualitas) mengajarnya. Kesempatan belajar dapat 
ditingkatkan dengan cara melibatkan siswa secara aktif dalam belajar. Menggunakan waktu 
pelajaran secara efektif berarti memberi kesempatan belajar semakin banyak dan optimal serta 
guru menunjukkan keseriusannya saat mengajar sehingga dapat membangkitkan minat atau 
motivasi siswa untuk belajar. Makin banyak siswa terlibat aktif dalam belajar, makin tinggi 
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kemungkinan hasil belajar yang dicapainya. Sedangkan dalam meningkatkan kualitas dalam 
mengajar hendaknya guru mampu merencanakan program pengajaran dan sekaligus mampu 
pula melakukan dalam bentuk interaksi belajar mengajar.

Di luar lingkungan sekolah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan 
semua pihak dapat memperoleh informasi dengan melimpah, cepat dan mudah dari berbagai 
sumber dan tempat di dunia. Selain perkembangan yang pesat, perubahan juga terjadi dengan 
cepat. Karenanya diperlukan kemampuan untuk memperoleh, dan mengelola dan memanfaatkan 
informasi untuk bertahan pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif. 
Kemampuan ini membutuhkan pemikiran, antara lain berpikir sistematis, logis, kritis yang 
dapat dikembangkan melalui pembelajaran Kimia.

Kimia adalah pelajaran yang banyak sekali hafalannya. Hal ini merupakan salah satu alasan 
siswa malas belajar Kimia. Apalagi untuk materi-materi yang banyak istilah asing dan sulit 
dibayangkan siswa karena tidak ada contoh konkretnya.

Sebagai contoh adalah materi kelas X tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. 
Berdasarkan pengalaman siswa kelas X IIS 4 dalam pre test sebelum diadakan tindaakn, 
sebagian besar siswa kesulitan dalam menjawab soal-soal tentang struktur atom dan sistem 
periodik unsur. Apalagi jika soal tersebut disajikan dalam bentuk cerita. Pengalaman serupa 
juga ditemukan guru saat melatihkan soal-soal penilaian harian. Banyak siswa yang tidak dapat 
menjawab soal-soal model atom. Contohnya mereka bingung membedakan antara model atom 
Dalton, Thomson, Rutherford. Mereka cenderung menyamakan antara model atom Dalton, 
Thomson, Rutherford. Demikian juga dalam menjawab sebuah pertanyaan tentang model atom, 
seringkali siswa salah dalam menjawabnya. Jika ditanya mengapa mereka salah menjawab, 
jawabannya pasti seragam: ”Sudah lupa, Bu...”

Guru mempunyai peran yang penting bagi dunia pendidikan. Kualitas seorang guru akan 
ikut menentukan kualitas mutu pendidikan. Peran guru di sekolah tidak hanya sebagai pihak 
yang menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Lebih jauh lagi guru merupakan 
seorang fasilitator yang sekaligus menyiapkan kondisi yang kondusif untuk belajar. 

Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan. Faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan belajar diantaranya adalah minat belajar dari peserta 
didik, yang merupakan suatu proses belajar terhadap mata pelajaran Kimia. Mengajar pada 
dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang 
mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar, sehingga didapatkan 
hasil belajar yang maksimal. Namun, pada kenyataanya hasil belajar Kimia yang diperoleh 
siswa masih rendah khususnya di tingkat SMA yang seharusnya sudah mampu memahami 
lebih suatu struktur atom dan sistem periodik unsur. Rendahnya pemahaman terhadap struktur 
atom dan sistem periodik unsur disebabkan saat ini pendidikan Kimia hanya berpusat pada 
kemampuan menghafal materi. Siswa sering tidak memahami secara mendalam substansi 
materinya. Kenyataan ini juga didukung dengan rendahnya nilai rata-rata mata pelajaran Kimia 
masih di bawah nilai ketuntasan belajar. 

Berdasarkan hasil observasi penulis di MA Negeri 1 Pati diketahui bahwa proses 
pembelajaran pada mata pelajaran Kimia di sekolah tersebut masih dilakukan secara konvensional 
yaitu melalui teknik ceramah. Meski sesekali kegiatan belajar mengajar menggunakan metode 
diskusi, namun hasilnya kurang maksimal. Hanya sedikit siswa yang benar-benar antusias 
mengikuti diskusi tersebut. Siswa masih bersikap pasif dalam pelaksanakan pembelajaran. 
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Hasilnya dapat dilihat hanya siswa tertentu saja yang aktif bertanya atau menyampaikan 
pendapat. Masalah lain dalam pembelajaran Kimia di MA Negeri 1 Pati adalah keterbatasan 
kelengkapan sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Siswa hanya memiliki LKS sebagai 
sumber belajar satu-satunya. 

Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa pembelajaran Kimia di sekolah-sekolah 
khususnya di SMA/MA belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dewasa ini 
pembelajaran Kimia di sekolah masih bersifat konvensional, yaitu peran guru di kelas masih 
sangat dominan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran sangat terbatas sehingga 
pembelajaran masih bersifat satu arah. 

Langkah awal yang perlu diperhatikan untuk dapat menghasilkan siswa yang berkualitas 
tinggi adalah bagaimana siswa dapat menyukai materi yang akan dibawakan oleh guru. Sebaik 
apapun pendekatan atau metode pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dalam 
membawakan materi pembelajarannya akan kurang bermakna dan akan banyak menemui 
hambatan bila siswa tidak menyenangi materi yang disampaikan. Kecakapan seorang guru dalam 
mengetengahkan materi yang dapat menggugah semangat siswa untuk mempelajarinya adalah 
suatu prestasi tersendiri yang menunjukkan tingkat keprofesionalan guru yang bersangkutan. 

Upaya meningkatkan minat belajar siswa perlu dilakukan oleh semua pihak di sekolah. 
Tanggung jawab meningkatkan minat belajar tidak hanya dari guru mata pelajaran yang 
bersangkutan tetapi guru-guru lain dan kepala sekolah. Selama ini proses pembelajaran di 
sekolah kurang diperhatikan, tetapi lebih mengutamakan hasil UAN. Kondisi ini mengakibatkan 
mata pelajaran yang tidak diikutsertakan dalam UAN kurang memperoleh perhatian. 

Permasalahan yang sering ditemui di MAN 1 Pati adalah ketidakaktifan siswa dalam 
mengikuti kegiatan belajar mengajar khususnya pada mata pelajaran Kimia. Siswa hanya sekedar 
mengikuti pelajaran Kimia yang diajarkan guru di dalam kelas, yaitu hanya mendengarkan 
guru ceramah dan mengerjakan soal yang diberikan oleh guru tanpa adanya respon, kritik 
dan pertanyaan dari siswa kepada guru sebagai umpan balik dalam kegiatan belajar mengajar. 
Demikian juga dengan guru, yang hanya mengajar dengan cara ceramah dan pemberian soal. 
Jika permasalahan tersebut berlangsung terus menerus maka akan mengakibatkan minat siswa 
dalam kegiatan belajar mengajar terhambat. Hal ini juga akan berdampak pada hasil belajar 
siswa yang menurun, dan tidak sesuai dengan nilai kriteria ketuntasan minimal.

Maka dari itu, dibutuhkan salah satu cara untuk mengatasi masalah diatas, yaitu memantau 

yang dihadapi siswa bisa terdeteksi oleh guru, karena hal ini akan berpengaruh pada hasil 
belajar Kimia yang diperoleh siswa. Model pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar 
yang menuntut keaktifan siswa dalam kelompok dan memungkinkan siswa saling membantu 
dalam memahami konsep, memeriksa dan memperbaiki jawaban teman sebagai masukan yang 
bertujuan untuk mencapai hasil belajar yang lebih optimal.

Dalam kegiatan belajar mengajar Kimia, dalam karya tulis ini menggunakan metode CTL 
(Contextual Teaching and Learning). Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk dapat 
mendiskusikan tugas yang diberikan oleh guru. Siswa dituntut aktif, bekerja sama, bertukar 
pendapat, berbagi ide dengan anggota yang lain dalam kelompoknya dan merespon apa yang 
diajarkan guru. Sehingga minat belajar siswa terhadap pembelajaran Kimia ikut meningkat. 

Berdasarkan observasi pada tanggal 31 Juli 2019, dalam proses pembelajaran Kimia di 
Kelas X IIS 4 MA Negeri 1 Pati Tahun pelajaran 2019/2020 terdapat beberapa kelemahan 
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yang mempengaruhi minat belajar siswa dan dari hasil diagnosis, maka ditemukan kelemahan-
kelemahan yaitu: siswa kurang berpartisipasi pada saat proses pembelajaran berlangsung; rasa 
percaya diri siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru masih kurang; 
siswa ramai pada saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga siswa tidak fokus pada materi 
yang disampaikan; siswa kurang tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran, karena dalam 
penyampaian materi guru menggunakan metode ceramah.

Dalam beberapa masalah yang muncul dari hasil observasi perlu diadakan sebuah perubahan 
tindakan dalam proses pembelajaran yang berlangsung selama ini agar masalah yang muncul 
dapat terpecahkan.

masalah yaitu, Apakah dengan menggunakan metode Contextual Teaching and Learning pada 
materi struktur atom dan sistem periodik unsur dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 
X IIS 4 MA Negeri 1 Pati?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatan minat Belajar Kimia dengan metode 
CTL pada siswa Kelas X IIS 4 MA Negeri 1 Pati tahun pelajaran 2019/2020.

KAJIAN PUSTAKA
Minat adalah suatu gejala psikis berupa keingintahuan, ketertarikan, rasa senang, terhadap 

suatu obyek untuk mengetahui dan belajar tentang suatu objek itu tanpa merasa terpaksa karena 
menarik perhatian. Dari tinjauan di atas minat belajar adalah gejala psikis sebagai kecenderungan 
tingkah laku di mana kesadaran seseorang dalam belajar dilandasi oleh perasaan senang dan 
tertarik terhadap pelajaran yang dirasanya bermanfaat untuk dirinya.

Minat belajar Kimia adalah kecenderungan dalam diri individu berupa keingintahuan, 
perhatian, dan menyenangi Kimia sebagai ilmu pengetahuan tanpa merasa terpaksa untuk 
memperoleh perubahan tingkah laku yang relatif menetap baik yang dapat diamati maupun 
tidak dapat diamati.

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 
menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi 
yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong 
siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka (Sanjaya, 2006).

Kimia merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang sangat 
luas terkait dengan kehidupan manusia. Pembelajaran Kimia sangat berperan dalam 
proses pendidikan dan juga perkembangan teknologi, karena Kimia memiliki upaya untuk 
membangkitkan minat manusia serta kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta pemahaman tentang alam semesta yang mempunyai banyak fakta yang 
belum terungkap dan masih bersifat rahasia sehingga hasil penemuannya dapat dikembangkan 
menjadi ilmu pengetahuan alam yang baru dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan yang sering ditemui di Sekolah Menengah Atas adalah minat siswa dalam 
mengikuti kegiatan belajar mengajar khususnya pada mata pelajaran Kimia. Siswa hanya sekedar 
mengikuti pelajaran Kimia yang diajarkan guru di dalam kelas, yaitu hanya mendengarkan 
guru ceramah dan mengerjakan soal yang diberikan oleh guru tanpa adanya respon, kritik 
dan pertanyaan dari siswa kepada guru sebagai umpan balik dalam kegiatan belajar mengajar. 
Demikian juga dengan guru, yang hanya mengajar dengan cara ceramah dan pemberian soal. 
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Jika permasalahan tersebut berlangsung terus menerus maka akan mengakibatkan minat belajar 
siswa dalam kegiatan belajar mengajar terhambat. Hal ini juga akan berdampak pada hasil 
belajar siswa yang menurun, dan tidak sesuai dengan nilai kriteria ketuntasan minimal.

Dalam kegiatan belajar mengajar Kimia, dalam karya tulis ini menggunakan metode CTL. 
Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk dapat mendiskusikan tugas yang diberikan 
oleh guru. Siswa dituntut aktif, bekerja sama, bertukar pendapat, berbagi ide dengan anggota 
yang lain dalam kelompoknya dan merespon apa yang diajarkan guru. Sehingga minat belajar 
siswa terhadap pembelajaran Kimia materi struktur atom dan sistem periodik unsur akan turut 
meningkat.

Berdasarkan hasil kajian teori dan kerangka pikir tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis 
tindakan sebagai berikut: “Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Contextual 
Teaching And Learning Pada Struktur Atom Dan Sistem Periodik Unsur, Minat Belajar Siswa 
Kelas X IIS 4 MA Negeri 1 Pati Tahun Pelajaran 2019/2020 dapat Ditingkatkan”

METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN
Penelitian ini akan dilaksanakan di MA Negeri 1 Pati yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman 

Km.03 Desa Dadirejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Jawa Tengah Kode Pos 59163.
Adapun rincian waktu penelitian terdapat pada tabel berikut: perencanaan pada pekan ke-3 

dan 4 bulan Juli, pelaksanaan pada bulan Agustus, analisis data pada pekan ke-4 bulan Agustus dan 
pekan ke-1, 2, dan 3 bulan September, dan pelaporan pada pekan ke-3 dan 4 bulan September.

Dalam penelitian ini guru kelas dan peneliti bertindak sebagai subyek yang memberi tindakan 
kelas. Sedangkan siswa kelas X IIS 4 MA Negeri 1 Pati yang terdiri dari 33 orang siswa sebagai 
subyek penelitian yang menerima tindakan.

Jenis data dalam penelitian ini dibedakan dalam 2 jenis variabel yaitu meliputi data yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini, adalah: variabel bebas, yakni pembelajaran model Contextual 
Teaching and Learning (CTL), dan variabel terikat dalam penelitian ini hasil belajar Kimia pada 
materi Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan berbasis kelas, suatu penelitian yang bersifat 
praktis dan situasional, kondisional, dan kontekstual berdasarkan permasalahan yang muncul dalam 
kegiatan pembelajaran sehari-hari. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan 
prestasi belajar siswa dalam pembelajaran Kimia dan dapat menjadi referensi guru dalam member 
pembelajaran siswa di kelas.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: dialog 

penyimpulan.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: lembar observasi, pedoman wawancara, 

dokumentasi, dan kisi-kisi angket minat belajar Kimia.
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi atau pengamatan, wawancara, 

dokumentasi, angket untuk mengukur minat belajar Kimia siswa.
Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut: reduksi data, triangulasi, 

display data, dan penarikan kesimpulan.
Data dianalisa sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses 
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bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan LKS kreatif dan bagaimana peningkatan 
minat belajar siswa.

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah: rata-rata kelas berdasarkan nilai tes siswa meningkat 
dari siklus I ke siklus II; meningkatnya rata-rata persentase hasil angket minat belajar siswa dari 
sebelum tindakan ke sesudah tindakan dan telah mencapai kategori baik; presentase hasil observasi 
aktivitas siswa meningkat dari siklus I ke siklus II dan tergolong dalam kategori tinggi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan kegiatan pra tindakan 

melalui observasi dan wawancara baik secara umum di MAN 1 Pati, maupun di kelas yang akan 
diteliti yaitu kelas X IIS 4.

Kegiatan pra tindakan kelas difokuskan pada proses pembelajaran Kimia yang berlangsung di 
kelas X IIS 4 MAN 1 Pati. Berdasarkan hasil observasi di kelas X IIS 4 MAN 1 Pati didapatkan 
bahwa pada saat proses pembelajaran, beberapa siswa yang duduk di tengah dan di belakang terlihat 
mengobrol dengan teman sebangkunya dan tidak memperhatikan penjelasan guru bahkan ada siswa 
asyik bermain handphone. Kemudian sesekali guru mengajukan pertanyaan, tetapi siswa tidak 
menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Contoh lain adalah ketika guru meminta siswa untuk 
mengerjakan soal yang diberikan, siswa tidak mengerjakannya dan tidak berminat untuk mencari 
penyelesaian dari soal tersebut tetapi lebih senang menunggu guru menyelesaikan soal tersebut.

Secara umum berdasarkan hasil wawancara awal dengan guru, permasalahan yang muncul 
dalam pembelajaranKimia adalah persepsi siswa bahwa Kimia itu sulit. Selain itu, minat siswa 
terhadap pembelajaran Kimia cenderung rendah. Berdasarkan hasil pengamatan di kelas tersebut, 
maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian untuk meningkatkan minat belajar Kimia 
siswa kelas X IIS 4 MAN 1 Pati tahun pelajaran 2019/2020.

Untuk mengetahui minat belajar Kimia siswa, sebelum dilaksanakan penelitian tindakan, 
peneliti meminta masing-masing siswa untuk mengisi angket untuk mengukur minat belajar. Data 
selengkapnya mengenai hasil angket minat belajar Kimia siswa sebelum tindakan dapat dilihat pada 
lampiran. Angket minat belajar siswa menunjukkan bahwa rata-rata persentase minat belajar siswa 
sebesar 66,11%. Sesuai dengan kategori yang telah dibuat, hasil tersebut menunjukkan bahwa minat 
belajar siswa dalam kategori cukup.

Kegiatan pembelajaran dan tindakan penelitian dilaksanakan oleh peneliti. Berikut jadwal jam 
pelajaran Kimia kelas X IIS 4 MAN 1 Pati:

Jadwal Pelaksanaan Pembelajaran Kimia Kelas X IIS 4

Siklus Pertemuan Hari/Tanggal Pukul Materi

I
1 Kamis,

8 Agustus 2019
11.30 WIB – 
12.15 WIB 

Partikel penyusun 
atom

2 Kamis,
15 Agustus 2019

11.30 WIB – 
12.15 WIB

Nomor atom dan 
nomor massa

II
1 Kamis,

22 Agustus 2019
11.30 WIB – 
12.15 WIB

Isotop

2 Kamis,
29 Agustus 2019

11.30 WIB – 
12.15 WIB

Perkembangan 
model atom
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Penelitian tindakan kelas dimulai hari Kamis pada tanggal 8 Agustus 2019. Penelitian 
Tindakan Kelas pada pembelajaran Kimia dengan metode pembelajaran kooperatif tipe 
Contextual Teaching and Learning dilakukan dalam 2 siklus. Adapun penjabaran hasil penelitian 
setiap siklus adalah sebagai berikut:

Pada siklus I, pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 
11.30 WIB sampai 12.15 WIB. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yaitu 
tentang Partikel penyusun atom dengan tujuan memahami bahwa atom tersusun dari partikel 
dasar, yaitu elektron, proton, dan neutron serta proses penemuannya kemudian memberitahukan 
kembali bahwa pembelajaran pada hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya akan 
dilaksanakan sedikit berbeda dengan hari-hari biasa yaitu menerapkan pembelajaran dengan 
metode kooperatif tipe Contextual Teaching and Learning. Guru menjelaskan tentang kelebihan 
metode yang akan digunakan. Sebelum memasuki materi tersebut guru mengingatkan siswa 
mengenai materi-materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari yakni 
partikel penyusun atom.

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 pukul 11.30 sampai 
12.15 WIB. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yaitu tentang nomor atom dan 
nomor massa dengan tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menganalisis dan menyimpulkan 
bahwa nomor atom, nomor massa, dan isotop berkaitan dengan jumlah partikel dasar penyusun 
atom.

Tes siklus I dilaksanakan pada pertemuan ketiga pada hari di luar jadwal pelajaran, yakni 
tanggal 15 Agustus 2019 pukul 14.15 sampai 15.00. Tes terdiri dari 4 soal dengan alokasi waktu 
yang diberikan adalah 45 menit. Guru dan peneliti membagikan soal tes dan lembar jawaban. 
Guru mengingatkan siswa agar bekerja sendiri dalam mengerjakan tes dan mengerjakan soal tes 
dengan sungguh-sungguh serta menggunakan langkah-langkah penyelesaian.

Saat pelaksanaan tes, guru berkeliling memantau siswa dan selalu mengingatkan agar siswa 
tidak bekerjasama dalam menyelesaikan soal tes. Awal pelaksanaan tes suasana tenang, tidak 
ada siswa yang bertanya jawaban soal pada siswa lain. Namun 15 menit terakhir suasana kelas 
sedikit gaduh, beberapa siswa bertanya pada teman di depan, di belakang atau di sampingnya. 
Guru bersikap tegas dengan mendekati dan menegur siswa.

Selama proses belajar mengajar pada siklus I, pengamatan aktivitas siswa dari aspek 
perhatian, ketertarikan, rasa senang dan motif terlihat masih rendah.
 

Berikut tabel hasil observasi siklus I:

Aspek Pertemuan 
1

Pertemuan 
2 Rata-rata Kategori

Perhatian 52,78% 58,33% 55,56% Sedang

Ketertarikan 41,67% 44,44% 43,06% Rendah

Rasa Senang 58,33% 56,94% 57,64% Sedang

Motif 49,07% 50,00% 49,54% Rendah

Pada siklus II, pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Agustus 2019 
pukul 11.30 sampai 12.15 WIB. Pembelajaran dimulai dengan memeriksa kesiapan siswa 
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kemudian guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yaitu tentang isotop, kemudian 
memberitahukan kembali bahwa pembelajaran pada hari ini akan melanjutkan pembelajaran 
dengan metode kooperatif tipe Contextual Teaching and Learning seperti pada siklus I. Guru 
menghimbau siswa agar dapat menggunakan waktu sebaik-baiknya agar pembelajaran berjalan 
efektif. Guru juga mengingatkan siswa terutama siswa yang biasa gaduh sendiri untuk aktif 
dalam pembelajaran. Sebelum memasuki materi tersebut guru mengingatkan siswa mengenai 
materi-materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari yaitu tentang 
unsur-unsur balok. Melalui tanya jawab, siswa diberikan pertanyaan yang berhubungan dengan 
materi yang akan dipelajari. Guru meminta siswa untuk memperhatikan dan berani untuk 
mengungkapkan pendapatnya dalam kegiatan pembelajaran Kimia.

Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 pukul 11.30 sampai 
12.15 WIB. Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran yaitu tentang perkembangan 
model atom. Sebelum memasuki materi tersebut guru mengingatkan siswa materi-materi pada 
pertemuan sebelumnya yaitu tentang isotop.

Melalui tanya jawab guru membimbing siswa supaya mengingat kembali materi pada 
pertemuan sebelumnnya dan menanyakan kepada siswaapakahmengalami kesulitan pada 
materi sebelumnya. Guru menuliskan soal di papan tulis yang kemudian mulai menjelaskan cara 
menentukan diagonal ruang balok pada soal cerita. Guru meminta siswa untuk memperhatikan 
dan berani untuk mengungkapkan pendapatnya dalam kegiatan pembelajaran Kimia.

Tes siklus II dilaksanakan pada pertemua keenam pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 pukul 
14.15 sampai 15.00. Tes terdiri dari 4 soal dengan alokasi waktu yang diberikan adalah 45 
menit. Guru dan peneliti membagikan soal tes dan lembar jawaban. Guru mengingatkan siswa 
agar bekerja sendiri dalam mengerjakan tes dan mengerjakan soal tes dengan sungguh-sungguh 
serta menggunakan langkah-langkah penyelesaian. Tes siklus II berjalan lancar, siswa serius 
dalam menyelesaikan soal-soal.

Selama proses belajar mengajar pada siklus II, pengamatan aktivitas siswa terlihat lebih 
baik dan berjalan lancar.

Berikut tabel hasil observasi siswa siklus II:

Aspek Pertemuan 
3

Pertemuan 
4 Rata-rata Kategori

Perhatian 75,00% 69,44% 72,22% Tinggi

Ketertarikan 72,22% 69,44% 70,83% Tinggi

Rasa Senang 65,27% 65,27% 65,27% Sedang

Motif 69,44% 75,00% 72,22% Tinggi

Berdasarkan pengamatan, antusias belajar siswa melalui diskusi dengan menggunakan 
Lembar kerja pada siklus II lebih baik jika dibandingkan dengan pembelajaran pada siklus I 
dikarenakan kesadaran siswa akan manfaat mempelajari Kimia menjadi lebih tinggi. Hal ini 
dilihat dari sikap siswa yang memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, semangat siswa 
ketika mengerjakan soal dan mempresentasikan hasil belajar kelompoknya di depan kelas. Pada 
siklus II, guru menerangkan materi pelajaran lebih lama saat presentasi kelas untuk membantu 
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siswa dalam memahami materi yang dipelajari. Guru juga berkeliling untuk mengamati dan 
mengontrol kegiatan siswa selama belajar kelompok.

Meskipun ada satu siswa yang kurang dapat memperhatikan dengan baik, namun sebagian 
besar siswa dari masing-masing kelompok tetap memiliki kemauan bertanya yang besar untuk 
memperoleh jawaban yang tepat atas permasalahan yang dihadapi dan ketertarikan untuk 
menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi pembelajaran dengan menggunakan Lembar kerja 
dapat meningkatkan minat belajar Kimia siswa kelas X IIS 4 MAN 1 Pati.

Sebelum melakukan tindakan, peneliti memberikan angket minat kepada siswa untuk 
diisi. Data yang diperoleh berdasarkan hasil isian angket, dapat disimpulkan bahwa besarnya 
minat belajar siswa adalah sebesar 66,11% (berada pada ketegori cukup). Pada akhir tindakan 
yang dilakukan, peneliti juga memberikan angket minat belajar Kimia. Data yang diperoleh 
berdasarkan hasil isian angket pada akhir tindakan, dapat disimpulkan bahwa besarnya minat 
belajar siswa adalah sebesar 76,18% (berada pada kategori baik). Data selengkapnya mengenai 

perkembangan minat siswa dari sebelum tindakan ke sesudah tindakan.
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Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil angket didapatkan bahwa minat belajar siswa 
meningkat melalui metode pembelajaran kooperatif tipe CTL dengan menggunakan Lembar 
kerja.Sehingga dapat dikatakan tujuan penelitian ini sudah tercapai.
 

Hasil angket minat belajar siswa kelas X IIS 4 yaitu:

Aspek
Siklus I Siklus II

Rata-rata Kategori Rata-rata Kategori

Perhatian 55,56% Sedang 72,22% Tinggi

Ketertarikan 43,06% Rendah 70,83% Tinggi

Rasa Senang 57,64% Sedang 65,27% Sedang

Motif 49,54% Rendah 72,22% Tinggi
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Berdasarkan hasil dari lembar observasi yang telah disusun dengan memuat aspek-aspek 
yang berhubungan dengan aktivitas dan minat belajar yang terdiri dari 7 aspek yang diamati yaitu: 
(a) mendengarkan dan memperhatikan presentasi/penjelasan guru, (b) merespon pertanyaan 
atau perintah dari guru, (c) mengajukan pertanyaan kepada guru, (d) tidak mengerjakan tugas 
bersama kelompoknya karena sudah ada yang mengerjakan, (e) berdiskusi/bertanya kepada 
teman bila belummemahamipelajaran/menemui kesulitan, (f) mengemukakan ide/gagasan 
pada saat kerja kelompok, dan (g) membahas soal dan lembar kegiatan bersama kelompoknya, 
didapatkan hasil bahwa jumlah keterlibatan siswa selalu meningkat untuk tiap siklus.

Berikut adalah data hasil observasi:

Siklus Pertemuan Persentase Rata-rata
Aktivitas Siswa Rata-rata Kategori

I
I 53,17%

53,57% Sedang
II 53,96%

II
I 71,43%

71,43% Tinggi
II 71,43%

Secara umum, aktivitas belajar Kimia siswa pada siklus I pertemuan 1 sebesar 53,17% dan 
pertemuan II sebesar 53,96% dengan rata-rata persentase sebesar 53,57% berada pada kategori 
sedang. Aktivitas belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan bila dibandingkan pada 
siklus I. Pada pertemuan I siklus II persentase aktivitas belajar siswa sebesar 71,43% dan pada 
pertemuan II sebesar 71,43% dengan rata-rata persentase untuk siklus II berada pada kategori 
tinggi, yaitu sebesar 71,43%. Wawancara dilakukan dengan siswa setelah pembelajaran siklus 
II.

Data hasil tes pada siklus I dan siklus II diperoleh berdasarkan tes tertulis siswa yang 
berbentuk soal uraian berjumlah 4 soal. Rata-rata nilai pada siklus I yaitu 74,24 meningkat 

dari tes siklus I ke tes siklus II.
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Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pembelajaran Kimia siswa kelas X IIS 4 MAN 1 
Pati melalui metode pembelajaran kooperatif tipe Contextual Teaching and Learning dapat 
meningkatkan minat siswa kelas X IIS 4 MAN 1 Pati untuk belajar Kimia.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui 
bahwa guru dapat melaksanakan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan Lembar 
kerja dengan baik, yang dimulai dari yang pertama, yaitu memberikan permasalahan kepada 
siswa yaitu dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, memotivasi siswa untuk aktif dalam 
pembelajaran, dan menyediakan topik-topik permasalahan yang tertuang dalam LKS yang harus 
diselesaikan siswa melalui diskusi dalam kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok akan 
diberi LKS untuk dikerjakan bersama. Dalam kegiatan pembelajaran peran guru tidak dominan, 
setiap awal pembelajaran guru memulai kegiatan pembelajaran dengan menghubungkan antara 
pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari siswa 
secara garis besarnya saja. Menurut Depdiknas (2004: 14) pemberian apersepsi sebagai upaya 
yang dilakukan guru untuk memotivasi siswa agar berperan aktif penuh selama proses kegiatan 
pembelajaran dan untuk membangkitkan perhatian siswa terhadap materi yang akan dipelajari. 
Hal ini bertujuan agar siswa lebih berminat dan dapat berperan penuh dalam pembelajaran 
karena siswa telah memiliki gambaran terhadap materi yang akan dipelajari sehingga materi 
yang dipelajari menjadi relevan bagi siswa.

Pada akhir pembelajaran guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menanyakan hal-
hal yang kurang jelas tentang materi pada Lembar kerja yang dipelajari, dan siswa bersama-
sama menyimpulkan kembali materi yang dipelajari dengan bimbingan guru. Guru kemudian 
mengkomunikasikan kembali kepada siswa untuk mempelajari materi pada pertemuan 
berikutnya secara mandiri dirumah.

Pada penelitian ini, minat belajar Kimia siswa mengalami peningkatan yang cukup 
baik. Hal ini terlihat dari hasil angket pada pra tindakan yang mengalami peningkatan bila 
dibandingkan hasil angket pada akhir tindakan. Rata-rata minat belajar siswa yang awalnya 
adalah 66,11% berada pada ketegori cukup, pada akhir tindakan menjadi 76,18% berada pada 
kategori baik. Hasil pengamatan secara umum menunjukkan bahwa siswa mempunyai minat 
yang tinggi selama pembelajaran, siswa mengungkapkan bahwa mereka senang saat mengikuti 
pembelajaran denganmenggunakanLembar kerja,sehinggasiswalebihbersemangatdalam 
mengikuti pembelajaran Kimia. Berdasarkan hasil observasi minat belajar siswa, angket minat 
belajar Kimia, observasi kegiatan pembelajaran, tes siklus dan wawancara dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran dengan menggunakan Lembar kerja dalam kelompok, kesempatan untuk 
mencoba, mencatat, menggambar, mengumpulkan data, menganalisis, menyimpulkan dan 
presentasi pada materi pokok Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur dapat meningkatkan 
ketertarikan, perhatian, rasa senang dan motivasi siswa kelas X IIS 4 MAN 1 Pati. Peneliti 
menyimpulkan bahwa minat belajar Kimia siswa mengalami peningkatan dibandingkan 
sebelum pelaksanaan pembelajaran menggunakan Lembar kerja.Selain itu, tujuan dari tindakan 
untuk meningkatkan minat belajar siswa jugatercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil yang diperoleh selama melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas yang 

dilakukan selama 2 siklus disimpulkan bahwa Adanya perubahan yang tejadi pada siswa terbukti 
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dengan meningkatnya minat belajar yang diikuti dengan meningkatnya hasil prestasi belajar siswa 
pada materi pokok Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur dalam pelajaran Kimia menggunakan 
metode pembelajaran kooperatif tipe Contextual Teaching and Learning, indikator ini dapat terlihat 
pada: Kesiapan belajar siswa semakin meningkat; siswa semakin aktif dalam mengikuti proses 
pembelajaran terbukti dengan banyaknya siswa aktif berdiskusi bersama kelompoknya dalam 
mempelajari materi Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur; kegiatan observasi yang dilaksanakan 
selama proses tindakan telah memberikan temuan-temuan yang dijadikan dasar perbaikan pada 
proses pembelajaran berikutnya baik dikelas peneliti maupun dikelas guru mitra mengajar.

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa saran dalam usaha 
meningkatkan mutu pembelajaran khususnya pada materi Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur 
mata pelajaran Kimia sebagai berikut: Diharapkan dalam mengajarkan materi pokok Struktur Atom 
dan Sistem Periodik Unsur, guru selalu menjelaskan materi dengan benar dan senantiasa melibatkan 
siswa dalam kegiatan pembelajaran karena dapat meningkatkan minat, motivasi, dan hasil belajar 
siswa; diharapkan guru membiasakan siswa mempresentasikan hasil kerja siswa didepan kelas 
kemudian guru memberikan arahan tentang kekurangan atau kelebihannya; diharapkan Penelitian 
Tindakan Kelas ini, dapat menerapkan strategi belajar dalam proses pembelajaran, sehingga dapat 
mencapai pembelajaran dan keterampilan yang sangat berguna. 
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