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ABSTRAK 
 

Husna, Hasta Masitoh. 2009. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Konsep 
Organisasi Kehidupan Melalui Pendekatan Contextual Teaching and 
Learning di MTs Muhammadiyah 2 Kalijambe Kabupaten Sragen. Skripsi, 
Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Dra. Lina Herlina, 
M.Si. dan drh. Wulan Christijanti, M.Si. 
 
 Kualitas pembelajaran biologi di kelas VII A MTs Muhammadiyah 2 
Kalijambe tahun ajaran 2008/2009 masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat 
dari masih rendahnya keaktifan siswa saat proses pembelajaran yang berdampak 
pada hasil belajar. Selain itu pembelajaran masih berpusat pada guru dan kurang 
memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kualitas pembelajaran 
konsep organisasi kehidupan melalui pendekatan Contextual Teaching and 
Learning (CTL) yang dilihat dari peningkatan keaktifan dan ketuntasan belajar 
siswa.  
 Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus dengan tiap siklus terdiri dari 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Pada setiap pelaksanaan tindakan dilakukan pembelajaran dengan pendekatan 
CTL. Data diambil dengan menggunakan lembar observasi keaktifan siswa, 
lembar observasi kinerja guru, tes tertulis, angket tanggapan siswa dan guru. 
Indikator keberhasilan penelitian ini adalah keaktifan dan ketuntasan belajar siswa 
secara klasikal mencapai 70%. 
 Hasil penelitian siklus I menunjukkan keaktifan siswa baru mencapai 
47,92%. Keaktifan siswa yang masih rendah berdampak pada hasil belajar  siswa 
yaitu dengan ketuntasan belajar siswa secara klasikal sebesar 39,58%. Guru belum 
bisa mengelola kelas dengan baik sehingga saat siswa berdiskusi dalam kelompok 
belum bejalan dengan optimal dan siswa juga belum terbiasa belajar dalam 
kelompok. Pada siklus II keaktifan siswa semakin meningkat yaitu sebesar 79,2%. 
Hasil belajar siswa meningkat sebesar 68,75% meskipun belum mencapai 
indikator keberhasilan. Siswa yang sebelumnya belum aktif mulai berani 
mengemukakan pendapat maupun bertanya tetapi masih ada beberapa siswa yang 
belum aktif dalam diskusi kelompok. Pada siklus III keaktifan siswa sebesar 
85,4% dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan dan sudah mencapai 
indikator keberhasilan yaitu sebesar 87,50%. Guru lebih banyak memberikan 
motivasi pada siswa untuk lebih berperan aktif dalam pembelajaran.  
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
pendekatan CTL dapat meningkatkan kualitas pembelajaran konsep organisasi 
kehidupan pada kelas VII A MTs Muhammadiyah 2 Kalijambe Kabupaten 
Sragen. Disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut tentang keefektifan 
pendekatan CTL pada materi yang lain dan sebelum diterapkan dalam 
pembelajaran hendaknya dilakukan sosialisasi dahulu langkah pembelajarannya 
pada siswa. 
 
Kata Kunci : kualitas pembelajaran, CTL      
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Pembelajaran sains di sekolah pada umumnya belum berjalan sebagaimana 

yang diharapkan oleh hakekat pembelajaran sains itu sendiri. Proses pembelajaran 

yang mengembangkan interaksi antara subyek belajar (siswa) dengan obyek 

belajar (materi) serta permasalahan sains dalam kehidupan sehari-hari siswa 

belum dilaksanakan dan dibudidayakan dengan baik. Dengan demikian 

pengembangan keterampilan proses sains pada diri siswa dan penerapan ilmu 

yang dipelajari dalam keseharian siswa belum dilakukan oleh guru secara nyata. 

Guru sebagai pendidik selalu berpedoman pada kurikulum yang memuat standar 

kompetensi yang harus dicapai siswa dalam suatu proses belajar mengajar. Sesuai 

dengan tuntutan yang ada dalam kurikulum, setiap guru mengharapkan seluruh 

siswa mempunyai ketuntasan hasil belajar, namun dalam kenyataannya tidak 

semua siswa mendapatkan hasil belajar yang baik.  

 Dari hasil observasi awal, bahwa proses pembelajaran di MTs 

Muhammadiyah 2 Kalijambe lebih banyak menggunakan metode ceramah 

sehingga hasil belajar kurang memenuhi harapan dan keaktifan siswa masih 

rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya nilai rata-rata ulangan harian 

kelas VIIA tahun ajaran 2008/2009 pada konsep pengelompokkan makhluk hidup 

sebesar 58,70 dengan ketuntasan klasikal 35 % dan persentase keaktifan siswa 

selama pembelajaran  di kelas hanya mencapai 30 % dari 48 siswa. Saat siswa 

diberi kesempatan untuk bertanya dan berpendapat, kebanyakan siswa hanya diam 

saja, berpura-pura membaca, menulis, dan selalu menghindari kontak mata 

dengan guru sampai akhirnya guru menunjuk salah seorang dari mereka. Siswa 

yang mau bertanya, berpendapat, ataupun menjawab pertanyaan selama kegiatan 

belajar mengajar selalu sama dan jumlahnya tidak pernah bertambah.  

 Selain itu dari hasil wawancara awal dengan siswa dan guru diketahui 

bahwa kurang aktifnya siswa selama kegiatan belajar mengajar disebabkan karena 

mereka merasa takut jika jawaban atau pendapat yang dikemukakan salah dan 
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akan ditertawakan teman-temannya serta mendapatkan marah dari guru. Perasaan 

malu dan kurangnya kepercayaan diri juga menjadi sebab kurang aktifnya siswa 

selama kegiatan belajar mengajar. Saat diterangkan siswa terkadang hanya ramai 

atau berbicara sendiri dengan temannya, perhatian siswa kurang terhadap 

pembelajaran karena pembelajaran masih berpusat pada guru dan siswa kurang 

dilibatkan sehingga keaktifan siswa masih kurang. Selain itu, cara mengajar guru 

yang cenderung hanya menggunakan metode ceramah kurang melibatkan siswa, 

juga mempengaruhi kurang aktifnya siswa. Siswa hanya mendengarkan dan 

mencatat materi yang diberikan guru, sehingga pembelajaran masih monoton dan 

searah. Guru hanya berpedoman pada buku paket dan lembar kerja siswa (LKS) 

dalam mengajar yang menyebabkan siswa menjadi tidak termotivasi dan tidak 

bersemangat dalam menerima pelajaran.  

 

B.   Identifkasi dan Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan yaitu (1) mengapa hasil belajar dan keaktifan siswa masih 

rendah? (2) mengapa pembelajaran masih berpusat pada guru? (3) mengapa guru 

cenderung hanya menggunakan metode ceramah? Dari identifikasi masalah 

tersebut maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah 

"Apakah dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pada konsep organisasi kehidupan di 

MTs Muhammadiyah 2 Kalijambe kabupaten Sragen ?” 

 

C.   Penegasan Istilah 

 Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam penelitian ini, di bawah ini 

diberikan penegasan istilah sebagai berikut. 

1. Kualitas pembelajaran 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas adalah tingkat baik 

buruknya suatu mutu. Sedangkan istilah pembelajaran diartikan  sebagai suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku 

siswa berubah ke arah yang lebih baik (Darsono 2000). Kualitas pembelajaran 
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dalam penelitian ini meliputi hasil belajar dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran.  

2. Konsep organisasi kehidupan 

Konsep organisasi kehidupan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah materi yang diajarkan di kelas VII semester genap, dengan standar 

kompetensi (SK): Memahami keanekaragaman makhluk hidup. Sedangkan 

kompetensi dasar (KD): Mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi 

kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme. Dalam konsep ini dikaji 

keragaman pada sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel, jaringan, 

organ, dan sistem organ.  

3. Pendekatan CTL 

Pendekatan CTL adalah konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa 

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

masyarakat (Anonim 2003). Pembelajaran dengan pendekatan CTL dalam 

penelitian ini diterapkan dengan kegiatan diskusi dan pengamatan 

(praktikum).  

4. Kriteria peningkatan kualitas pembelajaran 

Kriteria peningkatan kualitas pembelajaran yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu meningkatnya kualitas pembelajaran dari kondisi awal 

(sebelum penelitian) dibandingkan dengan setelah dilakukan penelitian. 

Sehingga dalam penelitian ini diharapkan ada peningkatan kualitas 

pembelajaran pada konsep organisasi kehidupan setelah menggunakan 

pendekatan CTL. 

 

D. Cara Pemecahan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah maka cara pemecahan 

masalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran konsep organisasi kehidupan 

di MTs Muhammadiyah 2 Kalijambe kabupaten Sragen yaitu dengan 

menggunakan pendekatan CTL. Dalam pendekatan CTL guru berperan sebagai 
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motivator dan fasilitator yang membanttu agar proses belajar siswa berjalan 

dengan baik sehingga proses belajar bukan merupakan transfer pengetahuan dari 

guru ke siswa, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan siswa membangun 

sendiri pengetahuan yang dimilkinya melalui serangkaian kegiatan yang 

dilakukan siswa.  

 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kualitas 

pembelajaran konsep organisasi kehidupan melalui pendekatan CTL di MTs 

Muhammadiyah 2 Kalijambe kabupaten Sragen. 

 

F.  Manfaat Penelitian  

 Hasil penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berarti bagi 

siswa, guru, dan sekolah. 

1. Manfaat bagi  siswa 

a. Membantu siswa dalam memahami konteks Biologi, karena materi 

pelajaran dikaitkan dengan konteks keseharian siswa dan lingkungan dunia 

nyata siswa sehingga belajar siswa menjadi lebih bermakna. 

b. Sebagai motivasi untuk membantu meningkatkan keaktifan siswa yang 

dapat mendukung peningkatan hasil belajar siswa. 

c. Memperjelas pemahaman siswa tentang organisasi kehidupan melalui 

pemanfaatan lingkungan sekitar. 

2. Manfaat bagi guru 

1. Mendapat pengalaman langsung dalam menerapkan pembelajaran dengan 

pendekatan CTL. 

2. Membantu guru dalam pemilihan model pembelajaran yang sesuai 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih menarik 

minat siswa. 

3. Manfaat bagi sekolah 
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 Memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah dalam rangka 

perbaikan proses pembelajaran guna peningkatan kualitas pembelajaran 

Biologi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1.  Belajar dan Pembelajaran  

 Para konstruktivis mempunyai pandangan bahwa belajar merupakan 

proses aktif pelajar dalam mengkonstruksi arti baik dalam bentuk teks, dialog, 

pengalaman fisik maupun pengalaman lainnya (Suparno 1997). Belajar juga 

merupakan proses mengasimilasikan dan menghubungkan pengalaman atau 

bahan yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilki seseorang 

sehingga pengertiannya dikembangkan.  

 Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah mencari 

makna, bukan merupakan kegiatan mengumpulkan fakta tetapi merupakan 

pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Hasil 

belajar dipengaruhi oleh pengalaman subyek belajar dengan dunia fisik dan 

lingkungannya. Oleh karena itu dalam belajar diperlukan adanya aktivitas 

belajar. 

 Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik 

(Darsono 2000). Menurut Winataputra (1992) pembelajaran adalah upaya 

penataan lingkungan yang memberikan suasana bagi tumbuh dan 

berkembangnya proses belajar, oleh karena itu pembelajaran bersifat rekayasa 

perilaku maka proses tersebut terikat pada tujuan. Suradi dalam Sardiman 

(2001) juga menyatakan bahwa salah satu ciri terjadinya proses belajar adalah 

ditandai dengan adanya aktivitas siswa. Jadi suatu siswa dikatakan telah 

mengalami belajar jika siswa tersebut ikut terlibat secara langsung atau 

mengalami sendiri proses pembelajaran sehingga dalam diri siswa tersebut 

terjadi perubahan baik dalam hal penambahan pengetahuan, keterampilan 

maupun terjadi perubahan tingkah laku ataupun sikap.  

 Aktivitas siswa dalam belajar tidak cukup hanya mendengarkan dan 

mencatat seperti yang lazim terjadi dalam pembelajaran pada umumnya. 
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Aktivitas tersebut hendaknya mencakup aktivitas yang bersifat fisik atau 

jasmani maupun mental atau rohani. Diedrich dalam Sardiman (2001) 

menyatakan ada 177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat 

digolongkan menjadi visual activities, oral activities, listening activities, 

writing activities, drawing activities, motor activities, mental activities, dan 

emotional activities. 

2.  Hasil Belajar 

 Menurut Usman (1995) perubahan kognitif siswa merupakan suatu 

perubahan yang menyangkut tujuan yang berhubungan dengan ingatan, 

pengetahuan, dan kemampuan intelektual.  

 Hasil belajar yang diharapkan pada perubahan psikomotor 

berhubungan dengan kemampuan yang harus dikuasai siswa untuk 

mengerjakan sesuatu sebagai hasil penguasaan pengetahuan yang telah 

dipelajari. Hal tersebut dapat dilihat dari performance/ kinerja yang dilakukan 

siswa terhadap tugas yang diberikan, dimana siswa diminta untuk dapat 

menunjukkan kinerja yang memperlihatkan keterampilan-keterampilan 

tertentu atau kreasi mereka untuk membuat produk tertentu yang berhubungan 

dengan materi.  

 Sedangkan hasil belajar yang diharapkan dari perubahan afektif adalah 

sikap yang berhubungan dengan aspek menerima, menanggapi, mengelola, 

dan menghayati yang dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan siswa, 

misalnya sikap teliti dan cermat dalam mengerjakan tugas pengamatan 

halaman sekolah. 

3.  Kualitas Pembelajaran 

 Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan hasil (Mulyasa 

2004). Dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas 

apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) peserta didik 

terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun emosional dalam pembelajaran. 

Sedangkan dari segi hasil, pembelajran dikatakan berkualitas baik jika 

pencapaian hasil belajar optimal. Siswanto (2005) juga menyatakan bahwa 

kualitas proses pembelajaran dapat dilihat dari tingginya prosentase 
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keterlibatan siswa dalam belajar, sedangkan peningkatan hasil belajar dapat 

dilihat dari peningkatan hasil belajar baik berupa aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.   

4.   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses dan Hasil Belajar 

 Menurut Slameto (2003), faktor yang mempengaruhi proses belajar 

ada dua golongan, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik 

merupakan faktor yang terdapat pada diri orang itu sendiri, sedangkan faktor 

ekstrinsik merupakan faktor yang berada di luar individu yang sedang belajar.  

 Dalam proses mengajar terdapat seperangkat komponen yang saling 

bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut 

Sardiman (2005), suatu proses belajar mengajar dikatakan baik, bila proses 

tersebut dapat membangkitkan kegiatan belajar yang efektif. Kegiatan belajar 

mengajar yang efektif dapat tercipta bila seluruh komponen yang 

mempengaruhi proses belajar mengajar saling mendukung. Hubungan antara 

komponen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.  

             

   

   

  

 

 

           

 

 

 

 Gambar 1. Komponen-komponen yang terlihat dalam proses belajar mengajar 

(Sardiman 2005) 

 

  Gambar di atas menjelaskan bahwa KBM merupakan suatu proses 

yang melibatkan seperangkat komponen yang saling berhubungan, dan 

sebagai suatu proses sudah tentu harus ada yang diproses (masukan/ raw 
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input) yaitu siswa dalam hal ini diberi pengalaman belajar dalam proses 

belajar mengajar (teaching learning process). Selain itu instrumental input 

(guru, kurikulum, bahan pelajaran, metode, sarana serta manajemen sekolah) 

bersama-sama environmental input juga  perlu diperhatikan dalam PBM 

sehingga dihasilkan komponen keluar (output) yang sesuai dengan tujuan. 

Siswa sebagai raw input sekaligus sebagai subyek belajar, memiliki 

karakteristik khusus karena memiliki faktor internal bawaan yang berpengaruh 

pada proses maupun hasil belajar. Faktor internal siswa itu adalah (a) faktor 

fisiologis (kondisi fisik, panca indera, tingkat kesehatan, dan fungsi alat 

tubuh); dan (b) faktor psikologis. Instrumental input atau faktor-faktor yang 

dirancang dan dimanipulasikan dalam pendidikan atau pengajaran untuk 

mencapai tujuan. Yang termasuk instrumental input meliputi: (1) kurikulum 

atau bahan pelajaran; (2) guru sebagai pengajar atau pendidik; (3) sarana dan 

fasilitas sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan yang memadai; serta 

(4) manajemen yang berlaku di sekolah. Dalam keseluruhan sistem maka 

instrumental input merupakan faktor yang penting dan menentukan dalam 

pencapaian hasil/output yang dikehendaki. Oleh sebab itu maka faktor tersebut 

berperan dalam menentukan bagaimana proses belajar mengajar terjadi dan 

berpengaruh pada output dan outcomes pendidikan. Enviromental input 

merupakan lingkungan sekitar yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. 

Yang dapat diklasifikasikan dalam environmental input antara lain kondisi 

alam/geografis sekolah, kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitar 

sekolah, aspek-aspek cultural berlaku di masyarakat, persepsi masyarakat 

sekitar terhadap sekolah dan lain sebagainya.  

5.   Pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) 

 Pembelajaran dengan pendekatan CTL adalah konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Anonim 2003). Dengan CTL 

diharapkan siswa dapat menghubungkan antara pengetahuan dengan 
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keterampilan yang dimiliki agar bermanfaat bagi kehidupan mereka sekarang 

dan yang akan datang (Berns 2001). Menurut Burhano (2005) dalam kelas 

kontekstual, tugas guru adalah membantu sswa mencapai tujuannya. Dengan 

kata lain, guru berperan sebagai fasilitator yaitu memberikan fasilitas kepada 

siswa, berupa strategi pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk 

menemukan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru, sesuai 

dengan pengetahuan yang mereka miliki. Melalui model pembelajaran 

kontekstual, pembelajaran selalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari 

sehingga siswa lebih mudah memahami isi pelajaran. Pengkaitan isi pelajaran 

dengan lingkungan sekitar akan membuat pembelajaran lebih bermakna 

(meaning learning) karena siswa mengetahui pelajaran yang didapat di kelas 

bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari (Afcariono 2009). 

 Pendekatan konstekstual berlatar belakang bahwa siswa belajar lebih 

bermakna dengan melalui kegiatan mengalami sendiri dalam lingkungan 

alamiah, tidak hanya sekedar mengetahui, mengingat,  dan memahami. 

Pembelajaran tidak hanya berorientasi target penguasaan materi, yang akan 

gagal dalam membekali siswa untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupannya. Dengan demikian proses pembelajaran lebih diutamakan 

daripada hasil belajar, sehingga guru dituntut untuk merencanakan strategi 

pembelajaran yang variatif dengan prinsip membelajarkan – memberdayakan 

siswa, bukan mengajar siswa (Suryati 2008).  

 Ada beberapa manfaat dari penerapan pembelajaran kontekstual, 

diantaranya adalah (Rahmadiarti 2002): 

a. siswa lebih berkesan (tidak jenuh dan bosan, dapat melakukan refleksi) 

dalam pembelajaran karena mereka mengalami sendiri secara langsung; 

b. penerapan pembelajaran dapat menggunakan bermacam metode yang 

dapat mengaktifkan siswa; 

c. dapat mengantisipasi maupun mengakomodasi kemampuan siswa yang 

bermacam-macam; 

d. siswa akan mampu untuk menguasai suatu konsep yang abstrak melalui 

pengalaman yang konkrit; 
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e. siswa mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman serta pemecahan 

masalah dalam kelompoknya; 

f. siswa akan belajar dari suatu situasi ke situasi lainnya; 

g. siswa dapat menghubungkan kemampuan yang diharapkan pada suatu 

mata pelajaran dengan pekerjaan atau kehidupan sehari-hari mereka, 

sehingga mereka semakin akrab/dekat dengan lingkungannya, dan 

h. dapat menanamkan nilai-nilai saling menghargai, percaya diri dan kerja 

keras, apabila mereka bekerja dalam suatu kelompok. 

 Contextual Teaching and Learning dapat diterapkan dalam kurikulum 

apa saja, bidang studi apa saja, dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. 

Penerapan CTL dalam kelas cukup mudah. Secara garis besar, langkahnya 

adalah berikut ini (Nurhadi 2004): 

a. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan 

cara bekerja sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan 

keterampilan barunya; 

b. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik; 

c. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya; 

d. Ciptakan ‘masyarakat belajar’ (belajar dalam kelompok-kelompok); 

e. Hadirkan ‘model’ sebagai contoh pembelajaran; 

f. Lakukan refleksi di akhir pertemuan; 

g. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. 

 Menurut Suherman (2003), pendekatan kontekstual memiliki tujuh 

komponen utama, yaitu konstruktivisme (constructivism), menemukan 

(inquiry), bertanya (questioning), masyarakat belajar (learning community), 

pemodelan (modeling), refleksi (reflection), dan penilaian yang sebenarnya 

(authentic assessment). Penjelasan dari ketujuh komponen tersebut adalah 

sebagai berikut. 

a. Konstruktivisme (constructivism) 

 Konstruksivisme merupakan landasan fislosofis dari CTL, yaitu 

bahwa ilmu pengetuahn itu pada hakekatnya dibangun tahap demi tahap, 

sedikit demi sedikit, melalui proses yang tidak selalu mulus (trial and 
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error). Ilmu pengetahuan bukanlah seprangkjat fakta yang siap diambil 

dan diingat, tapi harus dikonstruksi melalui pengalaman nyata. Dalam 

konstruksivisme proses lebih utama daripada hasil. 

b. Menemukan (inquiry) 

 Menemukan adalah proses yang penting dalam pembelajaran agar 

retensinya kuat dan munculnya kepuasan tersendiri dalam benak siswa 

dibandingkan hanya melalui pewarisan. Dengan menemukan kemampuan 

berpikir mandiri (kognitif tingkat tinggi, kritis, kreatif, inovatif, dan 

improvisasi) akan terlatih yang pada kondisi selanjutnya menjadi terbiasa. 

Inkuiri mempunyai siklus observasi, bertanya, menduga, kolekting, dan 

konklusi. 

c. Bertanya (questioning) 

 Bertanya merupakan ‘jiwa’ dalam pembelajaran, bertanya adalah 

cerminan dlam kondisi berpikir. Melalui bertanya jendela ilmu 

pengetahuan menjadi terbuka, karena dengan bertanya bisa melakukan 

bimbingan, dorongan, evaluasi, atau. konfirmasi. Di samping itu dengan 

bertanya bisa mencairkan ketegangan, menambah pengetahuan, 

mendekatkan hati, menggali informasi, meningkatkan motivasi, dan 

memfokuskan perhatian.  ibarat suatu pepatah (hukum keseimbangan 

dalam kehidupan), banyak memberi maka akan banyak menerima, 

demikian pula jika yang mungkin tidak akan diterima hanya dengan 

informnasi sepihak dari guru.  

d. Masyarakat belajar (learning community) 

 Konsep masyarakat belajar  menyarankan agar hasil belajar 

diperoleh dari hasil kerjasama dengan orang lain, baik melalui perorangan 

maupun kelompok orang, dari dalam kelas, sekitar kelas, di luar kelas, di 

lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ataupun di luar sana. Dalam 

pelaksanaan CTL guru disarankan untuk membentuk kelompok belajar 

agar siswa membentuk masyarakat belajar untuk saling berbagi, 

membantu, mendorong, menghargai, atau membantu. Siswa diberikan 
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studi kasus dan diselesaikan dalam kelompok untuk menemukan solusinya 

(Smith 2006). 

e. Pemodelan (modeling) 

 Pemodelan akan lebih mengefektifkan pelaksanaan CTL untuk 

ditiru, diadaptasi, atau dimodifikasi. Dengan adanya model untuk dicontoh 

biasanya konsep akan lebih mudah dipahami atau bahkan bisa 

menimbulkan ide baru. Pemodelan dalam matematika, misalnya 

mempelajari contoh penyelesaian soal, penggunaan alat peraga, cara 

menemukan kata kunci dalam suatu bacaan, atau cara membuat skema 

konsep. Pemodelan tidak selalu oleh guru, bisa juga oleh siswa atau media 

lainnya. 

f. Refleksi (reflection) 

 Refleksi adalah berpikir kembali tentang materi yang baru 

dipelajari, merenungkan kembali aktivitas yang telah dilakukan, atau 

mengevaluasi kembali bagaimana belajar yang telah dilakukan. Refleksi 

berguna untuk evaluasi diri, koreksi,  perbaikan, atau peningkatan diri. 

Membuat rangkuman, meneliti dan memperbaiki kegagalan, mencari 

alternatif lain cara belajar (learning how to learn), dan membuat jurnal 

pembelajaran adalah contoh kegiatan refleksi. 

g. Penilaian yang sebenarnya (authentic assessment) 

 Asesmen otentik adalah penilaian yang dilakukan secara 

komprehensif berkenaan dengan seluruh aktivitas pembelajaran, meliputi 

proses dan produk belajar sehingga seluruh usaha siswa yang telah 

dilakukannya mendapat penghargaan. Hakekat penilaian yang diwujudkan 

berupa nilai merupakan penilaian atas usaha siswa yang berkenaan dengan 

pembelajaran, bukan merupakan hukuman. Penilaian otentik semestinya 

dilakukan dari berbagai aspek dan metode sehingga objektif. Misalnya 

membuat catatan harian melalui observasi untuk menilai aktivitas  dan 

motivasi, wawancara atau angket untuk menilai aspek afektif, porto folio 

untuk menilai seluruh hasil kerja siswa (artefak), tes untuk menilai tingkat 

peguasaan siswa terhadap materi bahan ajar. Kata kunci asesmen otentik 
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adalah menjawab pertanyaan ‘apakah siswa belajar, bagaimana usahanya 

?’, bukan pada pertanyaan ‘apa yang sudah dikuasai siswa ?’ 

 Karakteristik pembelajaran berbasis CTL yaitu kerja sama; saling 

menunjang; menyenangkan, tidak membosankan; belajar dengan bergairah; 

pembelajaran terintegrasi; menggunakan berbagai sumber; siswa aktif; sharing 

dengan teman; siswa kritis guru kreatif; dinding kelas dan lorong-lorong 

penuh dengan hasil karya siswa, peta, gambar, artikel, humor dan lain-lain; 

laporan kepada orang tua bukan hanya rapor, tetapi hasil karya siswa, laporan 

hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lain (Anonim 2003). 

  Di dalam kelas kontekstual, guru dituntut untuk menghidupkan kelas 

dengan cara mengembangkan pemikiran anak agar belajar lebih bermakna 

dengan bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya. Kelas yang hidup adalah kelas yang 

memberdayakan siswa atau berfokus pada siswa (Nurhadi 2002). Hal ini 

sependapat dengan Suryati (2008) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan 

bukan lagi seperangkat fakta, konsep, dan aturan yang siap diterima siswa, 

melainkan harus dikontruksi (dibangun) sendiri oleh siswa dengan fasilitasi 

dari guru. Siswa belajar dengan mengalami sendiri, mengkontruksi 

pengetahuan, kemudian memberi makna pada pengetahuan itu. Di sinilah 

tugas guru untuk mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerjasama untuk 

menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa). Sesuatu yang baru 

datang dari menemukan sendiri bukan dari apa kata guru. Begitulah peran 

guru dikelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual.  

 Selain itu Suryati (2009) juga mengungkapkan bahwa sistem 

pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang mengaitkan antara materi 

yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya karena hal tersebut akan 

membantu siswa mengembangkan diri secara optimal dan memberikan 

pengalaman belajar yang menyenangkan sehingga dapat mengakomodasikan 

pengetahuannya dari pengalaman yang dimilikinya. 
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 Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar CTL, mempunyai kata 

kunci sebagai berikut (Sumiati 2006): 

1. Real Word Learning. 

2. Mengutamakan pengalaman nyata. 

3. Berpikir tingkat tinggi. 

4. Berpusat pada siswa. 

5. Siswa aktif, kritis, dan aktif. 

6. Pengetahuan bermakna dalam pendidikan. 

7. Dekat dengan kehidupan nyata. 

8. Siswa praktek bukan menghapal. 

9. Perubahan perilaku. 

10. Learning bukan teaching. 

11. Pendidikan (education) bukan pengajaran (instruction). 

12. Pembentukan “manusia”. 

13. Memecahkan masalah. 

14. Siswa “acting” guru mengarahkan. 

15. Hasil belajar diukur dengan berbagai cara bukan hanya dengan tes. 

 Terdapat beberapa perbedaan antara pendekatan kontekstual dengan 

pendekatan konvensional. Perbedaan tersebut seperti pada Tabel (Burhano 

2005). 

Tabel 1. Perbedaan pendekatan kontekstual dan konvensional 

No Pendekatan kontekstual Pendekatan konvensional 
1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
4.  
 
 
 
5. 
 

Siswa secara aktif terlibat dalam 
proses pembelajaran 
Pembelajaran dikaitkan dengan 
kehidupan nyata dan atau 
masalah yang disimulasikan  
Keterampilan dikembangkan 
atas dasar pemahaman 
Bahasa diajarkan dengan 
pendekatan komunikatif, yakni 
siswa diajak menggunakan 
bahasa dalam konteks nyata 
Siswa diminta bertanggungjawab 
memonitor dan mengembangkan 

Siswa adalah penerima informasi secara 
pasif 
Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis 
 
 
Keterampilan dikembangkan atas dasar 
latihan 
Bahasa diajarkan dengan pendekatan 
struktural: rumus diterangkan sampai 
paham, kemudian dilatihkan (drill) 
 
Guru adalah penentu jalannya proses 
pembelajaran 
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6. 
 
 
 

pembelajaran mereka masing-
masing 
Hasil belajar diukur dengan 
berbagai cara: proses bekerja, 
hasil karya, penampilan, 
rekaman, tes, dll  
 

 
 
Hasil belajar diukur hanya dengan tes 
 
 
 
 

 

6.  Konsep Organisasi Kehidupan 

 Dalam mengembangkan pembelajaran Biologi di kelas harus ada 

keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran sehingga siswa mampu 

menemukan sendiri pengetahuan baru melalui interaksi dengan lingkungan. 

Siswa dituntut secara aktif dalam memahami konsep yaitu menggunakan 

berbagai keterampilan untuk dapat mengalami pembelajaran bermakna yang 

pada hakikatnya merupakan peningkatan pemahaman siswa terhadap materi. 

Interaksi antara siswa dengan obyek biologi yang dipelajari secara nyata akan 

memberikan pengalaman belajar bagi siswa. 

 Konsep organisasi kehidupan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah materi yang diajarkan di kelas VII semester genap, dengan standar 

kompetensi (SK): Memahami keanekaragaman makhluk hidup. Sedangkan 

kompetensi dasar (KD): Mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi 

kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme. Dalam konsep ini dikaji 

keragaman pada sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel, jaringan, 

organ, dan sistem organ. Penerapan pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual melibatkan peran aktif siswa, sehingga siswa dapat 

mengkonstruksikan pengetahuan dari pengetahuan awal yang mereka miliki 

dan menghubungkannya melalui interaksi dengan obyek, fenomena, 

pengalaman, dan lingkungan sekitar.  

 Dalam tubuh kita terdapat bagian terkecil yang disebut sel, kemudian 

ada organisasi yang setingkat lebih tinggi yang disebut jaringan. dan lebih 

tinggi lagi disebut organ. Sekumpulan organ-organ yang saling bekerjasama 

membentuk kesatuan untuk menjalin fungsi tertentu disebut sistem organ. Dari 

pengetahuan awal yang dimiliki siswa tersebut akan lebih diperdalam 
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pengetahuannya dengan serangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran yang berupa praktikum, diskusi maupun penugasan. Selama 

pembelajaran siswa juga akan dibagi menjadi beberapa kelompok secara 

heterogen sehingga mereka dapat saling bekerja sama mengkonstruksikan 

pengetahuan awal mereka masing-masing dengan pembelajaran yang akan 

dilakukan. Dengan pendekatan CTL akan membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa sehingga pembelajaran 

akan lebih bermakna. 

 

B. Hipotesis 

 Untuk mempermudah penyusunan hipotesis, dibuat kerangka berpikir 

dalam bentuk skema sebagai berikut. 

 

 Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis tindakannya adalah 

“Penerapan pendekatan CTL dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pada 

konsep organisasi kehidupan di MTs Muhammadiyah 2 Kalijambe kabupaten 

Sragen”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting dan Karakteristik Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah kelas VIIA MTs 

Muhammadiyah 2 Kalijambe tahun ajaran 2008/ 2009 yang berjumlah 48 siswa 

yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 31 siswa perempuan. Hasil observasi awal 

menunjukkan bahwa hanya 30 % dari jumlah seluruh siswa yang aktif dalam 

kegiatan pembelajaran dan nilai rata-rata ulangan harian pelajaran Biologi untuk 

kelas VII A adalah 58,70  dengan ketuntasan klasikal 35 %. Dari karakteristik 

tersebut maka dipandang perlu dilakukan tindakan agar kualitas pembelajaran di 

kelas VII A dapat meningkat. 

 

B. Faktor-faktor yang Diteliti 

 Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai 

berikut. 

1. Guru 

 Dilakukan pengamatan tentang kinerja guru dalam pembelajaran, yaitu 

kesesuaian langkah-langkah pembelajaran dengan yang telah disusun dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

2. Siswa 

 Hal-hal yang diamati adalah keaktifan siswa yang meliputi aktivitas 

siswa baik fisik, mental dan emosional selama pembelajaran, dalam kegiatan 

diskusi dan praktikum; juga pemahaman siswa terhadap materi. Ditambah 

dengan penilaian portofolio dari tugas-tugas yang dikumpulkan siswa.  

 

C. Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan  dengan menggunakan desain penelitian tindakan 

kelas.  Dalam satu siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, dan refleksi. Setiap siklus terdiri dari satu kali pertemuan 

dengan alokasi 3 jam pelajaran. Dari hasil refleksi pada siklus I, akan terlihat 
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adanya kemungkinan kekurangsempurnaan, maka siklus II akan dilakukan untuk 

menyempurnakan siklus I. Begitu pula siklus III akan dilakukan jika pada siklus II 

masih ada kekurangan. Observasi dilakukan oleh empat orang termasuk guru mata 

pelajaran biologi di MTs Muhammadiyah 2 Kalijambe, sedangkan yang 

melakukan pengajaran dengan menerapkan pendekatan CTL adalah peneliti 

sendiri. 

 Gambaran desain siklus penelitian tindakan kelas sebagai berikut. 
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D. Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua tahap sebagai 

berikut. 

1. Persiapan Penelitian 

Pada tahap persiapan ini yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

a. Melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah melalui 

wawancara dengan guru bidang studi dan siswa serta memantau kegiatan 

belajar mengajar di kelas secara langsung.  

b. Bersama guru bidang studi berkolaborasi menentukan tindakan pemecahan 

masalah, yaitu dengan melakukan pembelajaran dengan pendekatan CTL 

pada konsep organisasi kehidupan. 

c. Membuat skenario pembelajaran dengan menyusun rencana pembelajaran 

yang dilengkapi LKS (Lembar Kerja Siswa) yang terdiri dari LDS 

(Lembar Diskusi Siswa) dan LPS (Lembar Pengamatan Siswa). 

d. Menyiapkan alat dan bahan pelajaran untuk pelaksanaan praktikum 

maupun diskusi. 

e. Membuat lembar observasi meliputi check list untuk menilai kinerja guru 

dalam pembelajaran, numerical rating scale untuk menilai keaktifan 

siswa, serta menyusun soal-soal tes tertulis dan kisi-kisi soal. 

f. Uji instrumen penelitian 

Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian terlebih 

dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut.  

1) Uji validitas 

Validitas instrumen data penelitian ini menurut Arikunto (2002) 

menggunakan rumus : 

( ){ } ( ){ }∑ ∑∑∑
∑∑∑

−−

−
=

2222

))((

yyNxxN

yxxyN
rxy  

Keterangan: 

rxy : koefisien korelasi 

X : skor tiap butir soal 
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Y : skor total yang benar dari tiap subjek 

N : jumlah subjek 

Hasil uji coba validitas pada perangkat tes didapat bahwa soal siklus I 

yang valid adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, dan 18 sedangkan yang tidak valid adalah soal nomor 5, 6, 16, 19, 

dan 20. Soal siklus II yang valid adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

11, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 sedangkan yang tidak valid adalah soal 

nomor 8, 10, 12, 19, dan 20. Soal siklus III yang valid adalah soal 

nomor 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 sedangkan 

yang tidak valid adalah soal nomor 3, 4, 7, 19, dan 20 (Lampiran 15). 

Soal yang tidak valid tidak digunakan. 

2) Reabilitas 

Reabilitas tes dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan teknik 

korelasi KR-21 dinyatakan oleh Arikunto (2002) yang rumusnya 

sebagai berikut : 
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Keterangan: 

M : rata-rata skor total 

n : jumlah butir tes 

V1 : Varians skor total  

Hasil uji coba reabilitas instrumen tes pada siklus I adalah 0,83 

(reabilitas sangat tinggi), siklus II adalah 0,76 (reabilitas tinggi), dan 

siklus III adalah 0,76 (reabilitas tinggi) dapat dilihat pada lampiran 15. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

 Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh pada setiap siklus 

adalah memuat hal-hal sebagai berikut. 
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E. Data dan cara pengambilan data 

1. Jenis data  

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang 

berupa hasil tes tertulis siswa dan nilai portofolio; serta data kualitatif yang 

meliputi keaktifan siswa dan kinerja guru selama proses pembelajaran. 

Sebagai data pendukung adalah angket tanggapan siswa dan guru. 

2. Cara pengambilan data 

a. Data keaktifan siswa diambil dengan menggunakan numerical rating scale 

(Lampiran 8). Lembar ini berisi nomor urut siswa, aspek yang diamati dan 

skor masing-masing aspek. Jumlah skor yang diperoleh menunjukkan 

tingkat keaktifan siswa tersebut. 

b. Data hasil tes siswa diperoleh dengan tes tertulis pada siswa di akhir setiap 

siklus. Bentuk soal pilihan ganda dengan jumlah 15 soal pada setiap siklus 

(Lampiran 6).  

c. Data portofolio diperoleh dari kumpulan tugas-tugas yang diberikan 

kepada siswa meliputi LKS, PR maupun karya siswa.  

d. Data kinerja guru diambil dengan mengunakan check list yang berisi poin-

poin kegiatan yang ada dalam rencana pembelajaran, sehingga observer 

akan mencocokkan setiap langkah pembelajaran yang dilakukan guru 

dengan lembar check list (Lampiran 12). 

e. Data tanggapan siswa tentang pembelajaran dengan pendekatan CTL 

diperoleh dengan menggunakan angket (Lampiran 13). 

f. Data Tanggapan guru tentang pembelajaran dengan pendekatan CTL 

diperoleh dengan menggunakan angket (Lampiran 14). 

 

F. Metode analisis data 

 Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode reduksi data 

kemudian data dianalisis secara diskriptif kualitatif. Kualitas pembelajaran 

tersebut dapat dilihat dari meningkatnya keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran dan juga meningkatnya ketuntasan belajar siswa. Selain itu kinerja 
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guru dalam pembelajaran juga semakin baik. Analisis data dari masing-masing 

faktor yang diamati adalah sebagai berikut. 

 

1. Hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa dianalisis secara deskriptif. Ketuntasan belajar siswa 

secara individual ditentukan dari dua macam komponen nilai yaitu nilai 

portofolio dan nilai tes tertulis siswa dengan perbandingan masing-masing 1 

: 2. Sedangkan ketuntasan hasil belajar secara klasikal dihitung dengan 

teknik analisis deskriptif prosentase sebagai berikut. 

P = 
∑
∑

n
ni

x 100 % 

Keterangan: 

P  = tingkat ketuntasan belajar secara klasikal 

∑ni   = jumlah siswa yang tuntas belajar individual (≥ 70) 

∑n     = jumlah total siswa 

2. Data keaktifan siswa 

Untuk menilai keaktifan siswa digunakan lembar observasi berupa 

numerical rating scale yakni dengan jenjang skor 1 : rendah, skor 2 : 

sedang, skor 3 : tinggi (Wragg 1996). Tingkat keaktifan siswa dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

S = 
N

R∑ x 100 

Keterangan: 

S = keaktifan siswa 

∑R = jumlah skor siswa 

N = jumlah skor total 

Menurut Mulyasa (2004) persentase tingkat keaktifan siswa secara klasikal 

dihitung dengan rumus: 

  ∑n1 

TA =  x 100% 
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            ∑n 

Keterangan: 

TA  = tingkat keaktifan siswa 

∑n1   = jumlah siswa yang aktif (nilai ≥ 70)    

∑n  = jumlah total siswa 

3. Data kinerja guru selama pembelajaran dianalisis secara diskriptif kualitatif 

dengan memaparkan langkah pembelajaran mana yang sudah dilakukan guru 

dan mana yang belum dilaksanakan oleh guru sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah dibuat. 

4. Data tanggapan siswa dan guru terhadap pembelajaran CTL diambil dengan 

angket. 

Menggunakan rumus : 

        f 

P =        x 100% 

       N 

Keterangan: 

P  = persentase 

f  = banyaknya siswa/guru yang memilih jawaban ya 

N  = banyaknya siswa/guru yang mengisi angket 

 

G. Indikator Keberhasilan 

 Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Meningkatnya keaktifan siswa selama proses pembelajaran yaitu keaktifan 

siswa secara klasikal ≥ 70%. 

2. Meningkatnya hasil belajar siswa yaitu dengan ketuntasan hasil belajar siswa 

secara klasikal ≥70 % dengan nilai ≥70  . 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di MTs Muhammadiyah 2 Kalijambe Kabupaten 

Sragen dengan objek penelitian kelas VII A yang terdiri dari 48 siswa. Penelitian 

dilaksanakan dalam 3 siklus dengan tiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Data penelitian 

berupa hasil belajar siswa, keaktifan siswa, kinerja guru, tanggapan siswa dan 

guru terhadap pendekatan CTL.  

1.  Siklus I 

 Setelah dilaksanakan pembelajaran dengan pendekatan CTL diperoleh 

data-data sebagai berikut. 

a.  Hasil belajar siswa  

 Hasil belajar siswa diperoleh dari tes tertulis, nilai mengerjakan 

Lembar Kerja Siswa, dan Pekerjaan Rumah. Hasil belajar siswa disajikan 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil belajar siswa pada siklus I 

No Hasil Pra-siklus Siklus I 
1. 
2. 
3. 
4. 

Rata-rata 
Ketuntasan (%) 
Nilai tertinggi 
Nilai terendah 

58,70 
35 
80 
40 

66,61 
39,58 

84 
51 

 Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17  

Pada pembelajaran siklus I secara klasikal hasil belajar siswa 

meningkat bila dibandingkan dengan kondisi awal sebelum penelitian 

tindakan kelas dilakukan. Perolehan rata-rata sebesar 66,61 dengan 

ketuntasan belajar secara klasikal 39,58%. Ketuntasan belajar siswa ini 

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan ketuntasan belajar 

siswa pra-siklus. Nilai tertinggi dan terendah juga meningkat dari nilai 

sebelum tindakan dilakukan. Indikator ketuntasan belajar secara klasikal 

yang ditetapkan yaitu sebesar 70% belum tercapai.  
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b. Keaktifan siswa 

Ada beberapa jenis keaktifan yang diamati yaitu keaktifan siswa 

saat diskusi yang meliputi 8 aspek dan keaktifan siswa saat praktikum 

yang meliputi 11 aspek. Dari data keaktifan siswa disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Keaktifan siswa pada siklus I 

Nilai 
keaktifan 

 
Kriteria 

Pra-siklus Siklus I 
∑ % ∑ % 

70-100 
< 70 

Aktif 
Tidak aktif 

14 
34 

30 
70 

23 
25 

47,92 
52,08 

Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16 

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa hanya 47,92% 

siswa yang sudah dinyatakan aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

selebihnya sebanyak 52,08% siswa dinyatakan belum aktif. Secara klasikal 

keaktifan siswa pada siklus I mencapai 47,92% atau meningkat 17,92% 

dari sebelum penelitian tindakan kelas dilakukan. Hal ini berarti sebagian 

besar siswa belum terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

indikator yang ditetapkan yaitu keaktifan siswa secara klasikal mencapai 

70%. 

c. Kinerja guru 

Data hasil observasi kinerja guru digunakan untuk mengetahui 

kinerja guru selama proses pembelajaran. Data ini diperoleh dari lembar 

observasi kinerja guru yang formatnya ada pada Lampiran 12. 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus I diperoleh data bahwa masih ada 

langkah-langkah pembelajaran yang belum dilaksanakan guru. Langkah-

langkah pembelajaran tersebut seperti disajikan pada Tabel 4  berikut ini.  

Tabel 4.Langkah pembelajaran yang belum dilaksanakan guru pada siklus 

I 

No Langkah pembelajaran yang belum dilaksanakan guru 
1. 
2.  
3. 
4. 

Memberikan apersepsi dengan menggali pengetahuan awal siswa. 
Memberikan motivasi pada siswa 
Menyampaikan indikator pembelajaran 
Memberikan penguatan inti pembelajaran 

 Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18 
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Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa kinerja guru dalam 

pembelajaran yang telah dibuat dalam rencana pembelajaran belum bisa 

sepenuhnya dilaksanakan oleh guru dengan baik.   

d. Tanggapan siswa 

Data ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran dengan pendekatan CTL. Data ini diperoleh 

melalui lembar angket tanggapan siswa yang formatnya ada pada lampiran 

13. Datanya selengkapnya disajikan pada Lampiran 19.  

Dari data angket tanggapan siswa dapat diketahui bahwa 91,7% 

siswa menyatakan pembelajaran biologi lebih menyenangkan dengan 

menerapkan pendekatan CTL dan 72,9% siswa juga menyatakan lebih 

banyak melakukan aktivitas selama pembelajaran. Akan tetapi sebagian 

siswa belum memahami materi dengan baik, hanya 68,8% siswa yang 

mengaku lebih paham terhadap materi yang dipelajari dan 58,3% siswa 

mengalami kesulitan selama pembelajaran. 

e. Tanggapan guru 

Data ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan guru 

terhadap pembelajaran dengan pendekatan CTL. Dari data angket 

tanggapan guru dapat diketahui bahwa guru setuju pembelajaran Biologi 

konsep organisasi kehidupan menggunakan pendekatan CTL karena 

pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru tetapi juga melibatkan siswa 

aktif selama pembelajaran, tetapi masih ada kelemahan selama 

pembelajaran yaitu suasana kelas kurang kondusif untuk belajar karena 

siswa belum terbiasa belajar dalam kelompok dan guru juga belum bisa 

mengelola kelas dengan baik.   

f. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi pada proses pembelajaran siklus I 

diperoleh data bahwa masih banyak siswa yang proses belajarnya belum 

optimal, sebagian besar siswa masih belum aktif selama proses 

pembelajaran berlangsung. Hal tersebut karena siswa yang belum terbiasa 

belajar dalam kelompok, sehingga diskusi kelompok belum optimal hanya 
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siswa tertentu saja yang mau terlibat aktif. Keaktifan siswa yang masih 

rendah juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang masih rendah. 

Hal ini karena siswa yang mau terlibat aktiflah yang akan lebih paham 

terhadap materi yang diajarkan. Selain itu guru belum bisa mengelola 

kelas dengan baik terutama saat menyuruh siswa duduk dalam 

kelompoknya. Siswa masih ramai dan ribut sendiri sehingga tidak 

mendengarkan penjelasan dari guru tentang kegiatan yang akan dilakukan. 

Berdasarkan analisis data pada siklus I, langkah-langkah yang akan 

ditempuh agar pembelajaran siklus II akan lebih baik adalah menyiapkan 

dan merencanakan kembali rencana pembalajaran yang akan digunakan 

pada siklus II. Peneliti yang sekaligus berperan sebagai guru bersama 

dengan observer berdiskusi untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada 

siklus selanjutnya yaitu dengan lebih memotivasi siswa untuk berperan 

aktif dalam proses pembelajaran terutama bagi siswa yang masih pasif, 

guru diharapkan dapat memberikan bimbingan dan pemantauan atas 

jalannya diskusi secara menyeluruh kepada semua kelompok. 

2. Siklus II    

 Berdasarkan refleksi pada proses pembelajaran siklus I, pada 

pembelajaran siklus II sudah direncanakan kembali perbaikan-perbaikan agar 

keaktifan dan hasil belajar siswa dapat meningkat dan kekurangan-kekurangan 

dari faktor guru dapat diperbaiki. Dari hasil pengamatan siklus II diperoleh 

data-data sebagai berikut. 

a.  Hasil belajar siswa  

Setelah dilakukan analisis data diperoleh hasil belajar siswa siklus 

II sebagai berikut 

Tabel 5. Hasil belajar siswa pada siklus II 

No Hasil Siklus I Siklus II 
1. 
2. 
3. 
4. 

Rata-rata 
Ketuntasan (%) 
Nilai tertinggi 
Nilai terendah 

66,61 
39,58 

84 
51 

73,16 
68,75 

86 
56 

 Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17 
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Pada pembelajaran siklus II secara klasikal hasil belajar siswa 

meningkat bila dibandingkan dengan siklus I. Ketuntasan belajar siswa ini 

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan ketuntasan belajar 

siswa siklus I. Pada siklus II siswa yang tuntas belajar sebesar 68,75% 

dengan nilai rata-rata 73,16. Walaupun persentase ketuntasan belajar ini 

sudah meningkat cukup banyak dari siklus I, perolehan hasil belajar ini 

tetap belum mencapai target indikator yang ditetapkan yaitu 70% siswa 

tuntas belajar. 

b. Keaktifan siswa 

Dari data keaktifan siswa diperoleh hasil pencapaian keaktifan 

siswa sebagai berikut. 

Tabel 6. Keaktifan siswa pada siklus II 

Nilai 
keaktifan 

 
Kriteria 

Siklus I Siklus II 
∑ % ∑ % 

70-100 
< 70 

Aktif 
Tidak aktif 

23 
25 

47,92 
52,08 

38 
10 

79,2 
20,8 

Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16  

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa prosentase 

keaktifan siswa pada siklus II mengalami peningkatan yang sangat besar 

yaitu 31,28% dari persentase keaktifan siswa pada siklus sebelumnya. 

Persentase keaktifan siswa mencapai 79,2% dengan jumlah siswa yang 

aktif 38 siswa dan yang belum aktif ada 10 siswa. Persentase tersebut telah 

melampaui indikator yang telah ditetapkan yaitu 70%. 

c. Kinerja guru 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II didapatkan hasil bahwa  

kinerja guru semakin baik jika dibandingkan siklus sebelumnya, tetapi 

masih ada langkah pembelajaran yang belum dilaksanakan guru seperti 

yang disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut. 

Tabel 7. Langkah pembelajaran yang belum dilaksanakan guru pada siklus 

II 
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No Langkah pembelajaran yang belum dilaksanakan guru 
1. Memberikan penguatan inti pembelajaran 

 Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18  

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa pada siklus II 

ini guru belum memberikan penguatan atau penekanan kembali inti dari 

kegiatan yang telah dilakukan.  

d. Tanggapan siswa 

Dari data angket tanggapan siswa dapat diketahui bahwa jumlah 

siswa yang merasa senang terhadap pembelajaran dengan pendekatan CTL 

semakin meningkat yaitu sebanyak 93,8% siswa dan 83,3% siswa juga 

menyatakan lebih banyak melakukan aktivitas selama pembelajaran. 

Begitu juga dengan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari juga 

meningkat dari 68,8% siswa pada siklus I menjadi 79,2% siswa pada 

siklus II dan siswa yang mengalami kesulitan selama pembelajaran 

semakin sedikit yaitu sebesar 41,7%. 

e. Tanggapan guru 

Dari data angket tanggapan guru pada siklus II dapat diketahui 

bahwa guru setuju pembelajaran Biologi konsep organisasi kehidupan 

menggunakan pendekatan CTL karena siswa menjadi lebih aktif selama 

pembelajaran dengan serangkaian kegiatan praktikum atau pengamatan 

langsung, tetapi ada sebagian siswa yang masih pasif sehingga masih 

membutuhkan bimbingan dan motivasi dari guru.  

f. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi pada siklus II, peran aktif siswa 

selama pembelajaran menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan 

dengan siklus I. Secara klasikal tingkat keaktifan siswa meningkat yaitu 

dari 47,92% menjadi 79,2%. Selama pembelajaran siswa sudah mulai aktif 

berdiskusi dengan kelompoknya dan mulai berani bertanya kepada guru 

jika mengalami kesulitan. Kinerja guru juga semakin meningkat., guru 

sudah lebih bisa mengelola kelas dengan baik dan siswa dapat 

dikondisikan belajar dalam kelompoknya. Tingkat pemahaman siswa juga 
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meningkat, hal ini terlihat pada data nilai hasil belajar siswa yang 

menunjukkan siswa yang tuntas belajar mencapai 68,75% dengan nilai 

rata-rata 73,16. Ketuntasan belajar siswa ini mengalami peningkatan, 

tetapi peningkatan tersebut masih belum memenuhi indikator yang 

ditetapkan untuk keberhasilan penelitian ini, sehingga di siklus selanjutnya 

masih harus ditingkatkan lagi.  

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada siklus II tersebut, cara 

yang dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada siklus 

selanjutnya yaitu menyiapkan kembali rencana pembelajaran, LKS 

maupun alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembelajaran sebaik-

baiknya. Guru melakukan perbaikan terutama untuk mengaktifkan siswa-

siswa yang belum aktif yaitu dengan cara saat memantau dan membimbing 

siswa dalam diskusi kelompok, guru menunjuk siswa perindividu yang 

belum aktif untuk menjawab, bertanya maupun memberikan pendapat.  

2. Siklus III    

 Berdasarkan refleksi pada pross pembelajaran siklus II, pada 

pembelajaran siklus III sudah direncanakan kembali perbaikan-perbaikan agar 

keaktifan dan hasil belajar siswa dapat meningkat dan kekurangan-kekurangan 

dari faktor guru dapat diperbaiki. Dari hasil pengamatan siklus III diperoleh 

data-data sebagai berikut. 

a.  Hasil belajar siswa  

Seperti pada siklus-siklus sebelumnya, data hasil belajar siswa 

pada siklus III ini juga merupakan penggabungan dari tiga macam 

komponen yaitu portofolio dan nilai tes tertulis. Data hasil belajar siswa 

siklus III sebagai berikut. 

Tabel 8. Hasil belajar siswa pada siklus III 

No Hasil Siklus II Siklus III 
1. 
2. 
3. 
4. 

Rata-rata 
Ketuntasan (%) 
Nilai tertinggi 
Nilai terendah 

73,16 
68,75 

86 
56 

78,26 
87,50 

91 
63 

 Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17  
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Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa 

secara klasikal pada siklus III mengalami peningakatan dibandingkan 

dengan siklus-siklus sebelumnya baik nilai rata-rata, ketuntasan, nilai 

tertinggi, dan nilai terendah. Pada siklus III siswa yang tuntas belajar 

sebesar 87,50% dengan nilai rata-rata 78,26. Perolehan hasil belajar ini 

telah mencapai target indikator yang ditetapkan yaitu 70% siswa tuntas 

belajar. 

b. Keaktifan siswa 

Berdasarkan hasil analisis data keaktifan siswa diperoleh hasil 

pencapaian keaktifan siswa sebagai berikut. 

Tabel 9. Keaktifan siswa pada siklus III 

Nilai 
keaktifan 

 
Kriteria 

Siklus II Siklus III 
∑ % ∑ % 

70-100 
< 70 

Aktif 
Tidak aktif 

38 
10 

79,2 
20,8 

41 
7 

85,4 
14,6 

Keterangan: Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16 

Pada siklus III ini prosentase keaktifan siswa  meningkat 6,2% dari 

siklus sebelumnya. Prosentase keaktifan siswa mencapai 85,4% dengan 

jumlah siswa yang aktif 41 siswa dan yang belum aktif ada 7 siswa. 

Seperti pada siklus sebelumnya indikator keaktifan siswa yang ditetapkan 

telah tercapai. 

c. Kinerja guru 

Berdasarkan hasil observasi kinerja guru pada siklus III diperoleh 

data bahwa semua langkah-langkah pembelajaran yang ada dalam rencana 

pembelajaran sudah dilaksanakan oleh guru dengan baik. Kinerja guru 

dalam pembelajaran sudah optimal. Data hasil analisis kinerja guru 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 18.  

d. Tanggapan siswa 

Berdasarkan hasil angket tanggapan siswa dapat diketahui bahwa 

97,9% siswa menganggap pembelajaran dengan pendekatan CTL lebih 

menyenangkan. Selain itu 93,8% siswa juga menyatakan bahwa pada 

pembelajaran kali ini lebih banyak melakukan aktivitas jika dibandingkan 
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pembelajaran sebelumnya. Jumlah siswa yang lebih paham terhadap 

materi yang dipelajari juga meningkat dari 79,2% siswa pada siklus II 

menjadi 85,4% pada siklus III dan siswa yang mengalami kesulitan selama 

pembelajaran semakin berkurang menjadi 31,3%. Data selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 19. 

e. Tanggapan guru 

Dari data angket tanggapan guru pada siklus III dapat diketahui 

bahwa guru setuju jika pembelajaran Biologi konsep organisasi kehidupan 

lebih tepat menggunakan pendekatan CTL karena suasana kelas menjadi 

lebih hidup dan siswa menjadi lebih aktif. 

f. Refleksi 

Berdasarkan hasil observasi siklus III kualitas pembelajaran yang 

dilakukan semakin baik lagi dibandingkan siklus-siklus sebelumnya dan 

telah mencapai indikator yang ditetapkan. Peran aktif siswa selama 

pembelajaran semakin meningkat, siswa sudah berani untuk bertanya, 

menjawab pertanyaan, maupun berpendapat. Kinerja guru juga semakin 

maksimal dimana guru telah melaksanakan semua langkah pembelajaran 

sesuai dengan yang ada di rencana pelaksanaan pembelajaran. Peningkatan 

proses pembelajaran siswa dengan menerapkan pendekatan CTL 

berpengaruh positif pada hasil belajar siswa, hal ini ditunjukkan dengan 

tercapainya target indikator ketuntasan belajar siswa secara klasikal yaitu 

70% siswa tuntas belajar yaitu sebesar 87,50% dengan perolehan nilai 

rata-rata 78,26. 

 

Data rekapitulasi hasil penelitian dari siklus I sampai siklus III 

dapat dilihat tabel 10 di bawah ini. 
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Tabel 10. Rekapitulasi hasil penelitian dari siklus I sampai III 

No Data Penelitian Hasil Penelitian 
Siklus I Siklus II Siklus III

1. Hasil belajar siswa: 
a. Rata-rata 
b. Ketuntasan belajar 
c. Nilai tertinggi 
d. Nilai terendah 

 
66,61 

39,58% 
84 
51 

 
73,16 

68,75% 
86 
56 

 
78,26 

87,50% 
91 
63 

2. Keaktifan siswa 47,92% 79,2% 85,4% 
3. Tanggapan siswa : 

a. Senang terhadap pembelajaran 
dengan pendekatan CTL 

b.  Lebih banyak melakukan aktivitas 
selama pembelajaran dengan 
pendekatan CTL 

c.  Lebih paham terhadap materi yang 
diajarkan 

d. Mengalami kesulitan selama 
pembelajaran  

 
91,7% 

 
72,9% 

 
 

68,8% 
 

58,3% 

 
93,8% 

 
83,3% 

 
 

79,2% 
 

41,7% 

 
97,9% 

 
93,8% 

 
 

91,7% 
 

31,3% 

 

B. Pembahasan 

1. Hasil belajar siswa 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa 

dari siklus satu ke siklus berikutnya mengalami peningkatan. Ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal yang ditetapkan dalam indikator kinerja adalah 

70%. Pada siklus I hasil belajar siswa masih rendah dan belum mencapai 

indikator yaitu dengan ketuntasan belajar siswa secara klasikal sebesar 

39,58% dan nilai rata-rata sebesar 66,61. Hal ini terjadi karena siswa belum 

terbiasa belajar dalam kelompok, sehingga dalam mengerjakan LKS hanya 

siswa tertentu saja yang mau mengerjakan sedangkan yang lain hanya diam 

saja atau ramai sendiri. Diskusi kelompok belum berjalan dengan baik dan 

kerjasama antar anggota kelompokpun masih kurang. Siswa yang turut aktif 

dalam menemukan konsep tentang materi yang dipelajari akan lebih mudah 

paham dan mengerti dibandingkan dengan siswa yang hanya sekedar melihat 

dan mengamati. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Darsono (2000) 

bahwa siswa yang belajar dengan melakukan sendiri akan memberikan hasil 

belajar yang lebih cepat dan pemahaman yang mendalam.  
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 Selain itu pada siklus I ini kinerja guru masih belum optimal, guru 

belum bisa mengelola kelas dengan baik. Pada saat guru menyuruh siswa 

duduk dalam kelompoknya suasana kelas sangat ramai, sehingga diskusi 

kelompok belum berjalan dengan baik dan peran siswa dalam pembelajaran 

belum optimal. Hal ini berdampak pula pada kurangnya tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi yang dipelajari, sehingga hasil belajar siswa masih 

rendah. Jadi peran guru selama proses pembelajaran merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Bagaimana sikap dan 

kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan guru, dan bagaimana guru itu 

mengajarkan pengetahuannya pada siswa akan menentukan seberapa besar 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Nasution (2000) 

mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa adalah metode atau cara mengajar guru. Bimbingan dan motivasi guru 

terutama saat melakukan diskusi akan membuat siswa lebih percaya diri dalam 

mengemukakan pendapat, bertanya maupun menjawab pertanyaan. Siswa juga 

akan mudah dalam memahami materi yang dajarkan sehingga hasil belajar 

siswa dapat meningkat. 

 Masih rendahnya hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh tingkat 

pemahaman siswa yang masih rendah sesuai dengan hasil tanggapan siswa 

bahwa hanya 68,8% siswa yang paham terhadap materi yang diajarkan, selain 

itu 58,3% siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Hal ini juga 

disebabkan karena 47,9% siswa belum mempelajari materi yang akan 

disampaikan. Menurut tanggapan guru kondisi kelas pada siklus I ini belum 

kondusif untuk belajar dengan baik karena siswa belum terbiasa belajar dalam 

kelompok dan guru juga belum bisa mengelola kelas dengan baik sehingga 

hasil belajar siswa masih rendah.  

 Pada siklus II ketuntasan belajar siswa secara klasikal siswa 

mengalami peningkatan, tetapi belum bisa mencapai indikator yaitu masih 

mencapai 68,75%. Walaupun siswa sudah mulai terbiasa belajar dalam 

kelompok, tetapi masih ada beberapa siswa yang belum aktif dalam diskusi 

kelompok (mengerjakan LKS). Keaktifan dan keterlibatan siswa dalam proses 



37 

pembelajaran merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan belajar 

siswa. Hal ini sesuai pendapat Burhano (2005) yang mengungkapkan bahwa 

salah satu ciri pendekatan CTL adalah siswa secara aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran yang akan membantu siswa menemukan konsep yang baru. Jadi 

semakin banyak aktivitas yang dilakukan oleh siswa, maka semakin banyak 

pengetahuan baru yang bisa diperoleh sehingga siswa akan lebih paham 

terhadap materi yang diajarkan dan hasil belajarnya juga akan meningkat. 

Kinerja guru pada siklus II ini juga mengalami peningkatan, tetapi masih 

belum optimal yaitu masih ada langkah pembelajaran yang belum 

dilaksanakan. Jadi kinerja guru harus ditingkakan pada siklus berkutnya. 

Menurut hasil tanggapan siswa tingkat kepahaman siswa meningkat yaitu 

mencapai 79,2% dan siswa yang mengalami kesulitan sebesar 41,7%. 

Sedangkan menurut tanggapan guru sebagian siswa antusias selama 

pembelajaran, tetapi masih ada sebagian siswa yang pasif sehingga masih 

membutuhkann bimbingan dan motivasi dari guru.   

 Pada siklus III hasil belajar siswa mengalami peningkatan dan telah 

mencapai indikator yang ditetapkan yaitu sebesar 87,50%. Baik siswa dengan 

kemampuan akademik tinggi, sedang, maupun rendah dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Pembentukan kelompok secara heterogen dengan 

tingkat kemampuan akademik yang berbeda-beda dalam pembelajaran 

kooperatif  menyebabkan siswa harus saling bekerja sama dan bantu-

membantu. Siswa yang pandai harus mau membantu temannya yang memiliki 

kemampuan akademik kurang, dia harus bisa menjelaskan dan membagi 

pengetahuannya pada siswa lainnya yang mengalami kesulitan dalam 

pemahaman materi dan dengan dijelaskan oleh temannya sendiri diharapkan 

siswa tersebut akan lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Suherman (2003) yang menyatakan bahwa dalam kelas 

dengan pendekatan kontekstual, kegiatan pembelajaran dilakukan dalam 

kelompok belajar agar siswa belajar untuk saling berbagi, membantu, 

mendorong, menghargai, atau membantu. Pada siklus III ini kinerja guru juga 

sudah optimal dan guru sudah bisa mengelola kelas dengan baik, sehingga 
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siswa sudah mulai aktif dan berusaha menemukan sendiri suatu konsep yang 

dipelajari. Hal ini sesuai pendapat Suryati (2008) yang mengungkapkan bahwa 

tugas guru untuk mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerjasama untuk 

menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa). Sesuatu yang baru 

datang dari menemukan sendiri bukan dari apa kata guru. Begitulah peran 

guru dikelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual. 

 Semakin meningkatnya hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh  

tingkat kepahaman siswa yang semakin meningkat sesuai dengan hasil 

tanggapan siswa bahwa 91,7% siswa yang paham terhadap materi yang 

diajarkan dan siswa mengalami kesulitan semakin sedikit yaitu 31,3%. Hal ini 

juga disebabkan semakin banyak siswa yang mempelajari materi yang akan 

disampaikan yaitu sebesar 70,8% dan 97,9% siswa mengaku senang selama 

pembelajaran. Menurut tanggapan guru pada siklus III ini siswa lebih aktif dan 

antusias selama pembelajaran sehingga suasana kelas menjadi lebih hidup.      

2. Keaktifan siswa       

 Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang 

aktif selama kegiatan  pembelajaran meningkat pada setiap siklusnya. 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah keaktifan siswa secara 

klasikal selama proses pembelajaran ≥ 70%. Persentase siswa yang aktif 

dalam pembelajaran siklus I secara klasikal sebesar 47,92%, siklus II sebesar 

79,2%, dan siklus III sebesar 85,4%. Dengan demikian indikator kinerja untuk 

keaktifan siswa dapat dicapai pada siklus II dan III.    

 Pada siklus I perolehan tingkat keaktifan siswa masih belum optimal 

dan belum mencapai indikator yaitu sebesar 47,92%. Siswa yang aktif dalam 

pembelajaran belum merata, hanya siswa tertentu saja yang aktif dalam 

pembelajaran sedangkan siswa yang lain cenderung pasif. Siswa yang aktif 

pada siklus I ini sebagian besar merupakan siswa yang memang sudah aktif 

sebelum dilakukan tindakan dan merupakan siswa dengan kemampuan 

akademik tinggi. Aspek keaktifan siswa yang masih rendah yaitu kejelasan 

saat presentasi dan memberikan tanggapan atas presentasi kelompok lain. Hal 

ini disebabkan karena mereka belum terbiasa berbicara di depan dan merasa 
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takut salah serta masih malu bertanya, menjawab pertanyaan, atau 

mengemukakan pendapat.  

 Kurang optimalnya keaktifan siswa tersebut juga disebabkan karena 

siswa belum terbiasa belajar dalam kelompok dan pengelolaan kelas yang 

belum baik. Kerjasama antar anggota kelompok belum tampak nyata. 

Kegiatan siswa dalam kelompok masih didominasi oleh siwa yang 

kemampuan akademiknya tinggi. Siswa yang kurang pandai belum percaya 

diri untuk mengemukakan pendapatnya dalam kegiatan diskusi. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Ibrahim (2001) yang menyatakan bahwa guru yang belum 

pernah menggunakan pembelajaran kooperatif dan menerapkannya pada siswa 

yang belum berpengalaman dengan pembelajaran kooperatif pada awalnya 

kegiatan tidak berjalan dengan baik tetapi secara berangsur-angsur akan 

terbiasa dan lebih menguntungkan. Kekuranggairahan dan keengganan siswa 

mungkin juga merupakan suatu akumulasi sikap siswa yang terbentuk akibat 

pola pembelajaran yang selama ini mereka jalani. Selama ini dalam KBM 

siswa belum terbiasa menjadi peserta yang aktif, pembelajaran masih berpusat 

pada guru dan metode yang digunakan adalah ceramah.  

 Selain itu pada siklus I guru belum bisa mengelola kelas dengan baik 

sehingga siswa masih ramai sendiri dan sebagian siswa belum aktif selama 

pembelajaran. Hal ini sesuai hasil tanggapan siswa yang menyatakan 72,9% 

siswa yang lebih banyak melakukan aktivitas dan 27,1% siswa masih pasif 

dan menurut tanggapan guru masih ada beberapa siswa yang masih ramai 

sendiri. 

 Pada siklus II keaktifan siswa meningkat dan sudah mencapai 

indikator yaitu sebesar 79,2%. Setelah guru memberikan motivasi pada siswa 

untuk lebih berperan aktif dalam pembelajaran dan memberikan bimbingan 

pada masing-masing kelompok dalam melaksanakan diskusi, siswa yang 

tadinya belum aktif mulai berani mengemukakan pendapat maupun bertanya 

dalam kegiatan diskusi. Hal ini sesuai pendapat Suherman (2003) bahwa salah 

satu komponen utama dalam pendekatan CTL adalah bertanya, dengan 

bertanya bisa melakukan bimbingan, dorongan, evaluasi, atau. konfirmasi. Di 
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samping itu dengan bertanya bisa mencairkan ketegangan, menambah 

pengetahuan, mendekatkan hati, menggali informasi, meningkatkan motivasi, 

dan memfokuskan perhatian. Tetapi pada siklus II ini masih ada beberapa 

siswa yang belum aktif terutama pada saat presentasi, masih ada beberapa 

siswa yang masih takut dan malu untuk mempresentasikan hasil 

pengamatannya walaupun sudah mendapat dorongan dari guru. Menurut hasil 

tanggapan siswa pada siklus II ini siswa yang lebih banyak melakukan 

aktivitas sebesar 83,3% dan 16,7% masih cenderung pasif. Sedangkan 

menurut tanggapan guru siswa terlihat antusias dalam pembelajaran tetapi 

masih ada sebagian siswa yang pasif.    

 Pada siklus III keaktifan siswa semakin meningkat dan sudah 

mencapai indikator yaitu sebesar 85,4%. Guru lebih banyak memberikan 

motivasi pada siswa untuk lebih berperan aktif dalam pembelajaran dan 

memberikan bimbingan pada masing-masing kelompok dalam melaksanakan 

diskusi. Siswa yang tadinya masih takut dan malu untuk mempresentasikan 

hasil pengamatannya setelah mendapat dorongan dari guru mulai berani maju 

ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Dengan keaktifan 

siswa yang semakin meningkat suasana kelas menjadi lebih hidup dan siswa 

menjadi lebih senang serta paham terhadap materi yang diajarkan. Sesuai 

pendapat Nurhadi (2002) yang menyatakan bahwa di dalam kelas kontekstual, 

guru dituntut untuk menghidupkan kelas dengan cara mengembangkan 

pemikiran anak agar belajar lebih bermakna dengan bekerja sendiri, 

menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan 

keterampilan barunya. Kelas yang hidup adalah kelas yang memberdayakan 

siswa atau berfokus pada siswa. Hal ini juga sesuai dengan pendapat guru 

yang menyatakan bahwa siswa lebih aktif dan antusias selama pembelajaran 

sehingga suasana kelas menjadi lebih hidup dan menurut tanggapan siswa 

93,8% siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama pembelajaran.   
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pendekatan CTL dapat meningkatkan kualitas pembelajaran konsep organisasi 

kehidupan pada kelas VII A MTs Muhammadiyah 2 Kalijambe Kabupaten 

Sragen. Peningkatan itu dicapai melalui bentuk pembelajaran kontekstual yaitu 

dengan konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, 

refleksi, dan penilaian sebenarnya. 

 

B. Saran 

1. Sebelum diterapkan dalam pembelajaran, perlu dilakukan sosialisasi terlebih 

dahulu tentang langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan CTL pada 

siswa agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. 

2. Hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang keefektifan pembelajaran 

dengan pendekatan CTL pada materi yang lain.             
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