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ABSTRAK 
 

Penggunaan pendekatan kontekstual sebagai pendekatan pembelajaran 
biologi pada materi sub pokok bahasan tumbuhan berbiji dapat mempermudah 
dalam penyampaian materi sehingga dapat diterima oleh siswa dengan mudah. 
Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang memungkinkan dikembang-
kannya strategi belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang 
diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 
hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehi-
dupan mereka sehari-hari. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui lebih efektif 
mana antara pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual dengan 
pembelajaran yang menggunakan pendekatan konvensional. 

Populasi  dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII semester I SMPN I 
Dawe Kudus tahun ajaran 2005/2006 yang terdiri dari tiga kelas. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan acak kelompok. Diambil Kelas VII-A sebagai kelas 
kontrol dan VII-B sebagai kelas eksperimen. Instrumen pengumpulan data dalam 
penelitian ini telah diuji cobakan yaitu berupa 40 butir soal objektif dengan empat 
pilihan dan satu jawaban benar. Eksperimen dilakukan dengan memberikan tes 
awal kepada kedua kelompok, dilanjutkan dengan pembelajaran dan diakhiri de-
ngan memberikan tes akhir. Proses pembelajaran pada kelompok eksperimen 
dengan menggunakan pendekatan kontekstual sedangkan pada kelompok kontrol 
dengan menggunakan pendekatan konvensional. 

Setelah dilakukan pembelajaran terlihat bahwa hasil belajar kedua kelom-
pok tersebut berbeda secara signifikan dan dari hasil uji t diperoleh hitungt  (2,363) 
> tabelt  (1,66) yang berarti bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan pende-
katan kontekstual dalam pembelajarannya lebih baik daripada hasil belajar siswa 
yang menggunakan pendekatan konvensional. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 
yang menggunakan pendekatan kontekstual lebih baik daripada hasil belajar siswa 
yang menggunakan pendekatan konvensional. Sehingga pembelajaran dengan 
menggunakan pendekatan kontekstual lebih efektif daripada pembelajaran yang 
menggunakan pendekatan konvensional. Saran dari hasil penelitian ini yaitu: Guru 
biologi dalam pembelajarannya lebih baik bila menggunakan pendekatan konteks-
tual karena lebih efektif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 
 
Kata Kunci:  Pendekatan kontekstual, keefektifan pembelajaran dan materi tum-

buhan biji.
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
MOTTO 
 

 Barang siapa memiliki satu alasan untuk hidup dia bisa menahan hampir 
setiap keadaan (Friedrich Nietzche). 

 Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya (Al Baqarah ayat 286). 

 Apa yang kamu simpan untuk dirimu sendiri akan lenyap, apa yang 
kamu berikan pada orang lain akan kamu miliki selamanya (Alex 
Munthe). 

 Semangat manusia tidak bisa dilumpuhkan, jika kamu masih bisa 
bernafas, kamu masih bisa mempunyai impian (Make Brown). 
 
 
 
 
 

PERSEMBAHAN 
 
Karya kecil ini kuperuntukkan: 

 Ibu dan bapakku tercinta, yang selalu membantuku dengan doa, kasih 
sayang dan semangat. 

 Kakak dan adikku (Hermin, Tomi dan Heru) serta keluargaku yang 
senantiasa memberiku dukungan. 

 Dede, Engklin, Nanik dan teman-temanku “Bio Smart 2001”. 
 Teman-temanku di KKN, PPL dan di kost Puri Cempaka. 
 Almamaterku. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan rangkaian kegiatan komunikasi antar manusia, se-

hingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Pendidikan 

memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia di masa 

yang akan datang. Proses pembelajaran yang terjadi di lingkungan sekolah (pen-

didikan formal) melibatkan berbagai komponen yaitu: tujuan, bahan, metode dan 

alat serta penilaian (Sudjana, 2000). Jika salah satu komponen tidak ada maka 

proses pembelajaran kurang berhasil.  

Siswa pada umumnya dapat mencapai sikap mental yang baik jika mereka 

mengetahui tujuan belajar itu sendiri. Pembelajaran yang dilaksanakan dapat dike-

tahui hasilnya dengan diadakan evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar antara 

lain bertujuan untuk mengetahui kemajuan-kemajuan dan kelemahan-kelemahan 

siswa, guru, proses belajar mengajar beserta sebab akibatnya, sehingga siswa da-

pat mengetahui langkah apa yang akan diambil untuk meningkatkan hasil bel-

ajarnya. 

Belajar adalah proses menghasilkan perubahan tingkah laku atau keca-

kapan. Keberhasilan belajar tergantung pada beberapa faktor, yaitu: 1) faktor 

internal, ialah faktor yang berasal dari dalam diri anak/siswa itu sendiri. 2) faktor 

eksternal, ialah faktor yang berasal dari luar diri anak/siswa. Faktor internal 

meliputi: bahan belajar, motivasi, sikap, perasaan, emosi, dan intelegensi. Sedang-

kan faktor eksternal meliputi: bahan pelajaran, metode mengajar, media pen-
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didikan dan lingkungan dalam kelas maupun di luar kelas.(Dimyati dan Mudjiono, 

1999). 

 Dalam rangka mewujudkan pemerataan hasil pendidikan yang bermutu, 

diperlukan kurikulum dengan kompetensi lulusan yang memiliki keunggulan ber-

taraf lokal, nasional dan global.Untuk itu diperlukan pembelajaran yang handal. 

  Pembelajaran di sekolah dewasa ini, tidak sesuai dengan yang diharap-

kan, apabila jika dikaitkan dengan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. 

Banyak siswa yang mempunyai kemampuan menghafal materi yang diterima de-

ngan baik, tetapi mereka tidak memahami secara mendalam apa yang mereka ha-

falkan. Sebagian besar siswa belum mampu menghubungkan materi yang dipel-

ajari dengan pengetahuan yang digunakan atau dimanfaatkan. Hal ini disebabkan 

karena penggunaan sistem pembelajaran yang tradisional yaitu siswa hanya diberi 

pengetahuan secara lisan (ceramah) sehingga siswa menerima pengetahuan secara 

abstrak (hanya membayangkan) tanpa mengalami atau melihat sendiri. Padahal 

siswa membutuhkan konsep-konsep yang berhubungan dengan lingkungan seki-

tarnya karena pembelajaran tidak hanya berupa transfer pengetahuan tetapi se-

suatu yang harus dipahami oleh siswa yang akan diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari. Belajar lebih bermakna jika siswa mengalami sendiri apa yang dipel-

ajari daripada hanya mengetahui secara lisan saja. 

Banyak sekali pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam pro-

ses belajar mengajar. Agar diperoleh hasil yang memuaskan diperlukan pende-

katan yang tepat untuk mengajarkan suatu pengetahuan atau materi sehingga ha-

silnya  sesuai dengan yang diharapkan. 
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 Dalam hal ini penulis mengambil materi tumbuhan biji karena nilai ulang-

an pada materi tersebut masih rendah yaitu 59,61. Hal tersebut terjadi karena di 

dalam proses pembelajarannya  metode yang dikembangkan kurang bervariasi. 

Kecenderungan pembelajaran mengarah pada ceramah dan praktikum di labora-

toriam, media yang digunakan masih kurang. 

Untuk memecahkan masalah pembelajaran di atas diperlukan sebuah stra-

tegi belajar yang tidak mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta, tetapi strategi 

yang mendorong siswa mengkonstruksikan pengetahuan dibenak mereka sendiri. 

Dalam konteks ini siswa perlu mengerti makna belajar beserta manfaatnya. Deng-

an begitu mereka bisa menempatkan diri sebagai manusia yang memerlukan suatu 

bekal untuk hidupnya. Mereka mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya dan 

berupaya menggapainya dengan guru sebagai pengarah dan pembimbing. Untuk 

itu diperlukan suatu pendekatan yang tepat yaitu pendekatan kontekstual (CTL)  

Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengkaitkan materi yang diajarkan dengan lingkungan sekitar siswa dan men-

dorong siswa untuk menghubungkan antara pengetahuan yang mereka dapat 

deng-an penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan 

konsep ini diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih bermakna karena 

berlangsung se-cara ilmiah dalam bentuk kegiatan siswa atau siswa mengalami 

atau mengamati sendiri, tidak hanya transfer pengetahuan dari guru ke siswa. 

Pendekatan kon-tekstual (CTL) di dalam proses pembelajarannya memanfaatkan 

berbagai sumber pembelajaran , setting belajar yang tidak selalu di dalam kelas, 

dan dapat meman-faatkan media apa saja untuk belajar 
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Dari uraian di atas, maka diperlukan penelitian dengan judul “Keefektifan 

Penggunaan Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching Learning) dalam 

Pembelajaran Biologi Sub Pokok Bahasan Tumbuhan Berbiji di Kelas VII SMPN 

I Dawe Kudus Tahun Ajaran 2005/2006” dengan alasan sebagai berikut. 

1. Pendidikan kita masih didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan seba-

gai perangkat fakta-fakta yang harus dihafalkan. 

2. Pada umumnya pembelajaran di dalam kelas, guru masih berfungsi sebagai 

satu-satunya sumber pengetahuan dan ceramah sebagai metode atau pen-

dekatan pembelajaran utama. 

3. Pelajaran biologi khususnya pada materi tumbuhan biji tidak dapat dipelajari 

dengan menghafal dan memahami konsep saja akan tetapi diperlukan pe-

ngetahuan nyata sehingga siswa mengalami atau mengamati sendiri. 

4. Kurikulum sekarang yaitu kurikulum 2004 menghendaki pelajaran Biologi  

dalam pembelajarannya menggunakan CTL. 

 

B. Permasalahan 

Banyak pendekatan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran Biologi, 

salah satunya adalah pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Permasalahan 

yang timbul pada penelitian ini adalah apakah pembelajaran dengan penerapan 

pendekatan kontekstual (CTL) lebih efektif daripada pembelajaran yang meng-

gunakan pendekatan konvensional dalam pembelajaran Biologi sub pokok 

bahasan tumbuhan berbiji di kelas VII SMPN I Dawe Kudus 
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C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah pengertian mengenai judul skrpsi ini, maka be-

berapa istilah yang terdapat pada judul perlu dijelaskan. Adapun istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut. 

1. Keefektifan Pembelajaran 

      Karakteristik pertama adalah bahwa pembelajaran efektif “memudahkan mu-

rid belajar” sesuatu yang “bermanfaat”, seperti fakta, ketrampilan, nilai, kon-

sep dan bagaimana hidup serasi dengan sesama, atau sesuatu hasil belajar ya-

ng diinginkan. 

Karakteristik kedua pembelajaran efektif adalah bahwa keterampilan tersebut 

diakui oleh mereka yang berkompeten menilai, seperti guru-guru, pelatih gu-

ru-guru, tutor dan pemandu mata pelajaran atau murid-murid sendiri. 

(Dunne & Ted, 1996) 

Dalam pemelitian ini yang dimaksud dengan keefektifan pembelajaran adalah 

keberhasilan pembelajaran yang dilihat dari hasil belajar berupa tes. 

2. Pendekatan Kontekstual 

Pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang memungkinkan dikembang-

kannya strategi belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehi-

dupan mereka sehari-hari. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih efektif mana antara pem-

belajaran pendekatan kontekstual (CTL), dengan pembelajaran yang menggu-

nakan pendekatan konvensional terhadap sub pokok bahasan tumbuhan berbiji ke-

las VII SMPN I Dawe Kudus. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

a. Mendapatkan pengalaman langsung dalam penerapan pembelajaran de-

ngan pendekatan CTL. 

b. Membantu guru dalam pemilihan model pembelajaran yang sesuai sehing-

ga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih menarik minat 

siswa. 

2. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang berarti dalam rangka- 

memperbaiki pembelajaran biologi khususnya. 

3. Bagi Keilmuan 

Memperkaya strategi dalam pembelajaran biologi pada khususnya agar lebih 

bermakna dan produktif. 

4. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan pengetahuan bahwa belajar akan lebih bermakna 

apabila kita mengalami apa yang dipelajari bukan hanya sekedar menge-

tahuinya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pengertian pembelajaran secara umum adalah suatu kegiatan yang dilaku-

kan oleh guru sedemkian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang 

lebih baik (Darsono, dkk. 2000). Berdasarkan pengertian pembelajaran tersebut 

maka guru berfungsi sebagai fasilitator yaitu orang yang menyediakan fasilitas 

dan menciptakan situasi yang mendukung agar siswa dapat mewujudkan kemam-

puan belajarnya sehingga dapat mengubah tingkah lakunya menjadi baik. 

 
2. Pengertian Belajar 

Belajar adalah proses perubahan perilaku yang berkaitan dengan penga-

laman dan latihan. Perilaku dikategorikan menjadi tiga yaitu: 

a. Kognitif (kecerdasan berfikir) 

b. Afektif (sikap, perasaan, emosi) 

c. Psikomotorik (skill, ketrampilan) 

Menurut Darsono (2000) pengertian belajar adalah terjadinya perubahan pada diri 

orang yang belajar karena pengalaman, bukan karena bawaan sejak lahir. 

 
3. Faktor yang Mempengaruhi Belajar  

a. Faktor dari dalam  
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      Faktor dari dalam adalah faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor ini meli-

puti: kondisi fisiologis dan psikologis. Faktor fisiologis meliputi kesehatan ba-

dan, faktor gizi, dan kondisi panca indera. Sedangkan faktor psikologis meli-

puti kecerdasan, bakat, minat, emosi, motivasi dan perasaan. 

b. Faktor dari luar 

Faktor dari luar yaitu faktor yang mempengaruhi proses belajar dan hasil bel-

ajar yang berasal dari luar diri anak atau siswa yang belajar. Faktor ini 

meliputi faktor lingkungan dan faktor instrumental. Faktor lingkungan melipu-

ti lingkungan alam, fisik, dan lingkungan sosial. Sedangkan faktor instrumen-

tal meliputi kurikulum, program pendidikan, sarana, dan prasarana serta faktor 

guru atau tenaga pengajar. 

 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas mengajar. Menurut Gagne dalam (Djiwandono,1989), 

hasil belajar dapat dibagi menjadi lima kelompok, yaitu sebagai berikut. 

a. Informasi verbal yaitu tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang yang 

dapat diungkapkan melalui bahasa lisan maupun tertulis kepada orang lain. 

b. Kemahiran intelektual yaitu kemampuan seseorang untuk berhubungan de-

ngan lingkungannya dan dengan dirinya sendiri. 

c. Pengetahuan kegiatan kognitif yaitu kemampuan yang dapat menyalurkan dan 

mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri, khususnya bila sedang belajar dan 

berfikir. 



 

 

9

d. Keterampilan motorik yaitu seorang yang mampu melakukan suatu rangkaian 

gerak-gerik jasmani dalam urutan tertentu, dengan mengadakan koordinasi an-

tara gerak-gerik berbagai anggota badan secara terpadu. 

e. Sikap yaitu sikap tertentu dari seseorang terhadap suatu objek. 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama 

yaitu faktor dari dalam diri siswa itu dan faktor yang datang dari luar diri 

siswa atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari diri siswa terutama ke-

mampuan yang dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruh-

nya terhadap hasil belajar yang dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Clark 

dalam (Sudjana, 2000) bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi 

oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. Di samping 

faktor kemampuan yang dimiliki siswa, juga ada faktor lain seperti motivasi 

belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor fisik dan psikis. 

 

5. Karakteristik Sub Pokok Bahasan Tumbuhan Berbiji 

Materi pokok bahasan tumbuhan berbiji tergolong materi yang faktual 

(dapat diamati) artinya pengelompokkan  tumbuhan berbiji dapat dipelajari diling-

kungan sekitar siswa melalui perbedaan dan persamaan ciri yang dimilikinya. 

Dalam silabus SMP, disebutkan bahwa Kompetensi Dasar dari materi 

tumbuhan berbiji adalah siswa mampu mengelompokkan mahluk hidup. Supaya 

Kompetensi Dasar tersebut tercapai maka dalam proses belajar perlu diterapkan 

bagaimana siswa mampu membedakan, mengidentifakasi ciri-ciri tumbuhan biji 
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sehingga siswa dapat mengelompokkan tumbuhan berbiji tersebut berdasarkan 

persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya.,  

Tumbuhan biji umumnya berkembang biak dengan biji dan mencangkup 

beberapa kelompok yang masing-masing mempunyai ciri khas. Tumbuhan biji 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok tumbuhan berbiji terbuka (Gymno-

spermae) dan tumbuhan berbiji tertutup (Angiospermae). Tumbuhan berbiji ter-

tutup dibagi menjadi dua yaitu dikotil dan monokotil. 

Untuk mempelajari tumbuhan berbiji terbuka, kegiatan yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengamati letak dan keadaan biji beberapa tumbuhan biji terbuka, misalnya 

pakis haji, pinus dan melinjo. Kemudian menyimpulkan bahwa ciri-ciri umum 

tumbuhan tersebut antara lain bijinya tidak terbungkus oleh daun buah. 

b. Mengumpulkan tumbuhan dan buah dari tumbuhan biji terbuka untuk mem-

perkaya pengenalan tentang tumbuhan biji terbuka. 

Untuk mempelajari tumbuhan berbiji tertutup yang meliputi tumbuhan 

berkeping satu dan tumbuhan berkeping dua, kegiatan yang dilakukan adalah se-

bagai berikut. 

a. Mengamati letak dan keadaan biji beberapa tumbuhan biji tertutup, misalnya 

biji salak dan rambutan. Kemudian menyimpulkan bahwa ciri-ciri tumbuhan 

berbiji tertutup antara lain bijinya terbungkus oleh daun buah. 

b. Dengan menggunakan pengetahuan tentang kelompok-kelompok tumbuhan 

biji berlatih mengenal tumbuhan yang ada disekitarnya. 
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Dengan diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dimana 

pendekatan belajar dalam IPA pada KBK menggunakan empat pilar yaitu Inkuiri 

Sains, Konstruktivisme, Sains Tehnologi dan Masyarakat (STM) dan pemecahan 

masalah. Ditambah dengan karakteristik dari materi tumbuhan biji dan Kompe-

tensi Dasar yang ingin dicapai maka pembelajaran  pada sub konsep tumbuhan bi-

ji lebih efektif dengan menerapkan pendekatan kontekstual.  

 

6. Pembelajaran dengan Pendekatan Kontekstual (CTL) 

Pembelajaran kontekstual (CTL) merupakan konsep belajar yang mem-

bantu siswa menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia 

nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat. Proses pembelajaran berlangsung secara alamiah dalam 

bentuk siswa belajar dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru kepada 

siswa. Pemaduan materi pelajaran dengan konteks keseharian siswa di dalam 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual akan menghasilkan dasar-dasar pe-

ngetahuan yang kuat dan mendalam sehingga siswa kaya akan pemahaman ma-

salah dan cara penyelesaiannya. Dalam hal ini siswa perlu mengerti makna belajar 

dan manfaatnya bagi kehidupan dan bagaimana cara mencapainya. Mereka harus 

sadar bahwa apa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya. Sehingga mereka 

dapat menempatkan diri sendiri untuk membekali diri di dalam hidupnya. Mereka 

mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya mencapainya. Dalam 

upaya ini, mereka memerlukan guru sebagai pengarah dan pembimbing. 
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Di kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa mencapai tuju-

annya. Tugas guru lebih banyak berkaitan dengan strategi daripada memberi in-

formasi, mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemu-

kan sesuatu yang baru bagi anggota kelas. Pengetahuan dan keterampilan dapat 

ditemukan oleh siswa, bukan dari apa kata guru. Pendekatan kontekstual meru-

pakan strategi pembelajaran yang mendekatkan pengetahuan yang diperoleh siswa 

dengan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan kontekstual 

mempunyai tujuh komponen yang terintegrasi dalam suatu rencana pembelajaran.  

a. Konstruktivisme 

Teori belajar tentang konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus 

membangun pengetahuan di dalam benak mereka sendiri. Setiap pengetahuan 

dapat dikuasai dengan baik jika siswa secara aktif mengkontruksi penge-

tahuannya di dalam pikirannya. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir 

atau filosofis pendekatan kontekstual. Kontekstual yaitu pengetahuan diba-

ngun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui kon-

teks terbatas dan tidak secara tiba-tiba. Pengetahuan bukan seperangkat fakta, 

konsep atau kaidah yang siap diambil atau diingat. Manusia harus meng-

kontruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. 

Oleh karena itu pengetahuan menjadi proses mengkontruksi bukan menerima 

pengetahuan. Dalam pandangan konstruktivisme, strategi lebih diutamakan 

daripada seberapa banyak siswa memperoleh dan mengingat pengetahuan. 

Untuk itu, tugas guru adalah memfasilitasi proses tersebut dengan: 

1) menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa, 
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2) memberi kesempatan siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri, 

3) menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam bel-

ajar. 

b. Menemukan (inquiry) 

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran CTL. 

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil 

mengingat seperangkat fakta-fakta tetapi hasil menemukan sendiri. Guru 

selalu merangsang kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan apapun 

materi yang diajukan. Siklus inquiry yaitu merumuskan masalah, observasi, 

bertanya, mengajukan dugaan (hipotesis), pengumpulan data dan penyim-

pulan. 

c. Bertanya (Questioning)  

Questioning atau bertanya adalah salah satu strategi pembentukan 

pendekatan kontekstual. Bagi guru, bertanya dipandang sebagai kegiatan 

untuk mendorong siswa untuk mengetahui sesuatu, mengarahkan siswa untuk 

memperoleh informasi, membimbing dan menilai kemampuan siswa. Bagi 

siswa, bertanya merupakan kegiatan penting dalam melaksanakan pembelajar-

an berbasis inquiry. 

d. Permodelan (Modelling) 

Modelling atau permodelan adalah kegiatan pemberian model dengan 

tujuan untuk membahasakan gagasan yang kita pikirkan, mendemonstrasikan 

bagaimana kita menginginkan para siswa untuk belajar atau melakukan 

sesuatu yang kita inginkan. Dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau 
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pengetahuan tertentu selalu ada model yang dapat dicontoh dan diamati siswa. 

Guru memberi model tentang “bagaimana cara belajar” misalnya guru mem-

beri contoh tentang cara belajar sesuatu, sebelum siswa melaksanakan tugas. 

Dalam pendekatan CTL guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirang-

sang dengan melibatkan siswa-siswa ditunjuk untuk memberi contoh teman-

nya mendemonstrasikan keterampilan. 

e. Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Konsep Learning Community menyarankan agar hasil pembelajaran 

diperoleh dari kerja sama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari sha-

ring dengan teman, antar kelompok, antara yang tahu dengan yang belum ta-

hu. Dalam kelas kontekstual guru selalu melaksanakan pembelajaran dalam 

kelompok-kelompok belajar. Siswa dibagi dalam kelompok yang anggotanya 

heterogen. 

f. Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau 

berpikir kebelakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan. Siswa menyimpan 

apa yang telah dipelajari sebagai struktur pengetahuan yang baru yang 

merupakan pengayaan atau revisi dari pengatahuan yang baru diterima. Imple-

mentasi pada akhir pembelajaran guru memberi waktu sebentar agar siswa 

melakukan refleksi berupa: 

1) peryataan langsung tentang apa yang diperoleh hari itu,  

2) catatan atau jurnal di buku siswa, 

3) kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran hari itu, 
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4) diskusi, 

5) hasil kerja. 

g. Penilaian yang sebenarnya (Authentic Assesment) 

Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang dapat 

memberi gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran itu perlu dipero-

leh guru agar dapat memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran 

yang benar. Apabila data yang dikumpulkan guru untuk mengidentifikasikan 

bahwa siswa mengalami kemacetan dalam belajar, maka guru segera mengam-

bil tindakan yang tepat agar siswa terbebas dari kemacetan belajar. Penilaian 

dilakukan bersama secara terintegrasi dari kegiatan pembelajaran. Data yang 

dikumpulkan harus dari kegiatan yang nyata yang dikerjakan siswa pada 

proses pembelajaran. Jika guru ingin mengetahui perkembangan siswa, maka 

guru harus mengumpulkan data dari kegiatan nyata saat siswa melakukan 

kegiatan atau percobaan. Penilaian autentik didasarkan pada pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh siswa. Karakteristik penilaian sebenarnya dilaku-

kan sebagai berikut. 

1) Dilaksanakan selama dan sesudah pembelajaran 

2) Dapat digunakan untuk formatif atau sumatif 

3) Yang diukur adalah keterampilan dan performannya bukan mengingat 

fakta 

4) Berkesinambungan 

5) Terintegrasi 

6) Dapat digunakan sebagai feed back 
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Hal-hal yang dapat digunakan sebagai dasar menilai prestasi siswa yaitu: 

a) proyek atau kegiatan dan laporan, b) PR, c) kuis, d) karya siswa, e) presentasi 

atau penampilan siswa, f) demonstrasi, g) laporan, h) jurnal, i) hasil tes tertulis. 

Implikasi dari pendekatan CTL ini adalah apa yang harus dipelajari oleh 

siswa baik itu pengetahuan maupun keterampilan harus bermakna bagi siswa. 

Dengan demikian, sesuai dengan pendapat Ausegel dalam Sugandi (2004), yang 

mengatakan bahwa pengalaman belajar baru akan masuk ke dalam memori dalam 

jangka panjang dan akan menjadi pengetahuan baru bila memiliki makna. Proses 

pembelajaran tidak hanya menyenangkan saat dia mempelajari materi (joyful 

learning) tetapi juga dapat bermanfaat bagi hidupnya nanti (Supriyono, 2004), 

sehingga dengan namanya bahwa pendekatan pembelajaran CTL ini senantiasa 

mengaitkan materi pembelajaran dengan dunia nyata siswa. 

Pembelajaran kontekstual berbeda dengan pembelajaran konvensional, 

berikut beberapa perbedaan pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran kon-

vensional (Depdiknas, 2002) 

No Pendekatan CTL Pendekatan konvensional 

1. Siswa secara aktif terlibat 

dalam proses pembelajaran 

Siswa adalah penerima informasi 

secara pasif 

2. Siswa belajar dari teman mela-

lui kerja kelompok, diskusi, sa-

ling menoreksi 

Siswa belajar secara individual 

3. Pembelajaran sangat dikaitkan 

dengan kehidupan nyata 

Pembelajaran sangat abstrak dan 

teoritis 

4. Hasil belajar diukur dengan be-

berapa cara 

Hasil belajar dengan tes 
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7. Penerapan Pembelajaran Kontekstual dalam Sub Pokok Bahasan Tumbuhan 

Berbiji 

Proses pembelajaran dalam sub pokok bahasan tumbuhan berbiji, metode 

yang digunakan adalah pengamatan, diskusi, dan tanya jawab. 

Sebagai gambaran, berikut adalah alternatif skema pembelajaran sub konsep tum-

buhan berbiji yang dapat melibatkan siswa secara aktif selama proses pembel-

ajaran sesuai dengan pendekatan CTL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema Pembelajaran sub konsep tumbuhan berbiji dengan pendekatan CTL  
 

- Menggali pengetahuan awal siswa 
- Mengaitkan pengetahuan awal dengan materi 

yang akan dibahas 

- Pembagian kelompok kecil. 

- Siswa belajar dalam kelompok 

- Guru memberi contoh cara kerja pada LKS 

- Pemberian masalah pada siswa 
- Siswa menyelesaikan masalah. 
- Kesimpulan sementara dalam kelompok. 

- Presentasi kelompok 
- Diskusi secara klasikal. 
- Kesimpulan 

- Siswa melakukan refleksi di akhir pembelaja-
ran. 

- Penilaian sebenarnya. 

Komponen 
Konstruktivisme 

Komponen 
masyarakat 
belajar 

Komponen 
permodelan 

Komponen 
menemukan 

Komponen 
bertanya 

Komponen 
refleksi 

Komponen 
penilaian 
sebenarnya 
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Berdasarkan skema di atas, proses pembelajaran  sub konsep tumbuhan 

berbiji dengan pendekatan CTL akan dilaksanakan sebagai berukut. 

a. Pendahuluan yaitu memberi motivasi kepada siswa dengan cara mengajukan 

pertanyaan berupa  permasalahan yang bisa menumbuhkan minat belajar 

siswa mengenai materi yang akan dipelajari. 

b. Menerapkan belajar kelompok yang terdiri dari lima sampai enam orang yang 

memiliki kemampuan akademik yang heterogen. Pembagian kelompok yang 

heterogen siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang 

sulit sehingga mereka dapat saling mendiskusikan masalah-masalah dengan 

teman sekelompoknya. 

c. Memberikan permasalahan kepada siswa berupa pertanyaan pada LKS. Ber-

sama teman sekelompoknya siswa memecahkan permasalahannya. Peme-

cahan masalah disini siswa diharapkan dapat menemukan sendiri berdasarkan 

pengalaman dan pengetahuan awalnya serta mendiskusikan dengan teman 

sekelompoknya, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan sementara. 

d. Mempresentasikan hasil kesimpulan sementara. Kemudian melakukan sha-

ring/diskusi. Sharing dilakukan supaya siswa saling melengkapi hasil temuan 

antara satu kelompok dengan kelompok lain. 

1) Mengembangkan rasa ingin tahu siswa dengan menggunakan tehnik ber-

tanya. 

2) Bersama dengan guru, siswa menarik kesimpulan 

3) Penutup yaitu refleksi dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan 

4) Guru melakukan penilaian sebenarnya. 
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Pemaduan materi dengan konteks keseharian siswa akan berarti dalam 

proses pembelajarannya sehingga pembelajaran kontekstual menciptakan ruang 

kelas yang didalamnya siswa akan menjadi aktif bukan hanya pengamat yang pa-

sif, karena pembelajaran banyak dilakukan oleh siswa yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa yang berupa tes. 

 

8.  Peranan Pembelajaran CTL dalam Pembelajaran Materi Tumbuhan Biji dan 

Perbandingannya dengan Konvensional 

Pada materi ini yaitu tumbuhan biji peranan CTL adalah menghadirkan 

dunia nyata bagi siswa dengan cara guru membawa objek nyata  (berbagai macam 

tumbuhan biji) untuk memudahkan siswa dalam mengamati, mengidentifikasi ci-

ri-ciri tumbuhan biji. Lain halnya dengan pendekatan konvensional, dalam pem-

belajarannya siswa dihadapkan pada sesuatu yang abstrak (hanya membayangkan) 

tanpa mengalami atau melihat sendiri. Sehingga pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual akan lebih efektif untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator 

yang diharapkan dan ini  juga didukung oleh penelitian sebelumnya, yaitu peneli-

tian yang dilakukan oleh: 

a. Mugiarti dengan judul “Efektifitas Penggunaan Pendekatan Kontekstual (Con-

textual Teaching Learning) dalam Pembelajaran Kimia Pokok Bahasan Mate-

ri, Perubahan Materi, serta Rumus Kimia dan Persamaan Reaksi Siswa Kelas 

1 Semester 1 SMUN I Sumpiuh Tahun Ajaran 2003/2004”,  

b. Siti Istianah dengan judul “Efektifitas Penggunaan CTL Materi Pokok Pe-

ngetahuan Peta pada Siswa Kelas VII SMPN I Wedarijaksa Pati Tahun Pel-

ajaran 2004/2005”. 
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B. Hipotesis 

Berdasarkan pendahuluan dan landasan teori yang telah diuraikan sebe-

lumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah pembelajaran dengan pen-

dekatan kontekstual lebih efektif daripada pembelajaran yang menggunakan pen-

dekatan konvensional terhadap hasil belajar pada sub pokok bahasan tumbuhan 

berbiji di kelas VII SMPN I Dawe Kudus tahun ajaran 2005/2006 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII semester gasal 

SMPN I Dawe Kudus tahun ajaran 2005/2006. Keseluruhan siswa kelas VII ter-

diri dari 122 siswa dan terbagi dalam 3 kelas. 

Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas. Dari tiga kelas yang ada di-

pilih dua kelas secara acak untuk kepentingan penelitian yaitu sebagai kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Terpilih kelas VII-B dengan jumlah 42 siswa seba-

gai kelompok eksperimen dan kelas VII-A dengan jumlah 42 siswa sebagai ke-

lompok kontrol 

 

Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua variabel pokok yang akan dipelajari hubu-

ngannya yaitu: 

1. Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan pembelajaran yang meng-

gunakan pendekatan konvensional sebagai variabel bebas. 

2. Keefektifan pembelajaran sebagai variabel tergantung. 

Dalam penelitian ini akan diteliti pentingnya pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual dalam mengajarkan sub pokok bahasan 

tumbuhan berbiji. Variabel-variabel lain yang dikendalikan yaitu: (a) kuriku-
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lum yang digunakan sama, (b) guru yang mengajar sama, (c) sumber belajar 

siswa juga digunakan sumber belajar yang sama. 

 

Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak kelompok 

dengan pemberian perlakuan yang diukur dengan pengukuran tes awal dan tes 

akhir. Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

Memilih unit percobaan secara random 

Membagi unit percobaan atas dua kelompok. Kelompok satu diberi perlakuan, 

sedangkan kelompok dua tanpa perlakuan dan merupakan kelompok kontrol 

Memberikan tes awal untuk kedua kelompok dan hitung mean prestasi untuk 

masing-masing kelompok 

Memberikan tes akhir untuk kedua kelompok dan hitung mean prestasi dari 

masing-masing kelompok 

Menghitung perbedaan mean (tes akhir dan tes awal) dari masing-masing ke-

lompok dan bandingkan perbedaan tersebut secara statistik 

Kelompok Pengukuran 
(tes awal) 

Perlakuan Pengukuran 
(tes akhir) 

Kelompok  

Percobaan 

To X T1  

Kelompok  

Kontrol 

To - T 2  

Keterangan 

X :  Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual 

-   : Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konvensional 
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To  : Pengukuran (tes awal) 

T1  dan T 2  : Pengukuran (tes akhir) 

 

Prosedur Penelitian 

1. Tahap Penyusunan Instrumen Penelitian 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrumen penelitian 

ini adalah: 

a. mengadakan pembatasan materi yang akan diujikan. Bahan yang akan diuji-

kan  adalah sub pokok bahasan tumbuhan berbiji  

b. menentukan waktu yang akan disediakan untuk mengerjakan soal serta me-

nentukan jumlah item soal yang akan digunakan 

c. menentukan tipe soal. Tipe soal yang digunakan adalah objektif tes bentuk pi-

lihan ganda dengan empat alternative jawaban 

d. menyusun kisi-kisi soal 

Kisi-kisi soal diperlukan sebagai dasar atau pedoman dalam membuat soal di-

dalam penyusunan test 

e. Perskoran dan Penilaian 

Cara pemberian skor dalam penelitian ini adalah untuk jawaban yang benar 

diberi skor 1 dan untuk jawaban salah diberi skor 0 selanjutnya jumlah skor 

yang diperoleh dirubah menjadi bentuk nilai 1-10 dengan rumus: 

S
RN =  

Keterangan: 

N : nilai yang diharapkan  
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R : jumlah skor yang diperoleh 

S : jumlah skor ideal 

 

2. Tahap Uji Coba  Instrumen 

Setelah perangkat instrumen dibuat, langkah selaqnjutnya adalah melaku-

kan uji coba instrumen. Uji coba instrumen pada penelitian ini dilakukan pada 

subjek penelitian yang bukan sampel. Uji coba instrumen  dilakukan pada siswa 

kelas II-A di SMPN I Dawe Kudus. 

 

3. Tahap Pelaksanaan Tes Hasil Belajar untuk Penelitian 

Instrumen dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan antara lain: 

validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran soal yang telah ditetap-

kan. Supaya persyaratan-persyaratan tersebut dipenuhi, maka perangkat tes di-

katakan baik dan dapat digunakan untuk penelitian. Instrumen tes hasil belajar 

yang diteskan sebanyak 40 butir soal dengan waktu 45 menit untuk mengerjakan 

soal tersebut. 

 

Data dan Cara Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut. 

Metode Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumen atau data-data pen-

dukung penelitian yang meliputi, daftar nama siswa yang menjadi subjek 

penelitian dan data nilai rata-rata UAS siswa kelas VII-A,VII-B dan VII-C semes-

ter gasal di SMPN I Dawe Kudus tahun ajaran 2005/2006. 
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Metode Tes 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data hasil belajar biologi siswa 

sub pokok bahasan tumbuhan berbiji dari kelompok eksperimen maupun kelom-

pok kontrol. 

 

Metode Analisis Data 

Analisis Uji Coba Instrumen Penelitian 

Setelah dilakukan uji coba perangkat tes, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis perangkat tes tersebut. Adapun  analisis perangkat tes tersebut  ada-

lah sebagai berikut:   

Validitas Soal 

q
p

St
MtMprpbis

−
=  

Keterangan: 

bisrp      : koefisien korelasi biserial 

Mp       : rerata skor dari subjek yang menjawab betul 

Mt        : rerata skor total 

 St        : standar deviasi dari skor total 

 p         : proporsi siswa yang menjawab benar 

  q         : proporsi siswa yang menjawab salah 

Klasifikasi validitas soal adalah sebagai berikut. 

0,800 < r ≤ 1,000  : sangat tinggi 

0,600 < r ≤ 0,800  : tinggi 
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0,400 <r ≤ 0,600   : cukup 

0,200  <r ≤ 0,400   : rendah 

0,000 < r ≤ 0,200   : sangat rendah 

(Arikunto, 2001) 

Hasilnya: 

1) Soal-soal dengan tingkat validitas tinggi, dengan nomer 17, 25, 32, 39, 50. 

2) Soal-soal dengan tingkat validitas cukup, dengan nomer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60. 

3) Soal-soal dengan tingkat validitas rendah, dengan nomer 26, 27, 46. 

4) Soal- soal dengan tingkat validitas sangat rendah, dengan nomer 8, 11, 14, 

21, 24, 33, 35, 36, 38, 51, 57. 

Soal yang dipakai adalah nomer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 

49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60. 

Perhitungan validitas dapat dilihat pada Lampiran 18. 

Reliabilitas 

Rumus yang digunakan adalah KR-20, yaitu 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
= ∑

Vt
pqVt

k
kr ixx 1

 

Keterangan: 

ixx
r   : reliabilitas 

p  : proporsi subjek yang menjawab item benar 



 

 

27

q  : proporsi yang menjawab item salah  

k : banyaknya item 

tV  : varians total atau simpangan baku 

Klasifikasi reliabilitas soal adalah sebagai berikut 

0,800 < r ≤ 1,000 : sangat tinggi 

0,600 < r ≤ 0,800 : tinggi 

0,400 <r ≤ 0,600 : cukup 

0,200 < r ≤ 0,400 : rendah 

0,000 <r ≤ 0,200 : sangat rendah 

(Arikunto, 2001) 

Hasilnya: 

Dari perhitungan diperoleh nilai reliabilitas soal sebesar  0,901 yang 
berarti tingkat reliabilitasnya sangat tinggi. Perhitungan reliabilitas dapat dili-
hat pada Lampiran 21. 

Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal membedakan antara 

siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. 

Rumus yang digunakan 

A

BA

JS
JBJBDP −

=  

Keterangan 

DP  :     daya pembeda 

AJB  : jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

BJB  : jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar 
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AJS  : jumlah siswa kelompok atas 

Klasifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut 

DP ≤ 0,00     : sangat jelek 

0,00  < DP  ≤  0,20  : jelek 

0,20  < DP  ≤ 0,40   : cukup 

0,40  < DP ≤   0,70  : baik 

0,70  < DP ≤ 1,00    : sangat baik  (Suherman,1990) 

Hasilnya: 

Soal yang termasuk kategori sangat jelek,adalah soal dengan nomer 24, 33, 

38. 

Soal yang termasuk kategori jelek adalah soal dengan nomer 8, 11, 14, 21, 27, 

35, 36, 46, 51, 57. 

Soal yang termasuk kategori cukup adalah  soal dengan nomer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 9, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 39, 40, 42, 45, 49, 50, 52, 

53, 54, 55. 

Soal yang termasuk kategori baik adalah soal dengan nomer 10, 16, 17, 22, 28, 

32, 34, 37, 41, 43, 44, 47, 48, 56, 58, 59, 60. 

Perhitungan daya pembeda soal dapat dilihat pada Lampiran 20. 

Tingkat Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau terlalu sulit. 

Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa un-tuk meningkatkan usaha 

untuk menyelesaikannya. Soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa 

menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena 
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diluar jangkauannya. Tingkat kesukaran soal adalah bilangan yang menun-

jukkan sukar atau rendahnya suatu soal (Arikunto, 2001) 

Rumus yang digunakan: 

BA

BA

JSJS
JBJBIK

+
+

=  

Keterangan 

IK  :  Indeks kesukaran 

AJB  :  jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

BJB  :  jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar 

AJS  :  banyaknya siswa pada kelompok atas 

BJS  :  banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Kriteria tingkat kesukaran 

TK = 0,00  : terlalu sukar 

0,00 < TK ≤ 0,30 : sukar 

0,30 < TK ≤ 0,70 : sedang 

0,70 < TK ≤ 1,00 : mudah 

TK = 1,00  : sangat mudah ( Suherman, 1990 ) 

Hasilnya 

1) Soal-soal dengan kategori mudah dengan nomer 2, 11, 22, 24, 39, 49, 51, 

53, 57. 

2) Soal-soal dengan kategori sedang dengan nomer 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60. 
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3) Soal-soal dengan kategori sukar dengan nomer 14, 17, 18, 21, 27, 35, 36, 

55. Perhitungan tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada Lampiran 19. 

 

Analisis Data Awal (Untuk Pengambilan Sampel) 

Sebelum sampel diberi perlakuan maka perlu dianalisis dulu melalui uji 

homogenitas dan uji kesamaan rata-rata populasi. Dalam hal ini digunakan nilai 

rata-rata UAS  sebagai data awal. 

Uji normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan be-

rupa data yang berdistribusi normal atau tidak. Rumus yang digunakan adalah 

uji Chi Kuadrat. 

( )∑ −
=

i

ii

E
EO 2

2χ  

Keterangan: 

2χ  : Chi Kuadrat 

iO  : Frekuensi pengamatan 

iE  : Frekuensi harapan 

Data yang digunakan pada uji normalitas dapat dilihat pada tabel 1. 1. 
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Tabel 1.1.  Hasil Uji Normalitas Kelas VII-A Berdasarkan Nilai UAS 

Kelas 
interval 

Batas 
kelas 

Z untuk 
batas 
kelas 

Peluang 
untuk Z

Luas 
kelas 

untuk Z

iE  iO  ( )
i

ii

E
EO 2−

4,35-5,10 4,345 -3,21 0,4993 0,0159 0,6687 1 0,1641 
5,11-5,86 5,105 -2,13 0,4834 0,1280 5,3754 3 1,0497 
5,87-6,62 5,865 -1,06 0,3554 0,3594 15,0955 20 1,5935 
6,63-7,38 6,625 0,01 0,0040 0,3559 14,9495 11 1.0434 
7,39-8,14 7,385 1,08 0,3599 0,1247 5,2368 6 0,1112 
8,15-8,90 8,145 2,16 0,4846 0,0148 0,6202 1 0,2325 

 8,905 3,23 0,4994     
                                                                                                          2χ  = 4,1945 
 

Untuk α = 5%, dengan dk = 6-3 = 3 diperoleh 2
tabelχ  = 7,81. Karena 2

hitungχ < 2
tabelχ  

maka Ho diterima. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Perhitungan selan-

jutnya dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Tabel 1. 2. Hasil Uji Normalitas Kelas VII-B Berdasarkan Nilai UAS 
 

Kelas 
interval 

Batas 
kelas 

Z untuk 
batas 
kelas 

Peluang 
untuk Z

Luas 
kelas 

untuk Z

iE  iO  ( )
i

ii

E
EO 2−

4,35-5,10 4,345 -2,83 0,4977 0,0284 1,1934 0 1,1934 
5,11-5,86 5,105 -1,87 0,4693 0,1507 6,3281 9 1,1281 
5,87-6,62 5,865 -0,91 0,3186 0,3425 14,3855 15 0,0263 
6,63-7,38 6,625 0,06 0,0239 0,3222 13,5330 11 0,4741 
7,39-8,14 7,385 1,02 0,3461 0,1300 5,4605 6 0,0533 
8,15-8,90 8,145 1,98 0,4761 0,0223 0,9350 1 0,0045 

 8,905 2,95 0,4984     
                                                                                                          2χ  = 2,8797 

 

Untuk α = 5%, dengan dk = 6-3 = 3 diperoleh 2
tabelχ  = 7,81. Karena 2

hitungχ < 2
tabelχ  

maka Ho diterima. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Perhitungan selan-

jutnya dapat dilihat pada Lampiran 3. 
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Uji homogenitas 

Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok mempunyai 

varians yag sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. Hipotesis yang 

akan diuji: 

Ho : 1σ  = 2σ  tidak ada perbedaan varians dari kedua kelompok sampel 

Ha : 1σ  ≠ 2σ  ada perbedaan varians dari kedua kelompok sample 

1σ  : varians kelas eksperimen 

2σ  : Varians kelas kontrol 

Untuk menguji kesamaan varians tersebut rumus yang digunakan: 

2
2

2
1

S
SFhitung =  

Keterangan: 
2

1S  : varians yang lebih besar 
2
2S  : varians yang lebih kecil 

Kriteria pengujian adalah Ho ditolak jika hitungF  ≥ tabelF  dengan taraf nyata 5% 

dan dk pembilang = ( 1−bn ) dan dk penyebut = ( 1−kn ). 

Tabel 2. 1. Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Kelas VII-A: 

Kelas 
interval 

F i  xi fixi ( )
∑
∑

i

ii

f
xf 2s  S 

4,35-5,10 1 4,725 4,725 
5,11-5,86 3 5,485 16,455 
5,87-6,62 20 6,245 124,9 
6,63-7,38 11 7,005 77,055 
7,39-8,14 6 7,765 46,59 
8,15-8,90 1 8,525 8,525 

 42  278,25 

6,62 0,5023 0,71 

 

Tabel 2. 2. Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Kelas VII-B: 
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Kelas 
interval 

fi xi fixi ( )
∑
∑

i

ii

f
xf 2s  S 

4,35-5,10 0 4,725 0 
5,11-5,86 9 5,485 49,365 
5,87-6,62 15 6,245 93,675 
6,63-7,38 11 7,005 77,055 
7,39-8,14 6 7,765 46,59 
8,15-8,90 1 8,525 8,525 

 42  275,21 

6,58 0,6220 6,79 

 
Untuk α = 5% diperoleh hitungF  =1,238 dan tabelF  =1,860. Karena  hitungF  ≤ tabelF  

maka Ho diterima. Artinya bahwa kedua kelompok berasal dari populasi yang 

variansnya sama. Perhitungan selengkapnya terdapat pada Lampiran 4. 

Uji kesamaan dua rata-rata  

Untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata nilai UAS dari kedua 

sampel.  Pasangan hipotesisnya: 

Ho: µ1  = µ 2  

Ha: µ1  ≠ µ 2  

 

Keterangan: 

 µ1 : rata-rata kelompok VII-A  

 µ 2 : rata-rata kelompok VII-B 

Jika varians nilai UAS tidak berbeda digunakan rumus: 

t =

21

21

11
nn

S

XX

+

−  

dengan
( ) ( )

2
11

21

2
22

2
112

−+
−+−

=
nn

SnSnS  
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Keterangan 

t : uji t 

1X   : rerata skor nilai UAS kelas VII-A 

2X  : rerata skor nilai UAS kelas VII-B 

2S  : varians 

2
1S  : varians kelas VII-A 

2
2S  : varians kelas VII-B 

1n   : jumlah subjek kelas VII-A 

2n  : jumlah subjek kelas VII-B  

Derajat kebebasan untuk tabel distribusi t adalah )2( 21 −+ nn dengan peluang (1-

α), α =5% taraf signifikan. ( Sudjana, 1992). 

Jika varians hasil tes berbeda digunakan rumus: 

2

2
2

1

2
1

211

n
S

n
S

XXt

+

−
=  

Kriteria pengujian adalah hipotesis H0 ditolak jika: 

21

2211

ww
twtw

+
+

−  < t  < 
21

2211

ww
twtw

+
+  

dengan: 
1

2
1

1 n
Sw =    ( )( )112/111 −−= ntt α  

Setelah data diolah dengan rumus diatas, maka kita dapat menentukan hipo-tesis 

nol (Ho) ditolak atau diterima. Dengan menggunakan taraf signifikan 5%. 

Tabel 3. Ringkasan Uji t antara Kelas VII-A dan VII-B 
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Sumber 
variasi 

Σ N x  Varians 
( 2s ) 

Stan-
dart 

deviasi 
(s) 

S 
gabung-

an 

hitungt  tabelt  p

Kelas 
VII-A 

277,93 42 6,62 0,5023 0,71 

Kelas 
VII-B 

276,38 42 6,58 0,6220 0,79 

0,74979 0,226 1,99 N
s 

 
Berdasarkan perhitungan diperoleh hitungt  = 0,226, sedangkan tabelt  = 1,99. Karena 

hitungt (0,226) < tabelt (1,99) maka Ho diterima Artinya bahwa tidak ada perbedaan 

rata-rata yang signifikan. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 

Pemberian Perlakuan 

Berdasarkan uji homogenitas dan uji kesamaan dua rata-rata yang 

menyatakan bahwa, secara signifikan sampel-sampel penelitian homogen dan 

mempunyai kesamaan rata-rata, maka dilakukan pemilihan secara acak dua kelas 

yang akan diteliti. Berdasarkan pengundian terpilih kelas VII-A dan VII-B. Kelas 

VII-A pembelajaran tumbuhan biji dengan menggunakan pendekatan konven-

sional sedangkan VII-B pembelajaran tumbuhan biji dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual. 

Analisis Data Akhir (Hasil belajar dua kelas setelah diberi perlakuan) 

Uji normalitas data 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diguna-

kan berupa data yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji normalitas 

langsung digunakan pada data sampel yaitu kelompok yang mendapat 

perlaku-an dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan kelompok yang 

menda-patkan pendekatan konvensional. Rumus yang digunakan adalah uji 

Chi Kua-drat, yaitu sebagai berikut. 
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( )∑
=

−
=

k

i i

ii

E
EO

1

2
2χ  

Keterangan 

2χ  : Chi kuadrat 

iO  : frekuensi pengamatan 

iE  : frekuensi yang diharapan 

Jika 2χ  data < ( )( )11
2

−− kαχ  dari tabel, maka sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. (Sudjana, 1996) 

Uji homogenitas (uji kesamaan dua varians) 

Uji ini bertujuan untuk menentukan rumus t – tes yang akan digunakan 

dalam uji hipotesis akhir dengan rumus: 

2
2

2
1

S
SFhitung =  

Keterangan: 

2
1S  : varians yang lebih besar 

2
2S  : varians yang lebih kecil 

Peluang untuk distribusi F adalah ½ α ( α adalah taraf signifikan dalam hal ini 

5%). Dan derajat kebebasan untuk pembilang k-1.  

Dalam uji kesamaan dua varians untuk tes awal dan tes akhir, hipotesis statis-

tik yang diajukan adalah: 

Ho = 2
2

2
1 σσ = , yang berarti kedua kelompok berasal dari populasi yang vari-

ansnya sama. 
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Ha = 2
1σ  ≠ 2

2σ , yang berarti kedua kelompok berasal dari populasi yang vari-

ansnya berbeda. 

Kriteria pengujian dalam uji kesamaan dua varians untuk tes awal dan tes ak-

hir adalah sebagai berikut. 

1) Terima Ho jika hitungF  ≤ )1(:)1(2/1 −− nknbF α , hal ini berarti kedua kelompok 

berasal dari populasi yang variansnya sama. 

2) Tolak Ho jika hitungF  > )1(:)1(2/1 −− nknbF α , hal ini berarti kedua kelompok ber-

asal dari populasi yang variansnya berbeda. 

Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Uji kesamaan dua rata-rata merupakan rata-rata kelompok yang meng-

gunakan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual kelas VII-B dan kelom-

pok yang menggunakan pendekatan konvensional kelas VII-A. 

Uji kesamaan rata-rata digunakan untuk membuktikan kebenaran hipo-

tesis yang telah ditetapkan pada bab II, dengan menggunakan uji student (uji-

t). Rumus yang digunakan adalah:  

t =

21

21

11
nn

S

XX

+

−  

dengan
( ) ( )

2
11

21

2
22

2
112

−+
−+−

=
nn

SnSnS  

Keterangan 

t : uji t 

1X  : rerata skor hasil belajar kelompok eksperimen  kelas VII-B 
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2X : rerata skor hasil belajar kelompok kontrol kelas VII-A 

2S  : varians 

2
1S  : varians kelompok eksperimen 

2
2S  : varians kelompok kontrol 

1n  : jumlah subjek kelompok eksperimen kelas VII-B menggunakan 

pendekatan kontekstual 

2n  : jumlah subjek kelompok kontrol kelas VII-A menggunakan pendekatan 

konvensional 

Derajat kebebasan untuk tabel distribusi t adalah )2( 21 −+ nn dengan peluang 

(1-α), α =5% taraf signifikan. ( Sudjana, 1992). 

Setelah data diolah dengan rumus diatas, maka kita dapat menentukan 

hipotesis nol (Ho) ditolak atau diterima. Dengan menggunakan taraf signifikan 

5%. 

Dalam uji kesamaan dua rata-rata untuk data tes awal, hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut. 

Ho : μ 1  = μ 2 , yang berarti nilai rata-rata tes awal kelompok eksperimen sama 

dengan nilai rata-rata kelompok kontrol. 

Ho : μ 1  ≠ μ 2 , yang berarti ada perbedaan nilai rata-rata tes awal kedua kelom-

pok. 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. 
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Terima Ho jika t− ( )( )2212/11 −+− nnα  < t < t ( )( )2212/11 −+− nnα , hal ini berarti tidak ada 

perbedaan nilai rata-rata tes awal antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. 

Dalam uji perbedaan dua rata-rata, kriteria pengujiannya sebagai berikut. 

1) Terima Ho jika hitungt  < ( )( )221 −+− nntt α  

2) Tolak Ho jika hitungt  ≥ ( )( )221 −+− nntt α  

Dengan hipotesis statistik yang digunakan untuk menentukan keefektifan 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

H0 : μ1 ≤ μ2 :  hasil belajar siswa pada sub pokok bahasan tumbuhan berbiji 

yang pembelajaranya menggunakan pendekatan kontekstual sa-

ma atau lebih jelek dibandingkan dengan yang menggunakan 

pendekatan konvensional 

Ha : μ1 > μ2 :  hasil belajar siswa pada sub pokok bahasan tumbuhan berbiji 

yang pembelajaranya menggunakan pendekatan kontekstual le-

bih baik dibandingkan dengan yang menggunakan pendekatan 

konvensional 

Berdasarkan uji kesamaan varians, apabila diperoleh kesimpulan varians ke-

dua sampel tidak sama, maka rumus t-tes yang digunakan adalah: 

2

2
2

1

2
1

211

n
S

n
S

XXt

+

−
=  

Kriteria pengujian adalah hipotesis H0 ditolak jika: 
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21

2211

ww
twtw

+
+

−  < t  < 
21

2211

ww
twtw

+
+  

dengan:     
1

2
1

1 n
Sw =    ( )( )112/111 −−= ntt α  

 
2

2
2

2 n
Sw =   ( )( )112/111 −−= ntt α  (Sudjana, 1996) 

Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 12 September sampai dengan 3 Ok-

tober di SMPN I Dawe Kudus dengan sampel penelitian siswa kelas VII-B 

sebagai kelompok eksperimen dan kelas VII-A sebagai kelompok kontrol. Pada 

prinsipnya, kedua kelompok melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui tiga 

tahap kegiatan yaitu tes awal, pembelajaran, tes akhir. Tes awal digunakan untuk 

mengetahui kemampuan dasar siswa tentang tumbuhan biji sebelum diadakan 

pembelajaran dan tes akhir digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

setelah mengikuti pembelajaran. 

Perbedaan pembelajaran yang mendasari kedua kelompok yaitu peng-

gunaan pendekatan dalam proses pembelajarannya. Pada kelompok eksperimen 

digunakan pendekatan kontekstual pada pembelajarannya, sedangkan pada kelom-

pok kontrol proses pembelajarannya menggunakan pendekatan konvensional. 

Waktu yang digunakan dalam pembelajaran dari kedua kelompok tersebut relatif 

sama yaitu satu kali pertemuan untuk tes awal, tiga kali pertemuan untuk pem-

belajaran dan satu kali pertemuan untuk tes akhir. 

a) Proses pembelajaran pada kelompok eksperimen 
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Untuk eksperimen  (kelas VII-B) dengan siswa sebanyak 42 siswa, di-

buat dalam kelompok setiap kelompok terdiri dari lima sampai enam siswa. 

Sebelum pembelajaran, guru menjelaskan secara singkat tentang materi yang 

akan dipelajari dan proses pembelajarannya. Setiap kelompok diberikan lem-

bar kegiatan siswa yang harus diselesaikan dalam kelompok tersebut. Setiap 

kelompok bertanggung jawab atas anggotanya, dengan kata lain jika salah satu 

anggota kelompok tidak paham, maka hal itu menjadi tanggung jawab kelom-

pok tersebut. Untuk memilih kelompok mana yang menyampaikan hasil dis-

kusi kelompok, maka dilakukan pengundian (cara ini dilakukan jika belum 

ada kelompok yang bersedia melaksanakan presentasi). Pada saat perwakilan 

dari salah satu kelompok menyampaikan hasil diskusi, kelompok yang lain 

men-cermati dan mencari kejelasan atas apa yang belum diketahui atau yang 

belum jelas. Dalam mencari kejelasan ini siswa dapat mengajukan pertanyaan 

atau mengajukan usulan. Sebelum siap menyampaikan hasil diskusi , guru 

mem-bantu kelompok untuk menyelesaikan lembar kegiatan siswa dengan 

cara memberikan bantuan dan atau memberikan pengarahan seperlunya. 

Setelah se-lesai menyampaikan hasil diskusi dan kelompok lain tidak ada yang 

bertanya atau memberikan usulan, guru melaksanakan evaluasi dari 

pembelajaran  dan menarik kesimpulan. Setiap siswa yang bertanya dan 

menambah penjelasan dari kelompok lain akan mendapatkan nilai tambah. Hal 

ini dilaksanakan un-tuk memancing siswa agar lebih aktif.  

b) Proses pembelajaran pada kelompok kontrol 
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Pembelajaran yang dilakukan pada kelompok ini adalah dengan meto-

de ceramah. Guru menjelaskan materi pelajaran, mendiscusikan beberapa con-

toh, melaksanakan Tanya jawab. Kemudian menyimpulkan hasil pembelajaran 

dan memberikan tugas.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil Penelitian 

A. 1. Analisis Data Akhir 

A. 1. 1. Analisis data kemampuan awal siswa  

1) Deskripsi data kemampuan awal siswa. 

  Kemampuan awal siswa sebelum diadakan pembelajaran dari kedua ke-

lompok dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Data Hasil Kemampuan Awal Siswa Sebelum Pembelajaran 

Tes awal No Kode 
eksperimen kriteria kontrol kriteria 

1 E-01 3.8 Belum 3,3 Belum 
2 E-02 3,0 Belum 4,3 Belum 
3 E-03 4,5 Belum 3,8 Belum 
4 E-04 3,3 Belum 4,5 Belum 
5 E-05 4,0 belum 3,8 Belum 
6 E-06 3,0 Belum 3,3 Belum 
7 E-07 5,3 Belum 3,5 Belum 
8 E-08 2,8 Belum 3,3 Belum 
9 E-09 4,0 Belum 4,8 Belum 
10 E-10 3,5 Belum 5,3 Belum 
11 E-11 4,0 Belum 4,5 Belum 
12 E-12 4,8 Belum 3,3 Belum 
13 E-13 3,3 Belum 5,0 Belum 
14 E-14 4,5 Belum 3,5 Belum 
15 E-15 3,3 Belum 3,5 Belum 
16 E-16 3,0 Belum 4,5 Belum 
17 E-17 5,0 Belum 3,8 Belum 
18 E-18 3,5 Belum 3,8 Belum 
19 E-19 3,3 Belum 4,3 Belum 
20 E-20 4,3 Belum 2,5 Belum 
21 E-21 4,3 Belum 3,0 Belum 
22 E-22 5,3 Belum 4,0 Belum 
23 E-23 3,5 Belum 4,0 Belum 
24 E-24 4,5 Belum 3,3 Belum 
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25 E-25 3,5 Belum 4,0 Belum 
26 E-26 4,0 Belum 4,3 Belum 
27 E-27 3,8 Belum 4,5 Belum 
28 E-28 3,0 Belum 3,8 Belum 
29 E-29 3,8 Belum 2,8 Belum 
30 E-30 4,5 Belum 4,5 Belum 
31 E-31 3,0 Belum 2,0 Belum 
32 E-32 4,3 Belum 3,8 Belum 
33 E-33 3,5 Belum 2,0 Belum 
34 E-34 3,0 Belum 4,3 Belum 
35 E-35 3,0 Belum 2,8 Belum 
36 E-36 3,8 Belum 3,3 Belum 
37 E-37 4,3 Belum 2,5 Belum 
38 E-38 2,3 Belum 4,3 Belum 
39 E-39 3,8 Belum 3,8 Belum 
40 E-40 3,3 Belum 5,0 Belum 
41 E-41 4,7 Belum 4,3 Belum 
42 E-42 3,7 Belum 3,0 Belum 
Σ = 159,1 158,4 

1n  = 42 42 

1x  = 3,79 3,77 
2
1s  = 0,4952 0,5982 

1s  = 0,70 

0%  tuntas 

0,77 

0% tuntas 

Sumber: data tes awal 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat: 

Sumber variasi Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Rata-rata kemampuan awal siswa 3,79 3,77 

Nilai tertinggi 5,3 5,3 

Nilai terendah 2,3 2,0 

Tingkat ketuntasan 0% 0% 
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2) Uji normalitas data tes awal 

Tabel 5.1. Hasil Uji Normalitas Kelompok Eksperimen 

Kelas 
interval 

Batas 
kelas 

Z untuk 
batas 
kelas 

Peluang 
untuk Z 

Luas 
kelas 

untuk Z

iE  iO  ( )
i

ii

E
EO 2−

2,0-2,5 1,95 -2,61 0,4955 0,0347 1,4564 1 0,1430 
2,6-3,1 2,55 -1,76 0,4608 0,1422 5,9727 8 0,6881 
3,2-3,7 3,15 -0,91 0,3186 0,2986 12,5433 11 0,1899 
3,8-4,3 3,75 -0,05 0,0199 0,3081 12,9395 13 0,0003 
4,4-4,9 4,35 0,80 0,2881 0,1624 6,8201 6 0,0986 
5,0-5,5 4,95 1,65 0,4505 0,0433 1,8170 3 0,7702 

 5,55 2,50 0,4938     
                 
                                                                                                           2χ  = 1,8902 

 

Untuk α = 5%, dengan dk = 6-3 = 3 diperoleh 2
tabelχ  = 7,81. Karena 2

hitungχ < 2
tabelχ  

maka Ho diterima. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Perhitungan selan-

jutnya dapat dilihat pada Lampiran 28. 

Tabel 5.2. Hasil Uji Normalitas Kelompok Kontrol 

Kelas 
interval 

Batas 
kelas 

Z untuk 
batas 
kelas 

Peluang 
untuk Z 

Luas 
kelas 

untuk Z

iE  iO  ( )
i

ii

E
EO 2−

2,0-2,5 1,95 -2,36 0,4909 0,0479 2,0125 4 1,9629 
2,6-3,1 2,55 -1,58 0,4429 0,1548 6,5017 3 1,8859 
3,2-3,7 3,15 -0,80 0,2881 0,2762 11,5995 10 0,2206 
3,8-4,3 3,75 -0,03 0,0120 0,2853 11,9842 16 1,3456 
4,4-4,9 4,35 0,75 0,2734 0,1624 6,8196 6 0,0985 
5,0-5,5 4,95 1,52 0,4357 0,0535 2,2483 3 0,2513 

 5,55 2,30 0,4893     
                  
                                                                                                             2χ  = 5,7648 

 
Untuk α = 5%, dengan dk = 6-3 = 3 diperoleh 2

tabelχ  = 7,81. Karena 2
hitungχ < 2

tabelχ  

maka Ho diterima. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Perhitungan selan-

jutnya dapat dilihat pada Lampiran 29. 
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3) Uji kesamaan dua varians data tes awal 

Data yang digunakan pada uji kesamaan dua varians dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6.1. Uji Kesamaan Dua Varians Kelas Eksperimen. 

Kelas 
interval 

fi xi fixi ( )
∑
∑

i

ii

f
xf

 
2
1s  1s  

2,0-2,5 1 2,25 2,25 
2,6-3,1 8 2,85 22,8 
3,2-3,7 11 3,45 37,95 
3,8-4,3 13 4,05 52,65 
4,4-4,9 6 4,65 27,9 
5,0-5,5 3 5,25 15,75 

 42  159,3 

3,79 0,4952 0,70 

 

Tabel 6.2. Uji Kesamaan Dua Varians Kelas Kontrol 

Kelas 
interval 

fi xi fixi ( )
∑
∑

i

ii

f
xf

 
2
2s  2s  

2,0-2,5 4 2,25 9,00 
2,6-3,1 3 2,85 8,55 
3,2-3,7 10 3,45 34,5 
3,8-4,3 16 4,05 64,8 
4,4-4,9 6 4,65 27,9 
5,0-5,5 3 5,25 15,75 

 42  160,5 

3,77 0,5982 0,77 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh hitungF =1,208, sedangkan tabelF  =1,860. 

Karena hitungF  (1,208) < tabelF (1,860) maka Ho diterima artinya bahwa kedua ke-

lompok berasal dari populasi yang variansnya sama. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 30. 

4) Uji kesamaan dua rata-rata data tes awal 

Data uji kesamaan dua rata-rata dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-Rata 

Sumber 
variasi 

Σ n x  Varians 
( 2s ) 

Stan-
dart 

deviasi 
(s) 

S 
gabung

an 

hitungt
 

tabelt  P 

Eksperi
men 

159,10 42 3,79 0,4952 0,70 

Kontrol 158,40 42 3,77 0,5982 0,77 

0,7393
9 

0,10
3 

1,99 Ns 
(0,918 
>0,05 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh hitungt =0,103, sedangkan tabelt  = 1,99. Karena 

hitungt (0,103) < tabelt (1,99) maka Ho diterima Artinya bahwa tidak ada perbedaan 

rata-rata yang signifikan. Perhitungan selengkapnyanya dapat dilihat pada Lam-

piran 31. 

 
A. 1. 2 Analisis data hasil belajar siswa setelah pembelajaran 

1) Deskripsi data hasil belajar 

Hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran dari kedua kelompok 

dapat dilihat dari Tabel 8. 

Tabel 8. Deskripsi Data Hasil Belajar Setelah Pembelajaran 
 

Tes akhir No Kode 
Eksperimen Kriteria Kontrol Kriteria 

1 E-01 7,0 Tuntas 7,5 Tuntas 
2 E-02 7,8 Tuntas 7,3 Tuntas 
3 E-03 8,0 Tuntas 7,5 Tuntas 
4 E-04 6,0 Tuntas 7,3 Tuntas 
5 E-05 7,3 Tuntas 6,8 Tuntas 
6 E-06 6,3 Tuntas 6,0 Tuntas 
7 E-07 7,5 Tuntas 6,3 Tuntas 
8 E-08 6,3 Tuntas 6,3 Tuntas 
9 E-09 6,5 Tuntas 7,8 Tuntas 
10 E-10 7,0 Tuntas 8,8 Tuntas 
11 E-11 7,0 Tuntas 7,5 Tuntas 
12 E-12 8,5 Tuntas 6,0 Tuntas 
13 E-13 6,8 Tuntas 8,3 Tuntas 
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14 E-14 7,3 Tuntas 6,5 Tuntas 
15 E-15 8,3 Tuntas 6,8 Tuntas 
16 E-16 6,5 Tuntas 7,0 Tuntas 
17 E-17 7,3 Tuntas 7,5 Tuntas 
18 E-18 7,5 Tuntas 5,0 Belum 
19 E-19 7,8 Tuntas 6,3 Tuntas 
20 E-20 8,0 Tuntas 5,5 Belum 
21 E-21 6,0 Tuntas 5,5 Belum 
22 E-22 7,5 Tuntas 6,8 Tuntas 
23 E-23 6,8 Tuntas 6,5 Tuntas 
24 E-24 8,3 Tuntas 5,5 Belum 
25 E-25 7,3 Tuntas 7,8 Tuntas 
26 E-26 7,0 Tuntas 7,5 Tuntas 
27 E-27 7,8 Tuntas 5,3 Belum 
28 E-28 8,3 Tuntas 6,8 Tuntas 
29 E-29 7,8 Tuntas 5,8 Belum 
30 E-30 6,0 Tuntas 5,0 Belum 
31 E-31 7,5 Tuntas 6,0 Tuntas 
32 E-32 7,8 Tuntas 6,3 Tuntas 
33 E-33 7,5 Tuntas 6,8 Tuntas 
34 E-34 8,0 Tuntas 6,5 Tuntas 
35 E-35 5,8 Belum 6,5 Tuntas 
36 E-36 5,0 Belum 8,5 Tuntas 
37 E-37 7,3 Tuntas 6,0 Tuntas 
38 E-38 7,8 Tuntas 7,3 Tuntas 
39 E-39 7,8 Tuntas 7,5 Tuntas 
40 E-40 6,0 Tuntas 8,3 Tuntas 
41 E-41 7,0 Tuntas 6,5 Tuntas 
42 E-42 6,5 Tuntas 5,8 Belum 
Σ = 301,5 282,5 

1n  = 42 42 

1x  = 7,18 6,73 
2
1s  = 0,6442 0,8952 

1s  = 0,80 

95,2%  
tuntas 

0,95 

81% tuntas 

Sumber: data tes akhir 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat: 

Sumber variasi Kelas eksperimen Kelas kontrol 
Rata-rata hasil belajar 7,18 6,73 
Nilai tertinggi 8,5 8,8 
Nilai terendah 5,0 5,0 
Tingkat ketuntasan  95,2% 81% 
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2) Uji normalitas data tes akhir 

Tabel 9.1. Hasil Uji Normalitas Kelompok Eksperimen 

Kelas 
interval 

Batas 
kelas 

Z untuk 
batas 
kelas 

Peluang 
untuk Z 

Luas 
kelas 

untuk Z

iE  iO  ( )
i

ii

E
EO 2−

5,0-5,6 4,95 -2,78 0,4973 0,0260 1,0919 1 0,0077 
5,7-6,3 5,65 -1,90 0,4713 0,1228 5,1571 7 0,6585 
6,4-7,0 6,35 -1,03 0,3485 0,2849 11,9673 10 0,3234 
7,1-7,7 7,05 -0,16 0,0636 0,3247 13,6377 10 0,9703 
7,8-8,4 7,75 0,71 0,2611 0,1818 7,6355 13 3,7689 
8,5-9,1 8,45 1,58 0,4429 0,0501 2,1045 1 0,5797 

 9,15 2,46 0,4931     
                                                                                                          2χ  = 6,3085 

 
Untuk α = 5%, dengan dk = 6-3 = 3 diperoleh 2

tabelχ  = 7,81. Karena 2
hitungχ < 2

tabelχ  

maka Ho diterima. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Perhitungan selan-

jutnya dapat dilihat pada Lampiran 32. 

Tabel 9.2. Hasil Uji Normalitas Kelompok Kontrol 
 

Kelas 
interval 

Batas 
kelas 

Z untuk 
batas 
kelas 

Peluang 
untuk Z 

Luas 
kelas 

untuk Z

iE  iO  ( )
i

ii

E
EO 2−

5,0-5,6 4,95 -1,88 0,4699 0,0971 4,0777 6 0,9062 
5,7-6,3 5,65 -1,14 0,3729 0,2174 9,1323 10 0,0824 
6,4-7,0 6,35 -0,40 0,1554 0,2885 12,1167 11 0,1029 
7,1-7,7 7,05 -0,34 0,1331 0,2269 9,5280 9 0,0293 
7,8-8,4 7,75 1,08 0,3599 0,1057 4,4391 4 0,0434 
8,5-9,1 8,45 1,82 0,4656 0,0291 1,2241 2 0,4918 

 9,15 2,56 0,4948     
                                                                                                          2χ  = 1,6560 

 
Untuk α = 5%, dengan dk = 6-3 = 3 diperoleh 2

tabelχ  = 7,81. Karena 2
hitungχ < 2

tabelχ  

maka Ho diterima. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Perhitungan selan-

jutnya dapat dilihat pada Lampiran 33. Berdasarkan hasil analisis ini dapat 

digunakan seebagai pertimbangan dalam analisis parametrik. 
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3) Uji kesamaan dua varians data tes akhir 

Data yang digunakan pada uji kesamaan dua varians dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10.1. Hasil Analisis Uji Kesamaan Dua Varians Kelas Eksperimen. 

Kelas 
interval 

fi xi fixi ( )
∑
∑

i

i

f
xf

 
2
1s  1s  

5,0-5,6 1 5,3 5,3 
5,7-6,3 7 6 42 
6,4-7,0 10 6,7 67 
7,1-7,7 10 7,4 74 
7,8-8,4 13 8,1 105,3 
8,5-9,1 1 8,8 8,8 

 42  302,4 

7,18 0,6442 0,80 

 
Tabel 10.2. Hasil Analisis Uji Kesamaan Dua Varians Kelas Kontrol 

Kelas 
interval 

fi xi fixi ( )
∑
∑

i

ii

f
xf

 
2
2s  2s  

5,0-5,6 6 5,3 31,8 

5,7-6,3 10 6 60,0 
6,4-7,0 11 6,7 73,7 
7,1-7,7 9 7,4 66,6 
7,8-8,4 4 8,1 32,4 
8,5-9,1 2 8,8 17,6 

 42  282,1 

6,73 0,8952 0,95 

 
Berdasarkan perhitungan diperoleh hitungF =1,390, sedangkan tabelF  =1,860. Karena 

hitungF  (1,390) < tabelF (1,860) maka Ho diterima artinya bahwa kedua kelompok 

mempunyai varians sama. Perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 

34. 

4) Uji perbedaan rata-rata tes akhir 

Uji perbedaan rata-rata ini digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan 

rata-rata hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Data 

hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 11. 
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Tabel 11. Hasil Analisis Uji Perbedaan Rata-Rata Kelompok Eksperimen dan   

Kontrol. 

Sumber 
variasi 

Σ n x  Varians 
( 2s ) 

Standart 
deviasi (s)

S gabung-
an 

hitungt  tabelt  P 

Eksperi
men  

301,5 42 7,18 0,6442 0,80 

Kontrol 282,5 42 6,73 0,8952 0,95 

0,8773 2,363 1,66 0,02< 0,05 

 
Berdasarkan perhitungan diperoleh hitungt  = 2,363, sedangkan tabelt  = 1,66. 

Karena hitungt (0,103) > tabelt (1,66) maka Ha diterima Artinya terdapat perbedaan 

rata-rata hasil belajar sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan 

rata-rata hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dengan 

hasil pembelajaran kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol . 

Perhitungan selanjutnya dapat dilihat pada Lampiran 35.  

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan data pada kondisi awal, menunjukkan bahwa kemampuan 

awal antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol relatif sama. Hal ini 

ditunjukkan oleh data pre tes dari kedua kelompok, dapat dilihat bahwa rata-rata 

kemampuan awal kelompok eksperimen mencapai 3,79 sedangkan pada 

kelompok kontrol mencapai 3,77. Untuk tingkat ketuntasan pada kedua kelompok 

baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol sebesar 0% berarti belum 

ada yang tuntas belajarnya hal ini disebabkan siswa belum dikenai pembelajaran.  

Melalui uji t (tabel uji kesamaan dua rata-rata) diperoleh hitungt  sebesar 0,103 yang 

berada pada daerah penerimaan Ho yaitu pada selang –1,99 sampai 1,99 yang 

merupakan batas kritik uji t untuk taraf kesalahan 5% dengan dk = 82. Hal ini 



 

 

52

berarti bahwa tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan awal dari kedua 

kelompok. 

Setelah dilakukan pembelajaran pada kelompok eksperimen menggunakan 

pendekatan kontekstual dan kelompok kontrol dengan menggunakan pendekatan 

konvensional, terlihat bahwa hasil belajar kedua kelompok tersebut berbeda seca-

ra signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji t (tabel uji perbedaan rata-rata post 

tes) yang diperoleh hitungt   sebesar 2,363 > tabelt  (1,66) yang berarti Ho ditolak. 

Dengan penolakan Ho ini berarti bahwa hasil belajar siswa yang menggunakan 

pendekatan kontekstual lebih baik daripada hasil belajar siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan pendekatan konvensional. Selain itu juga dilihat dari tingkat 

ketuntasan belajar siswa, untuk  kelas eksperimen dengan tingkat ketuntasan bela-

jar sebesar 95,2% lebih baik dibandingkan dengan tingkat ketuntasan belajar kelas 

kontrol yang hanya sebesar 81%  

Hasil belajar siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran secara 

konvensional. Hal ini disebabkan karena dalam pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual disertai dengan penggunaan media benda asli berupa sampel dari 

beberapa tumbuhan . Bagi guru media ini dapat mempermudah  dalam penyam-

paian materi  pembelajaran dan bagi siswa dapat meningkatkan aktivitas dan 

kreativitas siswa dalam menelaah materi. Secara tidak langsung siswa akan aktif 

berfikir dan berupaya mencari jawaban yang sesuai untuk setiap permasalahan 

yang muncul, sehingga sistem pembelajaran yang terjadi dapat menimbulkan 

ketertarikan atau minat dan motivasi pada siswa. Dan juga siswa akan menggu-
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nakan pengalaman-pengalaman yang ia temui dilingkungan  sebagai media yang 

dapat mengantarkan siswa agar lebih mudah memahami suatu permasalahan yang 

dimaksud. Hal ini sejalan dengan pendapat Heinich, Molenda dan Russel dalam 

Prayitno (1998) yang menyatakan bahwa media pengajaran dalam membelajarkan 

dapat mengkonkritkan ide-ide atau gagasan yang bersifat konseptual, sehingga 

mengurangi kesalahpahaman siswa dalam mempelajari dan memberikan penga-

laman-pengalaman yang nyata yang merangsang aktifitas diri sendiri untuk 

belajar. Dengan keaktifan siswa ini akan meningkatkan motivasi pada siswa untuk 

belajar, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hamalik (1994) bahwa manfaat 

media pengajaran adalah menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu 

terutama melalui media benda asli, selain itu media juga dapat mem-berikan 

pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri 

dikalangan siswa. Media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa da-

lam pengajaran yang pada gilirannya dapat mempertinggi hasil belajar yang 

dicapai. Media benda asli (beberapa tumbuhan) dalam penelitian ini bertujuan un-

tuk membantu siswa dalam memahami sesuatu yang abstrak dan sukar  untuk me-

nambah minat, memperbanyak materi dan merangsang terjadinya perubahan kog-

nitif. 

Selain itu di dalam pembelajaran kontekstual siswa dibagi-bagi menjadi 

beberapa kelompok untuk mempermudahkan dalam kegiatan pengamatan dan 

diskusi. Dalam hal ini, menurut Fajar (2002) guru dalam pembelajaran berfungsi 

sebagai fasilitator (pemberi kemudahan dalam belajar) sehingga guru harus dapat 
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mengubah pola tindakan peran siswa dalam pembelajaran dari konsumen gagasan 

(seperti menyalin, mendengar, menghafal) menjadi peran produsen gagasan (se-

perti bertanya, menjawab, meneliti, mengemukakan pendapat) 

Melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual, 

materi  tumbuhan biji yang sulit dan mungkin membosankan akan dapat lebih mu-

dah diterima siswa , karena pembelajaran menjadi lebih menarik disebabkan di 

dalam pembelajarannya menggunakan suatu media yang bersifat langsung dalam 

bentuk obyek nyata (Ibrahim dan Syaodirh, 2000). Cara yang ditempuh oleh guru 

dalam proses pembelajaran adalah dengan membawa objek nyata tersebut ke 

dalam kelas dan membawa siswa keluar kelas. Pengamatan tumbuhan biji  diluar 

kelas dilaksanakan di halaman sekolah. Pemanfaatan halaman sekolah ini bertu-

juan untuk mengoptimalkan media benda nyata secara langsung yang terdapat di 

halaman sekolah. Dengan kegiatan tersebut maka dapat memberikan kesempatan 

pada siswa  untuk mengalami sendiri situasi yang sesungguhnya  dan juga  di da-

lam pembelajarannya siswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk memper-

mudahkan di dalam pengamatan  dan diskusi. 

Pendekatan kontekstual dalam penelitian ini mempunyai kelebihan karena 

berlangsung secara ilmiah dalam bentuk siswa mengalami atau mengamati sen-

diri, tidak hanya transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Pendekatan kontekstual 

di dalam proses pembelajarannya memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran, 

setting belajar yang tidak selalu di dalam kelas dan dapat memanfaatkan media 

apa saja untuk belajar. 
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Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dapat memperkuat ingatan 

siswa pada materi  yang telah diberikan guru di kelas  yang pada akhirnya dapat 

menumbuhkan motivasi belajar yang tinggi pada siswa dan pada akhirnya akan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

Secara umum menunjukkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual lebih efektif daripada pembelajaran tanpa menggunakan pendekatan 

kontekstual ( pembelajaran secara konvensional) 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan pendekatan kontekstual 

dalam pembelajaran biologi pada materi tumbuhan biji di kelas VII SMPN I 

Dawe Kudus sebesar 7,18 lebih baik  daripada rata-rata hasil belajar siswa 

yang memperoleh pembelajaran tanpa menggunakan pendekatan kontekstual 

(secara konvensional). 

2. Penggunaan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran biologi  pada materi 

tumbuhan biji di kelas VII SMPN I Dawe Kudus dapat lebih efektif dalam 

meningkatkan  prestasi belajar dibandingkan dengan yang tidak menggunakan 

pendekatan kontekstual ( secara konvensional). 

 

B. Saran 

Ada beberapa saran berkaitan dengan hasil penelitian ini antara lain: 

1. Guru biologi dalam pembelajaran materi tumbuhan biji, akan lebih baik bila 

menggunakan pendekatan kontekstual karena lebih efektif dalam rangka upa-

ya meningkatkan prestasi belajar. 

2. Kepada peneliti lain dapat melakukan penelitian pembelajaran menggunakan 

pendekatan kontekstual dengan pokok bahasan lain. 
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