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ABSTRAK 

Handayani, Kholida. 2018. Penerapan Pembelajaran Contextual Teachimg and 

Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa SMA Kelas XI. Skripsi, Jurusan Kimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Utama Dr. Nanik Wijayati, M.Si. dan Pembimbing Pendamping Dr. 

F. Widhi Mahatmanti, M.Si. 

Kata Kunci: Pengaruh; Contextual Teaching and Learning; Hasil Belajar 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran contextual 

teaching and learning terhadap hasil belajar kimia siswa kelas XI pada materi 

hidrolisis garam. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tengaran Kab. 

Semarang pada bulan Maret 2018 – September 2018. Sampel diambil dengan teknik 

cluster random sampling , karena populasi berdistribusi normal dan mempunyai varians 

yang sama. Desain penelitian yang digunakan adalah posttest-only group design. Teknik 

analisis data yang digunakan meliputi uji perbedaan dua rata-rata, koefisien 

korelasi, dan penentuan koefisien determinasi, analisis diskriptif hasil belajar 

afektif dan psikomotorik. Hasil analisis data menunjukkan bahwa uji perbedaan dua 

rata-rata memperlihatkan thitung hasil belajar siswa adalah 3,422. Perhitungan 

koefisien korelasi menghasilkan  nilai koefisien korelasi biserial hasil belajar 

sebesar 0,51. Sedangkan perhitungan koefisien determinasi menunjukkan 

penerapan pembelajaran contexstual teaching and learning berkontribusi sebesar 

26,01%. Hasil observasi afektif dan psikomotorik menunjukkan bahwa siswa pada 

kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Berdasarkan uraian 

diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran contextual teaching and 

learning berpengaruh terhadap hasil belajar kimia siswa kelas XI pada materi 

hidrolisis garam. 
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ABSTRACT 

Handayani, Kholida. 2018. The Implementation of Contextual Teaching and 

Learning in Learning Outcomes of High School Students in XI Class. Final Project, 

Chemistry Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, UNNES. 

First Advisor Dr. Nanik Wijayati, M.Si. and Second Advisor Dr. F. Widhi 

Mahatmanti, M.Si. 

Keywords: Influence; Contextual Teaching and Learning; Learning outcomes 

This study aims to know the effect of contextual teaching and learning in the 

learning outcomes of students in XI chemistry class on salt hydrolysis material. 

This research was conducted at Senior High School 1 Tengaran in March 2018 - 

September 2018. The samples were taken by using cluster random sampling 

technique since the population is normally distributed and has same variance. The 

research design used in the study was posttest-only group design. The data was 

analyzed by using some techniques include two average difference test, coefficient 

of correlation, and coefficient of determination, descriptive analysis of affective and 

psychomotor learning outcomes. The results of the study showed that the two 

average difference tests of the student learning outcomes were 3,422 and the 

calculation of the coefficient of correlation results in a biserial correlation 

coefficient was 0,51. While the calculation of the coefficient of determination 

shows that the implementation of contextual teaching and learning has contributed 

26,01%. Affective and psychomotor observation results showed that students in the 

experimental group were higher than the control group. Based on the description 

above, it can be concluded that the implementation of contextual teaching and 

learning has an effect on the learning outcomes of students in class XI on salt 

hydrolysis material. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar merupakan bagian terpenting dalam dunia 

pendidikan, yang di dalamnya terdapat guru sebagai pengajar dan siswa yang 

sedang belajar. Pada dasarnya proses belajar mengajar merupakan suatu proses 

dimana terjadi interaksi antara guru dengan siswa melalui kegiatan terpadu dari dua 

bentuk kegiatan, yaitu kegiatan belajar siswa dan kegiatan mengajar guru. Proses 

belajar mengajar terjadi apabila terdapat interaksi antara siswa dan lingkungan 

belajar yang diatur guru untuk mencapai tujuan pengajaran (Sudjana, 2009). 

Guru memegang peranan sentral dalam proses belajar mengajar. Sebagai 

pendidik, dalam proses belajar mengajar guru dituntut untuk menguasai berbagai 

macam metode pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus bisa sejeli mungkin untuk 

menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakteristik materi pelajaran dan arah 

tujuan yang hendak dicapai dari pokok bahasan materi yang akan disampaikan. 

Sebab, penggunaan metode pembelajaran yang tidak sesuai akan menjadi kendala 

dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

Hingga saat ini ditengarai bahwa metode mengajar di sekolah menengah 

masih banyak menggunakan metode mengajar secara informatif. Guru lebih banyak 

berbicara dan bercerita sedangkan siswa hanya mendengarkan atau mencatat yang 

disampaikan. Para guru di sekolah lebih menitikberatkan pada kemampuan 

kognitif. Hal ini didorong oleh rasa tanggung jawab mereka kepada masyarakat 

yaitu mencetak lulusan dengan nilai bagus, walaupun kompetensi yang lain belum 

tentu terpenuhi. Oleh sebab itu, sebagian siswa tidak mampu menghubungkan apa 

yang dipelajari dengan bagaimana pengetahuan itu diterapkan untuk menyelesaikan 

masalah dalam situasi yang berbeda baik untuk mengerjakan soal ataupun 

menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari. 

Kimia merupakan salah satu rumpun sains yang secara khusus mempelajari 

gejala-gejala yang terjadi pada zat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan zat, 

baik dalam skala mikro maupun makro. Kimia melalui pendidikan sains diharapkan 
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dapat menjadi wahana bagi siswa untuk lebih mengenali, mengeksplorasi 

pengetahuan, dan memperoleh pemahaman yang bermakna tentang alam sekitar 

beserta fenomena yang terjadi serta dapat menerapkannya di dalam kehidupan 

sehari-hari (Trianto, 2007). 

Hasil wawancara tehadap guru kimia di SMA Negeri 1 Tengaran Kab. 

Semarang menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada materi kesetimbangan 

kimia masih rendah. Hal ini ditunjukkan dari nilai ulangan harian siswa pada tahun 

pelajaran 2014/2015-2016/2017 kurang lebih sebanyak 50% dari jumlah siswa 

kelas XI tidak dapat mencapai nilai KKM sebesar 75. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan terhadap beberapa siswa, hal-hal yang membuat siswa kesulitan 

memahami pelajaran kimia dikarenakan pelajaran kimia bersifat abstrak, kurangnya 

pemahaman konsep-konsep kimia yang saling berhubungan dengan materi-materi 

selanjutnya, kurangnya kemampuan siswa dalam memahami soal, serta kurangnya 

antusiasme dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.  

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara tersebut, maka diperlukan suatu 

kegiatan pembelajaran yang mampu memotivasi siswa untuk aktif dan memberikan 

pengalaman belajar melalui interaksi antar peserta didik, guru, dan lingkungan, 

salah satunya dengan menerapkan pembelajaran contextual teaching and learning. 

Pembelajaran contextual teaching and learning merupakan model pembelajaran 

yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan kehidupan 

sehari-hari dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Kebanyakan siswa menyukai adanya inovasi dalam pembelajaran terutama yang 

mengutamakan keaktifan siswa dan keterlibatan langsung dengan pengalaman 

(Hayati, et. al., 2013). 

Pembelajaran contextual teaching and learning ini melibatkan tujuh 

komponen utama yaitu konstruktivisme (Constructivism), menemukan (Inquiry), 

bertanya (Questioning), masyarakat belajar (Learning Comunity), pemodelan 

(Modelling), refleksi (Reflection) dan penilaian yang sebenarnya (Authentic 

Assessment) (Muslich, 2007).  



3 
 

 
 

Dalam pembelajaran contextual teaching and learning ini siswa belajar tidak 

hanya sekedar untuk menghafal tetapi siswa dituntut untuk membangun 

pengetahuannya dengan cara mengambil sejumlah informasi yang terpisah dari 

berbagai sumber sehingga terbentuk pemahaman atau tafsiran secara menyeluruh 

tentang suatu pengetahuan.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Silaban (2015) dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) dapat 

berpengaruh positif terhadap siswa dalam meningkatkan hasil belajarnya pada 

materi pokok bahasan system koloid. Penelitian lain yang dilakulan oleh Suprianto 

(2016) dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari penerapan CTL 

berbantuan media powerpoint terhadap peningkatan hasil belajar fisika siswa di 

kelas VIII MTs. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian yang menerapkan pembelajaran contextual teaching and 

learning pada materi hidrolisis garam dengan harapan siswa dapat mengatasi 

kesulitannya dalam memahami konsep hidrolisis garam sehingga diharapkan nilai 

hasil belajar siswa menjadi lebih baik.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh pembelajaran contextual teaching and learning terhadap hasil 

belajar siswa SMA kelas XI? 

2. Jika terdapat pengaruh, berapa besar pengaruh pembelajaran contextual 

teaching and learning terhadap hasil belajar siswa SMA kelas XI? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Banyak hal yang menyebabkan siswa mengalami masalah dalam belajar. 

Berdasarkan rumusan masalah, penulis memberikan Batasan ruang lingkup dari 

penelitian yang dilakukan. Penulis hanya membatasi permasalahan pada pengaruh 
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pembelajaran contextual teaching and learning terhadap hasil belajar siswa Kelas 

XI SMA Negeri 1 Tengaran Kab. Semarang pada materi hidrolisis garam. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh pembelajaran contextual teaching and 

terhadap hasil belajar siswa SMA kelas XI. 

2. Mengetahui berapa besar pengaruh pembelajaran contextual teaching and 

terhadap hasil belajar siswa SMA kelas XI. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini, peneliti uraikan menjadi dua bagian yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pendukung 

kesimpulan awal atau dapat dijadikan sebagai bahan kajian yang relevan bagi para 

peneliti selanjutnya. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini terdiri dari empat bagian, yaitu: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan menambah pengetahuan dan pengalaman secara langsung 

dalam nelaksanakan pembelajaran contextual teaching and learning yang 

diterapkan di dalam kelas.  

 

2. Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman belajar yang berbeda dari proses 

pembelajaran yang biasa dilakukan, sehingga peserta didik lebih tertarik 

untuk mengikuti pelajaran dan akan melatih ketrampilan peserta didik untuk 

bekerja dalam kelompok serta berpartisipasi aktif didalamnya. 
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3. Bagi Guru 

Sebagai bahan pertimbangan dalam merancang dan melaksanakan 

pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diharapkan. 

4. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan bagi sekolah untuk mengembangkan proses pembelajaran 

dengan memperhatikan pendekatan, metode, strategi, serta media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Belajar 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 

2003). Saptorini (2008) menyatakan bahwa perubahan tingkah laku yang diperoleh 

secara sengaja karena latihan dan pengalaman yang dialami serta perolehan belajar 

tidak hanya pengetahuan umum juga fakta, konsep, ketrampilan, sikap, nilai atau 

norma, dan kemampuan lain. 

Belajar memegang peranan penting dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, 

keyakinan, tujuan, kepribadian, dan persepsi seseorang. Menurut Rifa’i dan Anni 

(2011), konsep belajar mengandung tiga unsur utama, yaitu: 

1. Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. 

Untuk mengukur apakah seseorang telah melakukan proses belajar, maka 

diperlukan perbandingan antara perilaku sebelum dan setelah mengalami 

kegiatan belajar. Apabila terdapat perbedaan, maka dapat disimpulkan bahwa 

seseorang telah belajar. 

2. Perubahan perilaku terjadi karena didahului oleh proses pengalaman. 

Pengalaman dapat membatasi jenis-jenis perubahan perilaku yang dipandang 

mencerminkan kegiatan belajar. Pengalaman dalam pengertian belajar dapat 

berupa pengalaman fisik, psikis, maupun mental. 

3. Perubahan perilaku karena belajar bersifat permanen. 

Jika seseorang telah memahami prinsip-prinsip belajar, makai a akan mampu 

mengubah perilaku seperti yang diinginkannya. 

Proses pembelajaran akan berlangsung efektif pada diri siswa jika siswa jika 

guru menguasai bahan belajar, ketrampilan mengajar, dan evaluasi pembelajaran. 

Menurut Rifa’i dan Anni (2011) agar proses belajar dapat berlangsung dengan baik 

diperlukan unsur-unsur belajar sebagai berikut: 
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1. Siswa 

Dalam proses belajar, rangsangan yang diterima siswa diorganisir di dalam 

syaraf dan ada beberapa rangsangan yang disimpan di dalam memori. 

2. Rangsangan 

Banyak rangsangan yang berada yang berada di lingkungan seseorang. Agar 

siswa mampu belajar optimal, siswa harus memfokuskan pada rangsangan 

tertentu yang diminatinya 

3. Memori 

Memori yang ada pada siswa berisi berbagai kemapuan yang berupa 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan belajar 

sebelumnya. 

4. Respon 

Respon adalah tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori. 

 

2.2 Hasil Belajar 

Anni (2009) berpendapat bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Taksonomi Bloom 

yang direvisi oleh Krathwohl (2002) di jurnal Theory into Practice, menyampaikan 

tiga taksonomi yang disebut dengan ranah kognitif (cognitive domain), ranah afektif 

(affective domain), dan ranah psikomotorik (psychomotoric domain).  

1. Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan 

kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori mengingat 

(Remembering), memahami (understanding), menerapkan (applying), 

menganalisis (analysing), mengevaluasi (evaluating), dan berkreasi (creating).  

2. Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, minat, dan nilai. Kategori jenis 

perilaku untuk ranah afektif meliputi penerimaan (receiving), penanggapan 

(responding), penilaian (valuing), pengorganisasian (organization), dan 

pembentukkan pola hidup (organization by a value complex).  

3. Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti keterampilan 

motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. Kategori jenis 

perilaku ranah psikomotorik yaitu persepsi (perception), kesiapan (set), 
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gerakan terbimbing (guided response), gerakan terbiasa (mechanism), gerakan 

kompleks (complex overt response), penyesuaian (adaptation), dan kreativitas 

(originality).  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan hasil belajar adalah segala 

sesuatu yang diperoleh peserta didik dari proses belajar yang mencakup ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Pada penelitian ini, hasil belajar 

yang dimaksud berupa ranah kognitif siswa yang diperoleh dari tes hasil belajar. 

Adapun instrumen yang digunakan untuk menilai kemampuan kognitif siswa 

berupa soal tes pilihan ganda yang diujikan di akhir pembelajaran (posttest). Ranah 

afektif dapat berupa sikap kesadaran siswa dalam proses pembelajaran. Ranah 

afektif siswa yang dinilai adalah pada aspek kehadiran, menyampaikan pendapat, 

disiplin, sopan dan santun, tanggungjawab, jujur, kepedulian, dan percaya diri. 

Penilaian ranah afektif melalui lembar observasi dengan 2 observer. Setiap siswa 

mengenakan nomor urut yang dipasang didada. Hal ini bertujuan untuk 

memudahkan observer dalam melakukan pengamatan. Penilaian ranah afektif siswa 

selama mengikuti proses pembelajaran di kelas dilaksanakan pada pertemuan ke-3. 

Keterampilan psikomotorik siswa yang dinilai pada saat pelaksanaan paktikum 

hidrolisis garamdi labolatorium pada pertemuan ke-2. Penilaian ini meliputi 

beberapa aspek yaitu kegiatan sebelum praktikum, ketrampilan menggunakan alat 

dan bahan praktikum, penguasaan prosedur praktikum, kerjasama kelompok, 

ketepatan dalam melakukan pengamatan, ketepatan waktu dalam menyelesaikan 

praktikum, kebersihan tempat dan alat praktikum, dan membuat laporan praktikum.  

 

2.3 Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

2.3.1 Pengertian Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

Pembelajaran contextual teaching and learning merupakan suatu konsep 

belajar dimana guru menghadirkan situasi dunia nyata kedalam kelas dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat 

(Nurhadi, et. al., 2007). Dengan konsep itu, hasil pembelajaran lebih bermakna bagi 

siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa 
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bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Dalam 

pendekatan kontekstual ini menekankan pada pemikiran bahwa akan belajar lebih 

baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika anak 

“mengalami” apa yang dipelajarinya, bukan hanya “mengetahui” nya. 

Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi terbukti berhasil dalam 

kompetensi mengingat jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak 

memecahkan persoalan dalam jangka panjang.  

Pembelajaran contextual teaching and learning merupakan konsep belajar 

yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia 

nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pembelajaran 

contextual teaching and learning ini melibatkan tujuh komponen utama yaitu 

konstruktivisme (Constructivism), menemukan (Inquiry), bertanya (Questioning), 

membentuk group belajar yang saling membantu (interdependent learning groups), 

pemodelan (Modelling), refleksi (Reflection) dan penilaian yang sebenarnya 

(Authentic Assessment) (Muslih, 2007).  

 

2.3.2 Sintaks Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

Sistaks pembelajaran contextual teaching and learning menurut Kunandar 

(2011) dijelaskan pada tabel 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

Tabel 2.1 Sintaks Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

No Aktivitas Guru No Aktivitas Siswa 

1 

Guru mengarahkan siswa agar 

mereka bekerja sendiri dan 

mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan dan 

kemampuannya 

1 

Siswa bekerja sendiri dan 

mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan dan 

kemampuannya 

2 

Guru memotivasi siswa agar 

mereka menemukan sendiri 

pengetahuan dan 

ketrampilannya yang akan 

dipelajari 

2 

Siswa menemukan sendiri 

pengetahuan dan 

ketrampilannya 

3 

Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk bertanya 

tentang hal-hal yang belum 

dipahami oleh siswa dalam 

pembelajaran. 

3 

Siswa bertanya kepada 

guru tentang hal-hal yang 

belum dipahami dalam 

pembelajaran 

4 

Guru menyuruh siswa untuk 

membentuk kelompok belajar 

yang anggotanya heterogen 

4 
Siswa bergabung untuk 

membentuk kelompok 

5 
Guru menghadirkan model 

sebagai media pembelajaran 
5 

Siswa menunjukan contoh 

yang ada disekitar 

lingkungan sekolah 

6 

Guru membimbing siswa 

untuk melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang 

telah dilakukan 

6 

Siswa membuat hubungan 

tentang pelajaran yang 

telah dilakukan dengan 

kehidupan nyata siswa 

7 

Guru melakukan penilaian 

terhadap hasil belajar siswa 

untuk mengetahui hasil belajar 

masing-masing siswa. 

7 
Siswa mengerjakan soal-

soal 

 

2.3.3 Komponen Utama dalam Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning 

Pembelajaran kontekstual melibatkan tujuh komponen utama dari 

pembelajaran produktif yaitu sebagai berikut:  
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1. Konstruktivisme  

Siswa perlu membiasakan membangun sendiri pengetahuannya melalui 

keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran sehingga memberi makna 

melalui pengalaman nyata. Menurut Trianto (2007), siswa perlu memecahkan 

masalah untuk menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dengan 

menemukan ide-ide. Guru tidak memberikan semua pengetahuan, tetapi 

siswa mengonstruksikan sendiri pengetahuannya. 

2. Menemukan 

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa selama proses 

pembelajaran diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta 

melainkan menemukan sendiri. Sebagaimana pendapat Kesuma (2010) 

menemukan atau inkuiri adalah proses pembelajaran didasarkan pencapaian 

dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. 

3. Bertanya 

Bertanya merupakan bagian penting untuk melakukan inkuiri, yaitu menggali 

informasi, menginformasikan apa yang sudah diketahui, mengarahkan 

perhatian pada aspek yang belum diketahui. Menurut Trianto (2007), 

bertanya berguna untuk menggali informasi, mengecek pemahaman, 

membangkitkan respon, mengetahui sejauh mana keingintahuan, mengetahui 

hal-hal yang sudah diketahui siswa, memfokuskan perhatian siswa pada 

sesuatu yang dikehendaki guru, membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan 

dan menyegarkan kembali pengetahuan siswa. 

4. Masyarakat Belajar 

Suatu permasalahan tidak mungkin dapat dipecahkan sendiri, tetapi 

membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga konsep learning community 

(masyarakat belajar) menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari 

kerja sama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari sharing antar 

teman, antar kelompok, dan antara orang yang tahu dan belum tahu baik di 

dalam kelas maupun di luar kelas. Masyarakat belajar dapat terjadi apabila 

terjalin komunikasi dua arah, dua kelompok atau lebih yang terlibat dalam 

komunikasi pembelajaran saling belajar (Sanjaya, 2006).  
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5. Pemodelan  

Pemodelan maksudnya adalah bahwa dalam sebuah pembelajaran 

ketrampilan atau pengetahuan tertentu harus ada model yang ditiru. 

Pemodelan akan lebih mengefektifkan pelaksanaan pembelajaran dengan 

pendekatan contextual teaching and learning yang ditiru, diadaptasi, atau 

dimodifikasi. Dengan adanya model untuk dijadikan contoh biasanya akan 

lebih dipahami atau bahkan bisa menimbulkan ide baru. Salah satu contohnya 

pemodelan dalam pembelajaran misalnya mempelajari contoh penyelesaian 

soal, penggunaan alat peraga, atau membuat skema konsep. Pemodelan ini 

tidak selalu dari guru, tetapi bisa dari siswa atau media yang lainnya.  

6. Refleksi 

Refleksi adalah berpikir kembali tentang materi yang baru dipelajari, 

merenungkan lagi aktivitas yang telah dilakukan atau mengevaluasi kembali 

bagaimana belajar yang telah dilakukan Refleksi berguna untuk 

mengevaluasi diri, koreksi, perbaikan, atau peningkatan diri. Membuat 

rangkuman, meneliti, dan memperbaiki kegagalan adalah contoh refleks 

(Sagala, 2003).  

7. Penilaian sebenarnya 

Penilaian perkembangan belajar didasarkan pada proses dan hasil yang 

diperoleh selama kegiatan pembelajaran. Penilaian dilakukan dengan 

berbagai cara meliputi penilaian tertulis, unjuk kerja, penugasan, produk, dan 

portofolio. Sesuai pendapat Kesuma (2010), penilaian autentik memberikan 

kesempatan siswa mendapatkan umpan balik yang realistik bagi perbaikan 

proses dan hasil belajar. 

 

2.4 Tinjauan Materi Hidrolisis Garam 

Materi Pokok Hidrolisis Garam terdiri dari: 

1. Pengertian Hidrolisis Garam 

2. Sifat Larutan Garam 

3. Reaksi Hidrolisis 

4. Perhitungan pH Garam 
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2.5 Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian ini peneliti membagi sampel dalam 2 (dua) kelompok yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada prinsipnya, kedua kelompok 

baik eksperimen maupun kontrol melalui tiga tahap yang sama, yaitu pretest, 

pembelajaran, dan post-test. Pretest digunakan untuk mengetahui kemampuan awal 

peserta didik terhadap penguasaan konsep sebelum dilakukan pembelajaran. 

Perbedaan yang mendasar dari kedua kelompok yaitu perlakuan yang diberikan 

pada saat pembelajaran berlangsung. Pada kelompok eksperimen diberi perlakuan 

dengan model pembelajaran contextual teaching and learning, sedangkan pada 

kelompok kontrol diberikan pembelajaran seperti biasanya. 

Secara ringkas gambaran penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 
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2.6 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2010), hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, belum didasarkan pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dari penelitian ini 

adalah terdapat pengaruh pembelajaran contextual teching and learning terhadap 

hasil belajar SMA kelas XI. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil 

ssimpulkan sebagai beriku: 

1. Penelitian dengan model pembelajaran contextual teaching and learning 

mempengaruhi hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Tengaran Kab. Semarang 

materi hidrolisis garam. 

2. Besarnya pengaruh pembelajaran contextual teaching and learning terhadap 

hasil belajar aspek kognitif siswa sebesar 26,01%, sedangkan untuk aspek 

afektif dan psikomotoriknya dalam kategori sangat baik dan lebih baik 

daripada kelompok kontrol. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat disampaikan terkait 

dengan penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Guru kimia dapat menerapkan model pembelajaran contextual teaching and 

learning dalam proses pembelajaran karena merupakan salah satu alternatif 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar kimia baik untuk 

materi hidrolisis garam maupun materi yang lainnya. 

2. Guru hendaknya membuat desain perencanaan dan sekenario pembelajaran 

yang matang, sehingga proses pembelajaran akan berjalan lebih maksimal dan 

untuk mengefektifkan waktu. 
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