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SARI 
 

F A, Desiana Prima. 2010.:”Efektifitas Model  Pembelajaran CTL (Contextual 
Teaching and Learning) Terhadap Hasil Belajar Pada Ssswa Kelas XI IS Mata 
Pelajaran  Akuntasi SMA Negeri 1 Pecangaan Kabupaten Jepara Dengan Kreatifitas 
Belajar Sebagai Variabel Moderating” 
Kata kunci : Model Pembelajaran CTL (Countekstual Teaching and Learning), 
Kreatifitas Belajar, Hasil Belajar Akuntansi. 

Hasil belajar dipengaruhi oleh internal dan eksternal. Beberapa faktor diantaranya 
adalah  model pembelajaran CTL (Countekstual Teaching and Leraning)dan kreatifitas 
belajar siswa. Kreatifitas belajar merupakan faktor internal yang mendasari siswa untuk  
belajar, tanpa kreatifitas belajar siswa hasil belajar tidak tercapai secara maksimal. 
model pembelajaran CTL (Countekstual Teaching and Leraning) yang dilakukan guru 
dirasa penting, guna untuk menghindari rasa bosan dan jenuh pada siswa ketika proses 
belajar mengajar berlangsung. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) 
Adakah pengaruh secara langsung model pembelajaran CTL (Countekstual Teaching 
and Leraning) terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA SMA Negeri 1 
Pecangaan? (2) Adakah pengaruh model pembelajaran CTL (Countekstual Teaching 
and Leraning) terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 
Pecangaan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektifitas model 
pembelajaran CTL (Countekstual Teaching and Leraning) terhadap hasil belajar 
akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Pecangaan. Dengan kreatifitas belajar 
sebagai variabel moderating. 

Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Pecangaan 
sebanyak 121 siswa yang tersebar dalam 3 kelas. Penelitian ini adalah penelitian 
populasi sehingga tidak ada sampel. Terdapat tiga variabel yang dikaji dalam penelitian 
ini, yaitu: efektifitas model pembelajaran CTL (Countekstual Teaching and Learning) 
(X1), kreatifitas belajar (X2) dan hasil belajar (Y). Pengumpulan data diambil melalui 
angket dan dokumentasi. Uji Instrumen dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas . 
Analisis data menggunakan analisis deskriptif presentase, analisis regresi. 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh model regresi yang pertama 
Y=22.575+0,409X1+e dan yang kedua Y= 17,791+0,274X1+0,353X2+0,005[X1-
X2]+e  uji parsial signifikansi 0,000 < 0,05. Besarnya pengaruh   model pembelajaran 
CTL dan kreatifitas belajar terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA 
Negeri 1 Pecangaan adalah sebesar  70,8% dan 29,2% dipengaruhi faktor lain yang 
tidak dikaji. Hal ini dimoderating oleh variabel kreatiiftas belajar yang ditunjukkan 
dengan koefisien Absx1_x2 ternyata signifikan yaitu dengan probabilitas signifikansi 
0,023 dan jauh dibaawah 0,05   

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh 
model pembelajaran CTL terhadap hasil belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas XI 
SMA Negeri 1 Pecangaan dengan kreatifitas belajar sebagai variabel moderating. Hasil 
penelitian tersebut menyarankan kepada siswa agar mempertahankan dan 
mengembangkan kreatiiftas belajar dengan mencoba hal yang baru dan melaksanaka 
variasi pembelajaran agar hasil belajar dapat tercapai dengan optimal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah. 

Pendidikan adalah proses pengembangan daya nalar, keterampilan, dan 

moralitas kehidupan pada potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Suatu 

pendidikan dikatakan bermutu apabila proses pendidikan berlangsung secara 

efektif, manusia memperoleh pengalaman yang bermakna bagi dirinya dan 

produk pendidikan merupakan individu-individu yang bermanfaat bagi 

masyarakat dan pembangunan bangsa. Pendidikan merupakan proses sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran pada 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diirnya untuk memiliki 

kemampuan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan 

keterampilan untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.  

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu 

mengembangkan potensi anak didiknya, sehingga mampu menerapkannya 

dalam memecahkan masalah di kehidupan bermasyarakat serta dalam upaya 

pengembangan pendidikan yang berkualitas perlu memperhatikan aspek antara 

lain, aspek profesionalisme guru, perkembangan dan pertumbuhan peserta 

didik, tujuan pendidikan dan pengajaran, program pendidikan dan kurikulum, 

perencanaan pengajaran, media pembelajaran, bimbingan belajar, hubungan 

antara sekolah, masyarakat dan menejemen kelas. Strategi pelaksanaan 

pendidikan  
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dilakukan dengan kegiatan bimbingan pengajaran dan pelatihan. Bimbingan 

adalah pemberian bantuan, arahan, motivasi masalah. Pengajaran adalah 

suatu bentuk kegiatan dimana terjalin hubungan interaksi dalam proses 

KBM antara guru dengan siswa untuk mengembangkan perilaku sesuai 

dengan tujuan. pendidikan. Sedangkan pelatihan adalah sama dengan 

pengajaran tetapi lebih dikhususkan pada pengembangan ketrampilan 

tertentu. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru 

dengan siswanya, maka dari itu seorang guru harus memberikan 

bimbingan, motivasi, dan kesempatan pada siswa untuk dapat 

mengembangkan diri, mendapatkan pengalaman yang mendidik dan 

bermanfaat. Untuk mencapai semua itu diperlukan tingkat penguasaan 

kemampuan dan pengendalian diri siswa. Selain itu diperlukan pula strategi 

belajar mengajar yang lebih efektif, dalam hal ini menunjuk pada 

karakteristik abstrak dari rentetan perbuatan guru dan murid dalam suatu 

peristiwa belajar mengajar. Dalam strategi belajar mengajar, seorang guru 

akan menggunakan suatu model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakteristik pelajaran. Model pembelajaran merupakan alat dan cara dalam 

pelaksanaan suatu strategi belajar mengajar dalam usaha mencapai tujuan 

pembelajaran. Stategi belajar mengajar merupakan suatu sarana atau alat 

untuk mencapai hasil belajar, maka model pembelajaran merupakan alat 

pula untuk mencapai hasil belajar. 
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 Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang 

menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan 

secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi dan 

menghasilkan informasi antara lain membuat perencanaan yang efektif, 

pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manejemen (Hariono Jusuf 

2001: 4). Tingkat SMA, pembelajaran akuntansi diberikan sebagai mata 

pelajaran pokok pada kelas program IS kelas XI dan XII. Mata pelajaran  

akuntansi mencakup berbagai kemampuan, keterampilan dan pemahaman 

terhadap transaksi keuangan. Ruang lingkup mata pelajaran  akuntansi di 

SMA dimulai dari dasar-dasar konseptual, struktur dan siklus akuntansi 

serta mengkaji bidang-bidang akuntansi secara khusus. 

Berdasarkan observasi yang diambil dari nilai ulangan harian, dari 

ketiga kelas tersebut rata-rata nilai mata pelajaran akuntansi berbeda untuk 

kelas XI IS 1 yaitu 65 , kelas XI IS2 63 dan XI IS3 64.  

Tabel 1.1 Daftar Nilai Ulangan Harian Kelas XI IS SMA Negeri 
1Pecangaan Periode 2010/2011 

Kelas Nilai rata-rata Jumlah Siswa 

XI IS 1 65 40 Siswa 

XI IS 2 63 40 Siswa 

XI IS 3 64 41 Siswa 

( Sumber : SMA Negeri 1 Pecangaan ) 
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Tabel 1.2 Daftar Ketuntasan Nilai Kelas XI IS SMA Negeri 
1Pecangaan Periode 2010/2011 

Kategori Frekuensi Persentase 
Tuntas = > 65 51 42,14 
Tidak Tuntas = < 65 70 57,85 

Jumlah  121 100% 
Sumber : SMA Negeri 1 Pecangaan 

 Observasi pendahuluan, dari tabel diatas bahwa 57,85% belum 

mengalami ketuntasan dan 42,14% sudah tuntas. Penyebab ketidaktuntasan 

nilai ulangan harian mata pelajaran akuntansi siswa antara lain karena 

kegiatan pembelajaran yang monoton dan membosankan sehingga siswa 

kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran akuntansi. Perlu 

dikembangkan suatu model pembelajaran baru yang mampu menarik minat 

siswa untuk lebih aktif dan serius dalam kegiatan pembelajaran. Selama ini, 

dalam kegiatan pembelajaran lebih sering ditemukan guru mengajar dengan 

model yang sudah turun menurun yaitu model konvensional yang terdiri 

dari ceramah, tanya jawab, latihan soal. Dalam model ini siswa kurang aktif 

dalam pembelajaran, guru juga kurang bisa menilai kemampuan siswa 

apakah siswa benar-benar paham dengan materi yang telah dijelaskan oleh 

guru karena dalam pembelajaran ini siswa cenderung malu bertanya kepada 

guru. Namun meskipun demikian bukan berarti model konvensional ini 

tidak efektif, karena banyak guru akuntansi yang masih menggunakan 

model ini dan dapat mencapai ketuntasan nilai siswa, sehingga perlu model 

pembelajaran baru agar siswa dapat meningkatkan hasil belajar. 

  Akuntansi adalah pelajaran yang diberikan untuk SMA kelas XI dan 

XII yang berdasarkan pengalaman terdahulu siswa cenderung menghafal 
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pelajaran yang didapatkannya. Sehingga siswa kurang begitu paham 

tentang palajaran tersebut. Melihat kenyataan tersebut perlu kiranya peneliti 

mencari solusi pemecahan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di 

atas. Berangkat dari banyaknya kekurangan sistem pendidikan yang 

tradisional, peneliti tertarik dalam bidang ini dan ingin mengadakan 

penelitian  dengan model pembelajaran Countekstual Teaching and 

Learning untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap pemahaman 

akuntansi dilihat dari segi proses, maka diperlukan suatu metode 

pembelajaran menuju ke arah yang lebih baik yaitu pembelajaran yang 

mencakup suatu interaksi antara guru dengan siswa (dimaksudkan 

interaksinya bersifat positif). 

Model pembelajaran CTL (Contekstual Teaching and Learning). 

Model pembelajaran ini merupakan strategi pembelajaran yang 

menghubungkan antara konten pelajaran dengan situasi kehidupan nyata. 

dan mendorong siswa mengaitkan antara pengetahuan dan pengalaman 

yang didapatnya.di sekolah. Selain model pembelajaran yang harus 

divariasikan, dengan kreatifitas belajar dalam proses pembelajaran sangat 

penting, sehingga akan tercipta interaksi belajar-mengajar yang baik, 

khususnya untuk mata pelajaran akuntansi dan siswa akan menjadi 

semangat dan siswa akan menjadi kreatif untuk mmecahkan suatu masalah 

dalam belajar di sekolah. Misalnya guru tepat dalam menempatkan dan 

menggunakan metode pembejaran yang lebih bervariasi. Metode yang tepat 

adalah alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tepat pula. 
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Model pembelajaran CTL (Contextual Teaching Learning) 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir, menjawab dan saling 

membantu satu sama lain. Penerapan pembelajaran CTL (Contextual 

Teaching Learning) juga dapat meningkatkan kreatifitas siswa dalam 

menyelesaikan suatu masalah dalam pengajaran akuntansi untuk 

meningkatkan hasil belajar. Metode pembelajaran CTL (Contextual 

Teaching Learning) akan menambah metode pembelajaran yang lebih 

menarik, menyenangkan, meningkatkan kreatifitas, aktivitas, dan kerja 

sama siswa dalam pembelajaran. Diharapkan metode pembelajaran CTL 

(Contextual Teaching Learning) mampu menyelesaikan masalah dalam 

belajar akuntansi. 

Kreativitas belajar siswa dalam pembelajaran sangat diperlukan dalam 

pembelajaran kontekstual,dengan pengertian kreativitas Belajar siswa itu 

sendiri adalah kemampuan siswa untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik 

berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk kelancaran, 

keluwesan, keaslian, penguraian dan perumusan kembali maupun rasa ingin 

tahu, senang mengajukan pertanyaan, dan selalu ingin mencari pengalaman 

baru, baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah 

ada yang semuanya relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. 

Berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka metode pembelajaran 

kontekstual (Contextual Teaching Learning/CTL) diangkat menjadi 

masalah utama dalam pembahasan penelitian ini dan akan dijadikan sebagi 

alternatif dalam permasalahan yang telah diungkapkan di atas. Metode 
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kontekstual itu sendiri merupakan suatu konsep belajar yang akan 

membantu guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan 

dengan dunia nyata siswa dan berusaha mendorong agar siswa mampu 

membuat hubungan yang baik antara pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam metode ini guru sebagai 

fasilitator dan siswa sendiri  yang akan aktif, siswa belajar dari mengalami 

dan hasil belajar siswa tidak didapat dari transfer atau pemberian orang 

lain. Selain itu, pembelajaran ini akan lebih bermakna jika kondisinya 

benar-benar berpusat pada siswa. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dalam penelitian 

ini diangkat sebuah judul penelitian. “PENGARUH  MODEL 

PEMBELAJARAN CTL (Contextual Teaching and Learning) 

TERHADAP HASIL BELAJAR PADA SISWA KELAS XI IS MATA 

PELAJARAN AKUNTANSI SMA NEGERI 1 PECANGAAN 

KABUPATEN JEPARA DENGAN KREATIFITAS BELAJAR SEBAGAI 

VARIABEL MODERATING”. 

1.2.    Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat ditarik 

suatu rumusan permasalahan yang dimaksudkan agar didapat suatu jawaban 

atas persoalan yang ada tersebut.  
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1. Adakah pengaruh model pembelajaran CTL (Contexstual Teaching 

and Learning) terhadap  hasil belajar siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 

Pecangaan pada mata pelajaran Akuntansi 

2. Adakah pengaruh model pembelajaran CTL (Contexstual Teaching 

and Learning) terhadap  hasil belajar siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 

Pecangaan pada mata pelajaran Akuntansi dengan kreatifitas belajar 

sebagai variabel moderating 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui  pengaruh model pembelajaran CTL (Contexstual 

Teaching and Learning) terhadap hasil belajar siswa kelas XI IS SMA 

Negeri 1 Pecangaan pada mata pelajaran akuntansi. 

2  Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran CTL (Contexstual 

Teaching and Learning) terhadap  hasil belajar siswa kelas XI IS 

SMA Negeri 1 Pecangaan pada mata pelajaran Akuntansi dengan 

kreatifitas belajar sebagai variabel moderating. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi siswa  

a. Memudahkan siswa dalam penguasaan konsep akuntansi untuk 

mengerjakan soal.  

b. Siswa menjadi terbiasa memecahkan masalah dalam kehidupannya 

melalui apa yang diperolehnya dalam pembelajaran.  

2. Manfaat bagi guru  
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a. Guru melaksanakan pembelajaran sebagai model pembelajaran yang 

bercirikan CTL  (Contekstuan Teaching and Learning).  

b. Guru menciptakan situasi yang nyaman, harmonis, akrab,     

menyenangkan dalam ruang belajar. 

3. Manfaat bagi sekolah  

a. Sekolah memiliki bermacam-macam variasi model pembelajaran 

sehingga nantinya akan dapat menentukan kebijakan pembelajaran 

yang dipilih, mana yang tepat dan sesuai dengan materi yang ada.  

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam upaya 

meningkatkan mutu sekolah.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Tentang Belajar 

2.1.1  Pengertian Belajar  

Setiap individu pasti mengalami proses belajar. Belajar dapat 

dilakukuan oleh siapapun, baik anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun 

orang tua dan hal tersebut akan berlasung seumur hidup. Dalam keseluruhan 

proses pendidikan di sekolah, belajar merupakan kegiatan paling pokok yang 

harus dilaksanakan. Tujuan pendidikan akan tercapai apabila proses belajar 

dalam suatu sekolahan dapat beerlangsung dengan baik yaitu proses belajar 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. 

Pendapat para ahli mngenai pengertian belajar antara lain: 

1. Belajar adalah proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

(Slameto 2003:2) 

2. Belajar adalah suatu usaha. Perbuatan yang dilakukuan dengan 

sungguh-sungguh, dengan sietmatis, mendayagunakan potensi yang 

dimilki baik fisik, mental serta dana, otak dan anggota tubuhnya 

denikian pula aspek- 
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aspek kejiwaan seperti intelegensi, bakat, motiva, minat, dan 

sebaigainya (Dalyono 2005:49) 

3. Secara sederhana belajar diartikan sebagai suatu proses yang terjadi 

karena adnya usaha untuk melakukan perubahan terhadap diri manusia  

yang melakukan dengan maksud memperoleh perubahan pada dirinya, 

baik berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan (Arikunto 1990: 

19) 

4. Lavin dalam (Anni 2004:2) menyatakan bahwa belajr merupakan 

perubahan individi yanag disebabkan oleh pengalaman. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang relative permanen sebagai hasil pengalaman sendiri dalam 

interaksi denaga lingkungannya. 

2.1.2  Ciri-ciri Belajar 

Ciri-ciri belajar adalah sifat atau keadaan yang khas dimilki oleh perbuatn 

belajar.  

Menurut Slameto (2003 :3-4) ada nbebrapa cirri perubahan perilaku dalam 

pengertian belajar, yaitu: 

1. Perubahan terjadi secara sadar 
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Seseorang yang sadar akn menyadari terjadinya perubahan itu atau 

sekurang-kurangnya ia merasakan akan terjadi adanya suatu perubahan 

dalam dirinya. 

 

2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional 

Sebagai hasil belajar perubahab yang akan terjadi  dalam diri 

seseorang berlangsung secara kesinambungan, tidak statis. Satu 

perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan 

akan berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar beriktumya. 

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Dalam perbuatan belajar, prubahan-perubahan itu senantiasa 

bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang baik dari 

sebelumnya. Dengan demikian makin banyak usaha belajar itu 

dilakukan, makin banyak dan makin baik perubahn yang diperoleh. 

Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi 

dengan sendirinya melainkan karena usaha individu sendiri. 

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau 

permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar 

akan bersifat menetap. 

5. Perubahan dalam belajar bertujuian atau terarah 



13 
 

 

Perubahan tingkah laku yang terjadi karena ada tujuan yang akan 

dicapai. Perbuatab belajar terarah kepada perubahan tingkah laku yang 

benar-benar disadari. 

6. Perubahan seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui suatu prose 

belajar miliputi perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, 

keterampilan, pengetahuan, sikap dan sebagainya. 

Gagne dalam (Anni 2004:3-4) mengukapkan unsur-unsur yang ada dalam 

belajar adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajar 

Pembelajar dapat berupa peserta didik, warga belajar dan peserta 

latihan. Pembelajar merupakan organ penginderaan yang digunakan 

untuk menangkap rangsangan. Otak digunakan untuk 

mentransformasikan hasi pengideraannya ke dalam memori yang 

kompleks. Dan syaraf atau otot yabg digunakan untuk menampilkan 

kinerja yang menunjukkan apa yang telah dipelajari. 

2. Rangsangan (stimulus) 

Rangsangan adalah peristiwa yang merangsang penginderaan 

pembelajr. Dalam kehidupan seseorang terdapat banyak stimulus yand 

berada di lingkunganya. Agar pembelajar mampu belajar optimal, 

harus memfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati. 
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3. Memori 

Memori pembelajar berisi kemampuan yang berupa pengetahuan, 

keterampailan dan sikap yang dihasilkan dari aktifitas belajar 

sebelumnya 

4. Respon 

Respon adalah tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori. 

Pembelajar yang sedang mengamati stimulus, maka memoro yand ada 

di dalam dirinya kemudian memberikan respon terhadap stimulus 

tersebut. 

2.1.3  Tujuan belajar 

Menurut Sardiman (2007:26-29) tujuan belajar ada 3 jenis, yaitu: 

1. Mendapat pngetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Pemilikan pengetahuan 

dan kemampuan berpikir sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Dengan 

kata lain, tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan 

pengetahuan, sebaliknya kemampuan berpikir akan memperkaya pengetahuan. 

2. Penanaman konsep dan pengetahuan 

Penanaman konsep atau merumuskan konsep, juga memerlukan suatu 

keterampilan. Keterampilan jasmani adalah keterampilan-keterampilan yang 

dapat dilihat, diamati sehingga akan menitikberatkan pada keterampilan gerak 

atau penampilan dari anggota tubuh seseorang yang belajar. Sedangkan 

keterampilan rohani lebih abstrak, menyangkut persoalan-persoalan, 
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penghayatan dan keterampilan berpikir serta kreativitas untuk menyesuaikan 

dan merumuskan suatu masalah konsep. 

3. Pembentukan sikap 

Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi anak didik, 

guru harus lebih bijak dan hati-hati dalam pendekatannya. Untuk ini 

dibutuhkan kecakapan dalam mengarahkan motivasi dan berpikir dengan tidak 

lupa menggunakan pribadi guru itu sendiri sebagai contoh atau model. 

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak akan terlepas dari 

soal penanaman nilai-nilai. Oleh karena itu, guru tidak sekedar “pengajar” 

tetapi betul-betul sebagai pendidik yang akan memindahkan nilai-nilai itu 

kepada anak didiknya. 

2.1.4 Hasil Belajar 

Hasil balajar merupakan tujuan belajar dan produk dari proses belajar. 

Menurut  

Anni (2004:5) hasil belajr merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktifitas belajar. Seseorang dapat dikatakan 

telah belajar sesuatu apabila dalam dirinya telah terjadi suatu perubahan. Akan 

tetapi tidak semua peerubahanyang terjadi pada diri seseorang terjadi karena 

proses belajar. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan seseoarang tanpa 

melalui proses belajar, contohnya: perubahan akibat kematangan, perubahan 

kondisi fisik, mental dan perubahan yang tidak bertahan lama. Selajutnya 

Dimyati (1994:5) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu 
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interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Hasil belajar tersebut dibedakan 

menjadi dua yaitu dampak pengajaran dan dampak pengiring. Dampak 

pengajaran adalah hasil yang dapat diukur, seperti tertuabg dalam angka rapor, 

atau angka dalam ijazah. Sedangkan dampak pengiring adalah terapan 

pengetahuan dan kemampuan dibidang lain, suatu transfer belajar yang 

diaplikasikan dalam sikap atu tindakan sehari-hari. Anni (2004:7) menegaskan 

bahwa dari ketiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah effektif, dan ranah 

psikomotorik. Ranah kognitif yang paling sering dinilai oleh guru di sekolah, 

karena berkaitan dangan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan 

pelajaran.  

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa yng dimaksud hasil 

belajar adalah nilai yang dipeeroleh siswa setelah siswa tersebut mengalami 

proses belajar yang dibuktoksn dengan perubahan tingkah laku sebagai hasil 

interaksi dengan lingkingannya yang terutama dinilai aspek kognitifnya yang 

ditujukkan denga nilai atau angka. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, hasi belajar siswa dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

1. Hasil belajar siswa adalah hasil yang dicapai siswa setelah menglami 

aktifitas belajar 

2.  Hasil belajar siswa tersebut terutama dinilai dari aspek kognitifnya 

karena bersbkutan dengan kemapuan siswa dalam pengetahuan atau 

ingatan,pemahaman, aplikasi, analisa, sintesa dan evaluasi 
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3.  Hasil belajar siswa dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai atau angka. 

Nilai tersebut dapat diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan guru 

terhadap tiugas siswa dan ulangan-ulangan atau ujian yang ditempuh. 

2.1.5  Faktor-faktor yang Mempemaruhi Hasil Belajar  

Fakor-faktor yabg mempenaruhi hasil belajar antara siswa yng satu 

dengan yang lain berbeda  Hasil ini menimbulkan hasil belajar yang dicapai 

masing-masing individu berbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar siswa, menurut Slameto (2003:54-72) faktor-faktor 

tersebut adalah: 

a.) Faktor yang berasal dari luar (eksternal)  

Faktor eksternal yaitu fakto-faktor yang berasal dari luar individu yang 

dapat mempengaruhi prose belajar, terdiri dari: 

1. Faktor keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengeruh dari keluarga berupa cara 

orangtua mendidik, relasi antar keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan 

ekonomi keluarga. 

a. Cara orang tua mendidik 

Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anknya, 

misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak 

memperhatikansama selaki akan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan 

anaknya dalam belajar akan menyebabkan anaknya tidak atau kurang 

berhasil dalam belajarnya. 
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b. Relasi antara anggota keluarga 

Relasi antara keluarga yang terpenting adalah relasi orang tua dengan 

anaknya. Demi kelancaran belajar seta keberhasilan anak, prlu diusahakan 

relasi yang baik di dalam keluarga anak tersebut. Orang tua harus 

memperhatikan kebutuhan –kebutuhan anaknya yang meliputi: kasih 

sayang, rasa aman, harga diri, kebebesan dan rasa sukses. Selain itu 

perhatian terhadap anak juga sangat penting sehingga anak akan 

mendapatka prestasi belajar tang baik sesuai dengan harapan. 

c. Suasana Rumah 

Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi kejadian-kejadian yang 

sering terjadi didalam keluarga dimana anak berada dan belajar. Agar anak 

dapat belajar dengan baik perlu diciptakan suasana rumah yang tenang dan 

tentram. 

d. Keadaan ekonomi keluarga 

Anak yang sedang belajar selai harus terpenuhi kebutuhan 

pokoknya juga membutuhkan fasilitas belajar. Jika anak hidup dalam 

keluarga yang miskin, kebutuhan  pokok anak kurang terpenuhi, apabila 

fasilitas belajar kurang maka belajar anak akan terganggu atau kurabg 

berhasil. 

2.  Faktor sekolah 

a. Metode mengajar 
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Metode mengajar adalah suatubcara yang harus dilalui didalam 

mengajar. Mengajar adalah menyajikan bahan pelajaran oleh orang kepada 

orang lain agar orang lain itu menerima, menguasai dan 

mengembangkannya. Untuk itu perlu metode yang dapat membantu 

meningkatkan belajar mengajar, dan dapat meningkatkan motivasi siswa 

untuk belajar. 

b. Kurikulum  

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yangdiberikan 

kepada siswa. Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan 

pelajaran agar siswa menerima, menguasai dan mengembangkan bahan 

pelajaran itu. Kurikulum yang kurang baik berpengaruh tidak baik untuk 

belajar. 

c. Relasi guru dengan siswa 

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa, sehingga 

prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh relasi gurunya. Di dalam reaksi 

yang baik, siswa akan menyukaio gurunya, juga akan menyukai mata 

pelajaran yang diberikannya sehungga siswa berusaha mempelajari dengan 

baik. 

d. Relasi siswa dengan siswa 

Di dalam siswa sering terjadi persaingan yang tidak sehat, jiwa 

kelas tidak terbina, bahkan hubungan masing-masing siswa tidak tampak. 

Hal ini akan mengganggu siswa belajar. Akibatnya akan menjadi parah 
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apabila siswa menjadi malas untuk masuk sekolah dengan alasan di 

sekolah mengalami perilaku yang kurang menyenangkan dari teman-

temannya. 

e. Alat pelajaran 

Alat peljaran sangat erat hubungannya dengan cara belajar, karena 

alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai pula 

oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan. Alat pelajaran yang 

lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang 

diberikan kepada siswa. 

3. Faktor masyarakat 

Masyarakat dimana anak didik tinggal sangat berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa. Pengaruh ini terjadi karena keberadaan siswa dalam 

masyarak yang meliputi: 

a. Kegiatan siswa dalam masyarakat 

Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap 

perkembangan pribadinya, tetapi jika siswa ambil bagian dalam kegiatan 

masyarakat yang trelalu banyak belajarnya akan terganggu. Oleh karena 

itu siswa harus mampu menatur waktu belajarnya secara bijaksana. 

b. Media massa 

Media massa yang baik member pengaruh yang baik terhadap 

belajarnya,sebaiknya media massa yang jelek juga berpebgaruh jelek 

terhadap siswa. Maka perlulah kiranya siswa mendapatkan bimbimngan 
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dan control yang cukup bijaksana dari pihak orang tua dan pendidik, 

baik di dalam keluarga, sekolah dan masyarakat 

c.    Teman bergaul 

Pengaruh pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat masuk 

dalam jiwanya, teman bergaul yang akan berpengaruh baikntehadap diri 

siswa. Agar diri siswa dapat belajar dengan baik, maka perlulah 

diuasakan agar siswa memiliki teman bergaul yang baik dan pembinaan 

pergaulan yang baik serta pengawasan dari orang tua dan pendidik harus 

cukup bijaksana. 

d.    Bentuk kehidupan masyarakat 

Kehidupan masyarakat disekitar siswa berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang tidak terpelajar, 

penjudi, suka mencuri dan mempenyai kebiasaan yang tidak baik, akan 

berpengaruh jelek kepada anak yang berada disitu. 

b). Faktor yang berasal dari dalam diri siswa (internal) 

Faktor internal adalah factor yang berasal dari dalam diri siswa yang 

sedang belajar, yang meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor 

kelelahan. 

 

 



22 
 

 

1. Faktor jasmaniah 

Kondisi jasmaniah umumnya sangat berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Proses belajar seseorang akan tergantung jika kesehatan 

seseorang terganggu. Agar seseorang dapat belajar dengan baik haruslah 

mengusakan kesehatan badannya tetap terjamin dengan cara selalu 

mengindahkan ketentuan-ketentuan belajar. Anak-anak yang kurang gizi 

ternyata kemampuan belajarnya dibawah anak yang terpenuhi gizinya. 

Mereka capat lelah, mudah mengantuk dan sulit menerima pelajaran. 

2.    Faktor psikologis 

a. Minat. 

Minat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Kalau seseorang tidak 

berminat untuk mempelajari sesuatu, jangan daharapakan ia akan berhasil. 

Kalau seseorang memoelajari sesuatu penuh minat, dapat diharapkan dapat  

berhasil. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan daan mengenal beberapa kegiatan. 

b. Intelengensi 

Intelegensi merupakan kecakapan yang tediri dari tiga jenis, yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang 

baru dengan cepat dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep yang 

abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajari dengan cepat. 

Intelegensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan prestasi belajar. Dalam 
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situasi yang sama, siswa yang mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi 

akan lebih berhasil sari siswa dengan kecerdasan rendah. 

c. Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar, kemampuan ini baru 

terealissasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah berlajar dan berlatih. 

d. Motivasi  

Motivasi merupakan psikologis yang mendorong seseorang 

melakukan sesuatu. Motivisi belajar adalah kondisi psikologis yang 

mendorong seseorang untuk belajar.  

e. Kematangan 

Kematangan adalah fase dalam perumbuhan seseorang, dimana alat-

alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Belajar 

akan berhasil jika anak sudah siap dan matang. 

f. Kesiapan 

Kesiapan adalah kesedian unutk member respon atau reaksi. 

Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, Karena jika siswa 

belajar dan padanya ssudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan lebih 

baik. 

3. Faktor kelelahan 

Kelelahan meliputi kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani 

terlihan dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk 
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mrmberikan tubuh. Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan 

dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu 

hilang. Agar siswa dapat belajar dengan baik haruslah menghindari jangan 

sampai terjadi kelelahan dalam balajar. 

Sedangkan menurut Dalsono (2007:55) mengukapkan bahwa factor-

faktor yang menetukan pencapaian hasil belajar adalah: 

1. Faktor internal (yang berasl dari diri siswa) 

a. Kesehatan 

b. Intrelegensi dan bakat 

c. Minat dan motivasi 

d. Cara belajar 

2. Faktor eksternal (yang berasl dari luar diri sendiri) 

a. Keluarga 

b. Sekolah 

c. Masyarakat 

2.2 Metode pembelajaran CTL ( Contextual Teaching and Learning ) 

2.2.1  Pembelajaran 

Hamalik (1995: 57) mendefinisikan “Pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran. Hamalik (1995: 65) juga menyebutkan tiga ciri khas yang 

terkandung dalam sistem pembelajaran yaitu sebagai berikut.  
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1).  Rencana, ialah penataan ketenangan, material, dan prosedur, yang 

merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran dalam suatu rencana khusus.  

2). Kesaling tergantungan (interdepence), antara unsur-unsur sistem 

pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat 

esensial, dan masing-masing memberikan sumbangannya kepada sistem 

pembelajaran.  

3).  Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak 

dicapai. Tujuan utama sistem pembelajaran adalah agar siswa belajar.  

Briggs menjelaskan bahwa pembelajaran adalah seperangkat peristiwa 

yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa sehingga si belajar itu 

memperoleh kemudahan dalam berinteraksi berikutnya dengan lingkungan 

(Sugandi & Haryanto 2004: 9). Menurut Mendigers dalam Sugandi & 

Haryanto (2004:9) terdapat enam prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

pembelajaran agar anak mudah dan berhasil dalam belajar, enam prinsip 

tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1).   Prinsip aktifitas mental  

Belajar adalah aktifitas mental, oleh karena itu pembelajaran hendaknya 

dapat menimbulkan aktifitas mental. Tidak hanya mendengar, 

mencamkan dan sebagainya tetapi lebih menyeluruh baik aspek kognitif, 

afektif, maupun psikomotorik.  

2).    Prinsip penyesuaian perkembangan anak 

Anak akan lebih tertarik perhatiannya bila bahan pelajaran disesuaikan 

dengan perkembangan subyek belajar. 
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3).    Prinsip Appesepsi  

Prinsip ini memberikan petunjuk bahwa saat guru mengajar hendaknya 

mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan apa yang sudah 

diketahui. Dengan cara tersebut subyek belajar akan  tertarik sehingga 

bahan pelajaran mudah diserap. Pelajaran lebih bermakna bila guru 

menghubungkan materi pelajaran dengan penyajian “advance 

organizer”, yaitu menghubungkan materi pelajaran pokok dengan 

konteks yang lebih luas dan bermakna. 

4).    Prinsip peragaan  

Prinsip peragaan memberikan pedoman bahwa dalam mengajar 

hendaknya didunakan alat peraga. Dengan alat peraga proses belajar 

mengajar tidak verbalistis. 

5).  Prinsip aktifitas motoris  

Belajar yang dapat menimbulkan aktifitas motorik para subyek belajar 

seperti menulis, menggambar, melakukan percobaan, mengerjakan tugas 

latihan, akan menimbulkan kesan dan hasil belajar yang lebih mendalam.  

6). Prinsip motifasi  

Motifasi memegang peranan penting dalam belajar. Makin kuat motifasi 

seseorang dalam belajar maka akan makin optimal dalam melakukan 

aktifitas belajar. Dengan kata lain intensitas proses pembelajaran sangat 

ditentukan oleh motifasi.  
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2.2.2 CTL (Contectual Teaching and Learning) 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu konsep belajar di 

mana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, sementara siswa 

memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dari konteks yang terbatas, sedikit 

demi sedikit, dan dari proses mengkonstruksi sendiri, sebagai bekal 

memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat 

(Nurhadi dkk. 2004: 13).  

 

2.2.3  Komponen Utama Pembelajaran CTL ( Contextual Teaching and 

Learning) 

Pembelajaran dengan menerapkan model CTL  ( Contextual Teaching 

and Learning) melibatkan tujuh komponen utama yang dijelaskan sebagai 

berikut. 

1) Konstruktivisme (Constructivism)  

Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran 

CTL, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, 

yang hasilnya diperoleh melalui konteks yang terbatas (sempit) bukan 

secara tiba-tiba. Dengan dasar tersebut, pembelajaran harus dikemas 

menjadi proses mengkonstruksi bukan menerima pengetahuan. Demikian 

halnya dalam proses pembelajaran ekonomi akuntansi, siswa membangun 
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sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar 

mengajar, siswa yang menjadi pusat kegiatan, bukan guru.  

2) Menemukan (Inquiry)  

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran 

berbasis kontekstual, dimana pengetahuan dan ketampilan yang diperoleh 

siswa bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta tetapi hasil 

menemukan sendiri. Guru diharapkan merancang kegiatan yang merujuk 

pada kegiatan menemukan, apapun materi yang diajarkan.  

 

3) Bertanya (Questioning)  

Questioning merupakan strategi utama pembelajaran kontekstual. 

Guru menggunakan pertanyaan untuk menuntun siswa berpikir, bukannya 

penjejalan berbagai informasi penting yang harus dipelajari siswa. Bertanya 

adalah suatu strategi yang digunakan secara aktif oleh siswa untuk 

menganalisis dan mengeksplorasi gagasan-gagasan. Pertanyaan-pertanyaan 

spontan yang diajukan siswa dapat digunakan untuk merangsang siswa 

berpikir, berdiskusi, dan berspekulasi.  

4) Masyarakat Belajar (Learning Comunity)  

Konsep “Masyarakat Belajar” menyarankan agar hasil pembelajaran 

diperoleh dari kerja sama dengan orang lain, sharing antara teman, antar 

kelompok, dan antara yang tahu dengan yang belum tahu. Dalam 

masyarakat belajar terjadi proses komunikasi dua arah, dua kelompok 

belajar (atau lebih) yang terlibat dalam komunikasi pembelajaran.  
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5) Pemodelan (Modeling)  

Pemodelan pada dasarnya membahasakan gagasan yang dipikirkan, 

mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan para siswanya untuk 

belajar, dan melakukan apa yang guru inginkan agar siswa-siswanya 

melakukan. Permodelan dapat berbentuk demonstrasi, pemberian contoh 

tentang konsep atau aktivitas belajar. Dalam pembelajaran kontekstual, 

guru bukan satu-satunya model, model dapat dirancang dengan melibatkan 

siswa.  

6) Refleksi (Reflection)  

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau 

berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu. 

Siswa mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur 

pengetahuan yang baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari 

pengetahuan sebelumnya.  

7) Penilaian yang Sebenarnya (Authentic assessment)  

Authentic assesment adalah prosedur penilaian dalam pembelajaran 

kontekstual. Dengan authentic assesment, siswa dinilai kemampuannya 

dengan berbagai cara. Prinsip utama asesmen dalam pembelajaran 

kontekstual tidak hanya menilai apa yang  diketahui siswa, tetapi juga 

menilai apa yang dapat dilakukan siswa. Penilaian itu mengutamakan 

penilaian kualitas hasil kerja siswa dalam menyelesaikan suatu tugas.  

CTL ( Contextual Teaching and Learning) adalah strategi 

pembelajaran yang menghubungkan antara konten pelajaran dengan situasi 
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kehidupan nyata, dan mendorong siswa mengaitkan antara pengetahuan dan 

pengalaman yang didapatnya di sekolah dengan kehidupannya sebagai 

anggota keluarga, warganegara, dan dunia kerja (Tim Penatar Undiksha 2007: 

2). CTL  ( Contextual Teaching and Learning) merupakan respons dari 

ketidakpuasan praktek pembelajaran yang sangat menekankan pada 

pengetahuan abstrak atau konseptual semata-mata. Pembelajaran demikian 

memang cocok untuk melahirkan para akademis, tetapi tidak menyiapkan 

siswa untuk menjadi seorang profesional; dengan kata lain, pembelajaran yang 

terlampau abstrak telah mengabaikan aspek kontekstual atau terapan dari 

pengetahuan tersebut. 

Bagi siswa, proses pembelajaran tradisional yang menekankan pada 

pengetahuan abstrak atau konseptual lebih pasif daripada pembelajaran 

kontekstual, informasi dalam pemikirannya melalui kegiatan mendengarkan 

guru dan membaca materi yang ditugaskan. Sesuai dengan itu, maka metode 

pengajaran lebih berpusat pada guru. Tidak semua siswa memiliki 

kemampuan untuk menyerap informasi secara abstrak, oleh karena itu banyak 

siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Juga banyak yang lulus 

sekolah tetapi tidak mampu berada di masyarakat sebagai anggota yang 

bermutu. Penguasaan terhadap pengetahuan factual masih tatap diperlukan 

sebagai landasan pengembagan ilmu pengetahuan, tetapi pengetuhuan itu lebih 

mudah untuk dipahami jika diperoleh dari pengalaman langsung, dari pada 

siswa hanya menghafal dan menyimpan informasi itu dalam pikirannya 

sampai suatu saat nanti diperlukan. Cognitive apprenticeship adalah suatu 
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metode melatih siswa dalam menyelesaikan suatu  tugas. Ada tiga hal utama 

yang harus dilakukan seorang guru sebelum pembelajaran dilakukan, yaitu : 

(1) terlebih dahulu menentapkan kompetensi yang harus dicapai siswa (2) 

menunjukkan manfaat dari tugas yang diberikan, dan (3) member peluang 

untuk keberagaman cara belajar siswa. 

Dalam metode ini, dilakukan visualisasi konsep-konsep abstrak, 

memahami konsep, dam menggunakannya untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan. Terkait dengan konsep kebersamaan tersebut, dalam  CTL perlu 

dilakukan diversifield learnig strategis, yaitu penggunaan strategi 

pembelajaran yang bervarias namun kontekstual. Metode ceramah dalam 

beberapa hal masih diperlukan, tetapai metode-metode yang berpusat pada 

siswa seperti metode inkuiri dan metode kooperatif akan lebih bisa membantu 

siswa mengembangkan kompetensi dengan bak, begitu juga perlu dilakukan 

differentiated teaching yaitu pembelajaran yang demokratis dimana siswa 

dapat peluang yang luas untuk memahami informasi sesuia dengan 

keccenderungan yang dimiliki masing-masing kecenderungan tersebut untuk 

mengatasi permasalahan-permasalan yang dihadapi. 

Pemberdayaaan sangat diperlukan dalam CTL  ( Contextual Teaching 

and Learning) Menurut Bond dalam Tim Penatar Undiksha 2007  

pemberdayaan siswa dapat dilakukan dengan cara: (1) Fading ( menjauh 

secara perlahan) yaitu : dukungan guru dikurangi sedikit demi sedikit  hingga 

akhirnya siswa dapat menyelesaikan tugasnya secara mandiri; (2) Articulation 

(penyampaian), yaitu kesempatan untuk siswa terlibat dalam percakapan atau 
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diskusi mengenai pengetahuannya dalam rangka memecahkan masalah; (3) 

Reflection (refleksi, melihat kediri-sendiri), yaitu kegiatan dimana siswa dapat 

membandingkan kemampuan dan keterampilannya dengan ahli dibidangnya; 

dan (4) Eksploration (ekplorasi, berkarya), yaitu saat dimana guru mendorong 

siswa untuk mencoba menemukan dan memecahkan persoalan secara mandiri. 

2.2.4 Strategi CTL  ( Contextul Teaching and Learning) 

Texas Collaborative for Teaching Exellence 2005 (Tim Penatar 

Undiksha 2007) mengajukan suatu strategi dalam melakukan pembelajaran 

kontekstual yaitu: 

a. Realiting, yaitu belajar dalam konteks menghubungkan apa yang 

hendak dipelajari dengan pengalaman atau kehidupan nyata. Untuk 

itu, bawa perhatian siswa pada pengalaman, kejadian, dan kondisi 

sehari-hari. Lalu, hubungkan/kaitkan hal itu dengan pokok bahasan 

baru yang akan diajarkan. 

b. Experiencing, yaitu belajar dalam konteks eksplorasi, mencari, dan 

menemukan sendiri. Memang, pengalaman itu dapat diganti dengan 

video, atau bacaan (dan bahkan kelihatannya dengan cara ini belajar 

bisa lebih cepat), tetapi strategi demikian merupakan strategi pasif, 

artinya, siswa tidak secara aktif/langsung mengalaminya. 

c. Appling, yaitu belajar mengaplikasikan konsep dan informasi dalam 

konteks yang bermakna. Belajar dalam konteks ini serupa dengan 

simulasi, yang seringkali dapat membuat siswa mencita-citakan 
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sesuatu, atau membayangkan suatu tempat bekerja dimasa depan. 

Simulasi seperti bermain peran merupakan contoh yang sangat 

kontekstual dimana siswa mengaplikasikan pengetahuannya seperti 

dalam dunia nyata. Seringkali juga dilakukan berupa pengalaman 

langsung (firsthand experience) seperti magang. 

d. Cooperative, yaitu proses belajar dimana siswa belajar berbagi 

(sharing) dan berkomunikasi dengan siswa lain. Pembelajaran 

kooperatif merupakan salah satu strategi utama CTL, karena pada 

kenyataannya, siswa berhasil adalah yang mampu berkomunikasi 

secara efektif dan bisa bekerja dengan baik dalam tim. Aktifitas 

belajar yang relevan dengan pembelajaran kooperatif adalah bekerja 

kelompok; dan kesuksesan kelompok tergantung pada kinerja setiap 

anggotanya. Peer grouping juga suatu aktivitas pembelajaran 

kooperatif. 

e. Transferring, yaitu belajar dalam konteks pengetahuan yang sudah 

ada, artinya adalah siswa belajar menggunakan apa yang telah 

dipelajari untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Aktivitas 

dalam pembelajaran ini antara lain adalah pemecahan masalah 

(problem salving). 

Pendekatan  CTL (Contextual Teaching and Learning) merupakan 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 
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hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Konsep ini, hasil 

pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung 

alamiah dadlam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer 

pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan dari 

pada hasil (Depdiknas 2002:1). Dalam kelas CTL  (Contextual Teaching and 

Learning) tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. 

Maksudnya, guru lebih berusan dengan strategi dari pada informasi. Tugas 

guru mengelola kelas sebagai tim yang bekerja sama untuk menemukan 

Sesutu yang baru bagi siswa. Sesuatu yang baru (pengetahuan dan 

keterampilan) datang dari “menemukan sendiri bukan dari “apa kata guru”. 

Begiutlah peran guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual. 

Kontekstual hanyalah sebuah strategi pembelajaran, sepert halnya strategi 

pembelajaran yang lain. Kontekstual dikembangkan dengan tujuan agar 

pembelajran lebih produktif dan bermakna ( Depdiknas 2002: 2). 

Pendekatan CTL  (Contextual Teaching and Learning) lebih 

mengutamakan strategi dari pada hasil. Guru dalam kelas kontekstual 

mempunyai tugas guru untuk membantu siswa mencapai tujuan. Tugas guru 

lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberikan informasi 

kepada siswa karena dalam pendekatan kontekstual, siswa dituntut lebih aktif 

menemukan sendiri pengetahuan tersebut bukan dari ceramah guru. Guru 

memberikan jalan dan mengarahkan kepada siswa untuk memperoleh 

pengethuan tersebut, untuk itu guru harus pandai memilih strategi yang 
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mampu membekali siswa dengan pengetahuan untuk diterapkan dari satu 

masalah ke masalah lainnya dan dari satu konteks ke konteks lainnya (Zulaeha 

2003: 1). Guru juga harus mampu mengkondisikan kelas dan megelola kelas 

sebagai sebuah tim yang berkerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru 

bagi anggota kelas 

Ada lima kata kunci dalam pembelajaran CTL  ( Contextual Teaching 

and Learning), yaitu real world learnimg, mengutamakan, pengalaman nyata, 

berfikir tingkat tinggi,berpusat pada siswa, siswa aktif, kritis dan kreatif, 

pengetahuan bermakna dalam kehidupan, dekat dengan kehidupan nyata, 

perubahan perilaku, siswa prakyek bukan menghafal, Learning bukan 

teaching, pendidikan (education) bukan pengajaran (instruction), pembetukan 

manusia. Pembelajaran dengan pendekatan Kontekstual menghadapkan siswa 

dengan dunia nyata ( real world ) di mana mereka berada. Sehingga materi-

materi yang mereka pelajari bukan hanya menjadi bayangan dlam pikiran 

mereka. Siswa dalam kelas kontekstual akan mengalami sendiri kegiatan 

belajar dan kaitannya dengan apa yang meeka pelajari, sehingga siswa lebih 

mudah memahami apa yang mereka pelajari. Siswa diajak untuk berfikir, 

bukan sekedar menerima apa kata guru, siswa menjadi subjek dalam kelas 

kontekstual artinya pusat dari pembelajarn adalah siswaa bukan guru sehingga 

siswa harus aktif, kritis dan kreatif menemukan sendiri pengalaman dan 

pengetahuan baru yang akan bermanfaat bagi mereka. Siswa duduk manis 

dalam kelas tidak berlaku bagi kelas kontekstual. 



36 
 

 

Setelah  mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mengalami 

perubahan perilaku kearah positif. Tujuan dari pembelajaran kontekstual 

adalah pembetukan manusia, dengan pembelajan kontekstual diharapkan dapat 

menghasilkan siswa yang menguasai kompetensi-kompetensi tertentu yang 

dibutuhkan dalam kehidupannya sebagai anggota keluarga atau masyarakat. 

Pembelajaran dengan kontekstual memiliki karateristik yang berbeda dengan 

pembelajaran yang lain. Dalam pembelajaran kontekstual ada kerja sama antar 

siswa, antar siswa dengan guru sebagai fasilitator dan motifator. Karakteristik 

yang kedua yaitu saling menunjang dalam kegitan pembelajaran, 

menyenangkan dan tidak membosankan sehingga siswa lebih bergairah dalam 

belajar. Kelas kontekstual juga merupakan kelas yang terintergrasi, materi 

pembelajaran menggunkan berbagai sumber bukan satu sumber saja. Siswa 

dalam kelas kontekstual aktif dan senantiasa sharing dengan atau diskusi 

dengan teman mengenai materi sedang mereka pelajari. Siswa juga kritis 

terhadap pelajaran yang sedang dipelajari. Guru hanya sebagai fasilitator dan 

motifator bagi siswa, meskipun demikian guru juga harus kreatif dalam 

mengelola kelas agar kelas tersebut tidak membosankan dan dapat 

membangkitkan gairah belajar siswa. 

Pendekatam kontekstual adalah pendekatan dengan konsep belajar 

yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajukan dengan situasi 

dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara yang dimiliki 

dan penerapannya dalam kehidupan (Nurhadi 2004: 1) pembelajaran akuntansi 

kontekstual adalah pemeblajaran akuntansi dengan pendekatan kontekstual. 
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Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa 

bekerja dan menyelami bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Proses 

pengembangan konsep dan gagasan pembelajaran ekonomi akuntansi 

kontekstual bermula dari dunia nyata.  Menurut Nurhadi (2004: 12) 

disebutkan tentang beberapa terjemahan definisi pembelajaran kontekstual 

sebagai berikut: 

1. Sistem CTL merupakan proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa 

melihat makna dalam bahan pekerjaan yang mereka pelajari dengan cara 

menghubungkan dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari yaitu 

dengan kontek lingkungan, pribadinya, sosialnya, dan budayanya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut system CTL akan menuntun siswa melalui 

kedelapan komponen utama CTL yaitu melakukan hubungan yang 

bermakna, menegerjakan pekerjaan yang berarti, mengatur cara belajar 

sendiri, bekerja sama, mencapai standar yang tinggi dan asemen autentif. 

2. Ada tujuh yang mencirikan konsep CTL yaitu kebermaknaan, penerapan 

itensi, berfikir tingkat tinggi, kurikulum yang digunakan harus standar, 

berfokus pada budaya, keterlibatan siswa.aktif dan asetmen autentif. 

Dari penjelasan mengenai pembelajaran kontekstual di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual merupakan pembelajran yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan kehidupan 

nyata siswa sehinnga siswa dapat menghubungkan pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan nyata. Dalam pembelajaran 

kontekstual siswa mengetahui manfaat apa yang diperoleh dari kegiatan 
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belajar yang dia lakukan. Siswa sendiri yang mengalami proses tersebut 

karena siswa sebagai subjek pembelajaran., guru hanya sebagai fasilitator dan 

motivator yang mengarahkan dan memotifasi siswa dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran kontekstual diharapkan mampu menghasilkan 

siswa yang kritis,kreatif,mandiri dan berkompeten. 

2.1.5 Model Pembelajaran CTL (Contextual Teaching Learning)  

Model Pembelajaran CTL adalah konsep belajar dimana guru 

menghadirkan dunia nyata kedalam kelas dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sehari-hari, sementara siswa memperoleh pengetahuan dan 

ketrampilan dari konteks yang terbatsi sedikit demi sedikit dan dari proses 

mengkonstruksi sendiri sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupannya sebagai anggota masyarakat.(Nurhaadi 2004 ) 

 

2.3 Konsep Tentang Kreatifitas 

2.3.1  Pengertian kreatifitas 

Kreatifitas belajar adalah hasil dari proses interaksi antara individu dan 

lingkungannya. Seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan 

dimana ia berada, dengan demikian baik perubahan di dalam individu maupun 

di dalam lingkungan dapat menunjang ataupun dapat menghambat upaya 

kreatif. Implikasinya adalah bahwa kemampuan kreatif dapat ditingkatkan 

melalui pendidikan yang baik dan membebaskan siswanya. Menurut Barron 

dalam (Munandar 1999: 28) kreatifitas adalah kemampuan untuk 
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menghasilkan/menciptakan sesuatu yang baru. Clark dalam (Munandar 1999: 

24) psikologi humanistik lainnya menyatakan bahwa kreatifitas adalah 

pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas dalam bentuk 

terpadu dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain. Hal ini sesuai 

dengan konsep pembangunan Indonesia seutuhnya.Sedangkan kreatifitas 

menurut pandangan David dalam (Wulandari 2005: 25) adalah suatu idea tau 

pemikiran manusia yang bersifat inovatif, useful (berdaya guna), dan dapat 

dimengerti (understandable). Maka kata kreatif (creative) sendiri 

sesungguhnya hanya berkisar pada persoalan mencipta atau menghasilkan 

suatu. 

Dari beberapa pengertian kreatifitas yang diungkapkan oleh para ahli di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa kreatifitas merupakan suatu tindakan 

dimana seseorang dapat mengaktualisasikan diri dengan mengkombinasikan 

konsep-konsep, pemikiran-pemikiran, serta ide-ide untuk menciptakan suatu 

alternative yang berbeda untuk mencapai tujuan-tujuan yang sama. Dalam 

belajar siswa dikatakan kreatif jika siswa tersebut mampu mengkombinasikan 

cara-cara dalam belajar sehingga dapat memudahkan siswa itu dalam belajar. 

2.3.2 Kebiasaan orang kreatif 

Kebiasaan kreatif adalah tingkah laku yang diajalankan secara konsisten 

yang berakibat pada lahirnya berbagai bentuk output kreatif. Orang kreatif 

memiliki kebiasaan-kebiasaan positif yang mampu menggunakan 

kreatifitasnya dan mengaktualisasikan potensi kreatifnya. Begitu melekatnya 
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kebiasaan tersebut sehingga memunculkan karakteristik spesifik yang 

menggambarkan seperti apa orang kreatif itu. kebiasaan-kebiasaan positif 

yang kondusif bagi proses kreatif menurut Cambell dalam (Wulandari 2005: 

23) adalah sebagai berikut: 

1. Bersikap terbuka 

Suatu kebiasaan utama orang kreatif adalah pada sikapnya yang 

terbuka terhadap segala macam ide, gagasan dan pemikiran, mulai dari 

yang lurus-lurus sampai yang tergolong kontrovesional. Hal ini bertolak 

belakang dengan kecenderungan kebanyakan orang yang hanya menerima 

hal yang disukai, diinginkan, dan tidak bertentangan dengan dirinya. 

Kebiasaan inilah yang mengkondisikan pikiran orang-orang kreatif selalu 

dalam keadaan terbuka, peka dan siap menerima hal baru. Kebiasaan ini 

memudahkan untuk beradaptasi dan merespon secara positif (positive 

thinking) berbagai bentuk perubahan disekelilingnya. Inilah kelebihan 

orang-orang kreatif sehingga banyak perubahan, penemuan teknologi baru, 

atau karya-karya spektakuler yang  muncul dari proses kreatif. 

2. Berani Mencoba 

Orang kreatif cendetung memiliki keberanian mengekperimenkan 

hal yang baru.bahkan yang asing atau Nampak tidak masuk akal sejalan 

dengan sikapnya yang teerbuka dan hasrat ingin tahunya yang besar orang 

kreatif selalu mencoba hal yang baru. Dengan mencoba orang kreatif 

menemukan banyak hal yang baru.memcahkan teka-teki atau misteri yang 
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membuatnya penasaran dan tentu saja memuaskan hasrat ingin tahunya 

besar. Pengalaman mencoba adalah sesuatu yang sangat bernilai bagi 

orang kreatif. Apabila siswa beranuj mencoba ini akan membawanya 

paada kebisaan berikutnya yang tak kalah pentingnya yaitu menyukai 

tantangan. 

3. Menyukai tantangan  

Orang-orang kreatif merupakan orang yang ahli dalam 

membangkitkan antusisme dan motivasi berkresi dari dalam maupun dari 

luar. Ia dapat menciptakan tantangan-tantangan menjadi bagian dari 

aktulisasi diri. Menyonsong tantangan  selalu berarti kesempapatan 

meneguhkan jati dirinya. Sementara menghindari atau melewatkan selalau 

berarti mengkeroposkan pondasi keyakinan dan eksistensinya dan 

merespon secara kuat tantangan dari luar. Menyosong tantangan selalu 

berarti kesempatan meneguhkan jati dirinya. Sementara menghindari atau 

melewatkan tantangan selalu berarti mengkeroposkan pondasi keyakinan 

diri dan eksitensinya dan merespon secara kuat tantangan dari luar. 

4. Mengolah masukan 

Orang yang kreati adalah orang yang cenderung independen 

dalam melakukan aktifitasnya da selalu memasukkan roh 

“kepribadiannya” dalam proses aktifitasnya terdebut. Mereka juga selalu 

tertantang untuk mengolah aspek internal dan eksternal demi mencapai 

hasil yang menurut perkiraan dan imajinasinya lebih baik,bernilai, unik da 
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lebih bercita rasa. Siswa yang kreatif, tidak akan merasa cukup belajar di 

sekolah dan yang disampaikan oleh guru saja. Ia akan merasa kurang dan 

mencari sumber-sumber lain untuk diolah dalam pikirannya yang 

kemudian akan melakukan alternative untuk mempelajarinya. 

5. Imajinatif 

Imajinatif adlah karunia illahi yang dasyat yang hanya dihadiahkan 

Tuhan YME kepada mahluknya yaitu manusia. Imajinasi adalah nafasnya 

kreatif. Tanpa imajinasi, tidak akan kreatif. Imajinaasi merupakan 

kekuatan atau proses yang menghasilkan citra, mantal dan ide. Dengan 

daya imajinasinitulah yang akan membantu siswa dalam mempelajari, 

memahami dan mengerti pelajaran ekonomi akuntansi. 

6. Menyukai variasi 

Orang kreatif terbiasa suka berfikir kreatif menyuguhkan pilihan-

pilihan dann variasi. Siswa yang kreatif akan melakukan variasi-variasi 

cara belajar sehingga siswa tersebut tidak akan pernah bosan tentang 

belajar. 

2.3.3 Cara mengembangkan Kreatifitas pada siswa  

Pendidikan yang berhasil dengan baik adalah yang dapat menciptakan 

sejumlah orang kreatif, mampu melakukan sesuatu yang baru dan tidak hanya 

mengulang apa yang telah dikerjakan oleh generasi sebelumnya, menemukan 

sesuatu yang baik yang belum pernah ada maupun merevisi atau 

mengembangkan yang sudah ada. Gibbs dalam (Mulyasa 2002: 106) 



43 
 

 

berdasarkan berbagai penelitiannya menyimpilkan bahwa kreatifitas dapat 

dikembangkan dengan member kepercayaan, komunikasi yang bebas, 

pengarahan diri, dan pengawasan yang tidak terlalu ketat. Hasil penelitian 

tersebut dapat diterapkan atau dituangkan dalam proses pembelajaran. Dalam 

hal ini peserta didik akan lebih kreatif jika: 

1. Dikembangkan rasa percaya diri pada peserta didik, dan mengurangi 

rasa takut. 

2. Memberi kesempatan pada seluruh peserta didik untuk berkomunikasi 

ilmiah secara bebas dan terarah. 

3. Melibatkan peserta didik dalam menentukan tujuan belajar dan 

evaluasinya. 

4. Memberikan pengawasan yang tidak terlalu ketat dan tidak otoriter. 

5. Melibatkan mereka secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran 

secara keseluruhan 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpilkan bahwa kreatifitas 

sangat dibutuhkan dalam belajar khususnya dalam pembelajaran akuntansi 

yang terkenal rumit. Karena belajar tidak hanya mengandalkan pada 

intelegensi yang tinggi saja melainkan membutuhkan kreatifitas untuk 

memecahkan masalah dalam belajar. Masalah-masalah dalam pembelajaran 

akuntansi yang sering terjadi pada siswa adalah seringkali siswa patah 

semangat ketika menjumpai soal rumit dan membutuhkan pemikiran dan 

pemahaman yang lebih. Untuk itu dibutuhkan penciptaan gagasan-gagasan 
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baru dalam belajar akuntansi, memilih alternatif-alternatif dalam belajar, dapat 

menkombinasikan cara belajar sehingga belajar akan lebih menyenangkan. 

2.3.4 Aspek-apek kreativitas 

   Menurut Torrance (Munandar,1999:43-45) aspek kreativitas 

meliputi empat hal yaitu: 

1. Fluency (kelancaran), merupakan kegiatan yang mengembangkan 

kelancaran berfikir untuk menghasilkan banyak gagasan 

kemungkinan jawaban terhadap suatu persoalan. 

2. Flexibility (keluwesan), adalah kemampuan untuk mengemukakan 

bermacam-macam pemecahan atau pendekatan terhadap masalah. 

3. Originality (keaslian), adalah kemampuan untuk 

mengemukakan/mencetuskan gagasan yang asli, jadi tidak hanya 

menciptakan gagasan dalam jumlah banyak saja tetapi juga 

gagasan baru. 

4. Elaboration (penguraian), adalah kemampuan untuk 

mengembangkan ide dan untuk menguraikan ide-ide secara rinci. 

Dari aspek-aspek diatas maka seorang siswa dapat 

mengembangkan cara berfikir untuk menghasilkan suatu gagasan terhadap 

suatu persoalan dan mengembangkan macam-macam pemecahan masalah 

dengan idea tau gagasan yang baru. 
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2.4 Kerangka Berfikir 

Dengan menggunakan model pembelajaran Contexstual Teaching and 

Learning (CTL) pada pembelajaran akuntansi di SMA diharapkan dapat 

meningkatkan penalaran akuntansi siswa. Disini siswa akan lebih mudah 

menangkap konsep. Pemahaman konsep secara logika akan mengurangi 

kesalahan pengerjaan yang dilakukan. Sehingga siswa dapat menggunakan 

daya nalarnya untuk memecahkan masalah yang ada. Untuk itu seorang guru 

harus mampu dan menguasai cara penyampaian materi pembelajaran dengan 

model pembelajaran Contexstual Teaching and Learning (CTL). Apabila 

seorang guru dalam melakukan persiapan pembelajaran kontekstual sudah 

optimal, maka dalam proses pembelajaran diharapkan hasilnya juga 

memuaskan karena siswa telah menguasai konsep dan siswa dapat 

menggunakan daya nalarnya sehingga siswa mampu mengikuti pembelajaran 

tersebut. Dengan siswa diajak untuk mempraktekkan langsung pada kehidupan 

sehari-hari akan membuat siswa merasa senang dan merasa membutuhkan 

selain itu juga kreatifitas siswa dapat meningkat setelah belajar menggunakan 

model pembelajaran CTL (Contexstual Teaching and Learning). Dengan 

demikian siswa akan mudah menguasai konsep dan menggunakan 

dayanalarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul pada 

kehidupan nyata.  

Untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran CTL (Contexstual 

Teaching and Learning) terhadap hasil belajar siswa tidak akan lepas dari 
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kreatifitas belajar yang dimiliki siswa dalam mengikuti pembelajaran atau 

dengan kata lain untuk memperoleh hasil belajar yang tinggi diperlukan 

kreatifitas belajar yang tinggi pula. Kreatifitas belajar memiliki peranan yang 

cukup besar di dalam upaya belajar karena tanpa kreatifitas belajar hampir 

tidak mungkin siswa mampu melakukan kegiatan belajar. Kreatifitas belajar 

merupakan dorongan yang menggerakkan aktivitas seseorang dalam 

melakukan kegiatan belajar yang merupakan modal besar dalam mencapai 

tujuan. Kreatifitas  belajar akuntansi dapat dilihat dengan adanya keinginan 

yang kuat dari siswa untuk belajar akuntansi. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya partisipasi siswa dalam mengikuti mata pelajaran, adanya kerajinan 

siswa dalam mengerjakan tugas-tugas akuntansi yang diberikan oleh guru 

sebagai latihan di rumah dan lain sebagainya. Adanya dorongan yang kuat dari 

siswa untuk belajar mata pelajaran akuntansi akan berdampak secara langsung 

pada pencapaian prestasi hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini hendaklah 

guru selalu memberikan dorongan atau motivasi kepada peserta didik agar 

senantiasa senang, berminat dan bersemangat dalam proses pembelajaran. 

Dengan menggunakan model pembelajaran CTL (Contexstual Teaching and 

Learning) berdasar pada prosedur yang telah ditentukan diharapkan dapat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi. 

Dengan kreatifitas belajar sebagai variabel moderating, memperkuat atau 

memperlemah model pembelajaran CTL (Contexstual Teaching and 

Learning) terhadap hasil belajar, Artinya model pembelajaran tersebut 
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memang benar-benar efektif dan seindahnya dipakai pada mata pelajaran 

akuntansi. 

   Secara sederhana kerangka berfikir di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran CTL (Contexstual Teaching and Learning) akan 

meningkatkan hasil belajar  siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 Pecangaan 

dengan kreatifitas sebagai variabel moderating. Dan dapat dilihat pada gambar 

2.1 

  

  

  

 

     Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

2.5  Hipotesis 

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang harus dibuktikan 

kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

3. Ada pengaruh model pembelajaran CTL (Contexstual Teaching and 

Learning) terhadap  hasil belajar siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 

Pecangaan pada mata pelajaran Akuntansi 

4. Ada pengaruh model pembelajaran CTL (Contexstual Teaching and 

Learning) terhadap  hasil belajar siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 

Hasil 
Belajar 

 

Model Pembelajaran  
CTL 

Kreatifitas 
Belajar 
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Pecangaan pada mata pelajaran Akuntansi dengan kreatifitas belajar 

sebagai variabel moderating. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  DESAIN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian populasi. Penelitian ini 

tidak melakukan tindakan di lapangan. Peneliti tidak memberikan perlakuan 

terhadap sampel penelitian tetapi tinggal melihat efeknya pada variabel 

dependen. 

Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini yaitu CTL (Contexstual 

Teaching and Learning) (X1) variabel independen dan kreatifitas belajar (X2) 

variabel moderating, sedangkan hasil belajar (Y) sebagai variabel dependen.  

3.2  POPULASI DAN SAMPEL 

3.2.1 Populasi Penelitian 

 Populasi penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian 

(Suharsimi Arikunto 2006:130). Populasi , menurut Sudjana dalam Siti M ( 

2008:48) adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atau 

pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari 

semua anggota kumpulan yang  lengkap dan jelas yang ingin dicapai sifat-

sifatnya. Populasi menurut (Nur Indriantoro 1999:115) adalah sekelompok 

orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karateristik 

tertentu.Sedangkan yang termasuk populasi dalam 
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ini adalah seluruh siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 Pecangaan yang 

berjumlah 121 orang. 

Tabel 3.1 Data Jumlah Siswa Kelas XI IS SMA Negeri 1 Pecangaan 

No Kelas Jumlah Siswa 

1. XI IS 1   40 siswa 

2. XI IS 2   40 siswa 

3. XI IS 3 41 siswa 

Jumlah    121 siswa 

 
3.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti, 

dimana penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan 

hasil penelitian sampel artinya mengangkat kesimpulan penelitian sebagai 

sesuatu yang berlaku bagi populasi (Suharsimi Arikunto 2006:131). Menurut 

Sudjana  (2005:49) Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi terbaik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus atau semua populasi 

dijadikan sampel, dilakukan secara merata setiap kelas sehingga semua 

responden mempunyai kesempatan yang sama sebagai sampel penelitian. 

Adapun dalam pengambilan sampel dilakukan secara merata ke setiap kelas 

sehingga semua responden mempunyai kesempatan yang sama sebagai sampel 

penelitian 
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3.3  VARIABEL PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel, yaitu variabel bebas (X), 

variabel terikat (Y), variabel moderating (X). 

3.3.1 Variabel Bebas 

3.3.1.1  Model Pembelajaran (CTL)  

Model  pembelajaran CTL (Contexstual Teaching and Learning) 

yaitu konsep belajar dimana guru menghadirkan dunia nyata kedalam kelas 

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki 

siswa dengan penarapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari dan variabel 

ini duiji dengan skala likert dengan sub-variabel dan indikator-indikator 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Variabel, Sub-Variabel dan Indikator  Model Pembelajaran 
(CTL)  

Variabel Sub-Variabel Indikator 

Model 
pembelajaran 
CTL 

 

 

Konstruktivisme 
(Countructivism) 

1. Proses pembelajaran 

2. Aktivitas pembalajaran 

3. Pusat kegiatan 

Menemukan 
(Inquiry) 

1. Pengetahuan tentang hal yang 
baru 

2. Merujuk pada kegiatan 
menemukan kegiatan yang baru 

Bertanya 
(Questioning) 

1.Memberi pertanyaan 

2. Memberi kesempatan siswa 

Masyarakat 
belajar (Learning 

1.Ketertarikan siswaa ketika 
mengikuti pembelajaran 
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Community) 2. Hasil pembelajaran 
3. Memberikan tugas dan 

penguatan 
  

Permodelan 
(Modeling) 

1,model pembelajaran 

Refleksi 
(Reflection) 

1.Kemauan dalam mengerjakan 

2.Pengetahuan yang baru 

Peniliaan yang 
sebenarnya (Autentic 
Assesment) 

1.Peniliaan kualitas siswa 

2. Memberi penguatan atau 
teguran 

( Sumber: Nurhadi dkk. 2004) 

 
3.3.2 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variable yang dipengaruhi oleh variable bebas. 

Variabel  terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang 

ditunjukkan oleh nilai-nilai ulangan harian pada mata pelajaran akuntansi, 

Selain itu hasil belajar siswa juga dapat dilihat pada perubahan perilaku siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

3.3.3 Variabel Moderating 

3.3.3.1 Kreatifitas Belajar (X) 

Variabel moderating ialah variabel yang akan mempengaruhi 

hubungan variabel bebas X dengan variabel tak bebas Y . Variabel moderating 

merupakan variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan yang kuat 

dengan hubungan variabel terikat dan variabel bebas. Dalam penelitian ini, 
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yang menjadi variabel moderating adalah kreatifitas belajar yaitu hasil proses 

interaksi antara individu dan lingkungannya. Pengukuran dilakukan dengan 

skala likert dengan sub-variabel dan indikator-indikator sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Variabel, Sub-Variabel, dan Indikator Kreatifitas Belajar  

Variabel Sub-Variabel Indikator 

Kreatifitas    

Belajar 

Bersikap 

terbuka 

1.Gagasan/ide baru 

2.Menumui hal yang baru 

Berani 

mencoba 

1. Mencoba hal yang baru 

2.Menyukai sebuah tantangan 

yang baru 

Menyukai 

tantangan 

1.Membangkitkan motivasi 

2.Menambah Pengetahuan 

Mengolah 

masukan 

1.Menerima sesuatu yang baru 

Imajinatif 1.Meniru/mencontoh sikap positif 

seseorang 

Menyukai 

variasi 

1.Variasi pembelajaran 

2.Berfikir kreatif 

( Sumber Cambell dalam ( Wulandari 2005:23)) 

 

 

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA 

3.4.1 Metode Dokumentasi 
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Mengenai data hal-hal atau variabel yang berupa catatan, surat kabar, 

majalah,legger, agenda dan sebagainya (Arikunto 2006:236). Metode 

dokumentasi digunakan unutk mendapatkan informasi mengenai daftar nama 

dan daftar nilai siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 Pecangaan Kabupaten 

Jepara.. 

3.4.2 Angket (kuesioner) 

Yaitu Teknik pengumpulan data dengan metode survey yang 

menggunakan pertanyaan kepada subyek penelitian secara tertulis (Nur 

Indriantoro 1999:252). Kuesioner digunakan dalam hal ini adalah kuesioner 

tertutup, yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga 

responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung. Metode ini 

digunakan untuk mengumpulkan data dari responden mengenai efektifitas 

model pembelajaran CTL dan kreatifitas belajar yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok. Selain item pertanyaan yang diajukan, disediakan pula 

alternatif jawaban. Oleh karena itu, data angket  berupa data kualitatif. 

`Setiap alternatif jawaban akan diberi skor sebagai berikut : 

a. jawaban SL (Selalu) diberi nilai  5 

b. jawaban SR (Sering) diberi nilai  4 

c. jawaban KD (Kadang) diberi nilai  3 

d. jawaban JR (Jarang) diberi nilai  2 

e. jawaban TP (Tidak Pernah) diberi nilai 1 
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Hasil atau data dari penelitian dianalisa untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitasnya. Dalam penyusunan angket, dilakukan ujicoba kepada 

responden kemudian dihitung validitas dan reliabilitasnya. 

3.5  Metode Analisis Uji Instrumen 

Uji coba instrumen penelitian dilakukan sebelum angket diberikan pada 

responden. Tujuannya adalah untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang 

kurang jelas, maksudnya untuk menghilangkan kata-kata yang sulit dipahami, 

mempertimbangkan penambahan atau pengurangan item. 

 Uji coba instrumen dimaksudkan untuk mengetahui validitas dan 

reabilitas, sehingga dapat diketahui layak tidaknya instrumen tersebut 

digunakan dalam pengambilan data penelitian. Instrumen yang akan 

diujicobakan adalah instrumen pembelajaran dan kreatifitas belajar, yang 

dilakukan di SMA Negeri 1 Pecangaan. 

3.5.1 Validitas  

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan keshahihan atau 

tingkat kevalidan suatu instrumen, dan ini mutlak dilakukan oleh peneliti. 

Metode pengumpulan data angket atau data ordinal diolah menjadi internal 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu instrumen yang valid atau 

shahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang 

valid berarti memilki validitas yang rendah (Arikunto, 2002:145). Jadi pada 

intinya validitas adalah suatu alat pengukuran yaitu seberapa jauh alat 

pengukur tersebut dapat mengukur sesuai dengan fungsinya atau dapat 
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dikatakan bahwa suatu alat pengukur adalah menyangkut masalah ketepatan, 

ketelitian dan kecermatan suatu alat ukur. 

Untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan valid atau tidak, 

maka r yang diperoleh (r hitung ) dikonsultasikan dengan r tabel dengan taraf 

signifikansi 5%. Apabila r hitung  r tabel, maka instrumen dikatakan valid, dan 

apabila r hitung   r  tabel,  maka instrumen dikatakan tidak valid. Untuk 

mengetahui kevalidan instrumen digunakan bantuan komputer program SPSS 

release 16. 

Uji coba instrumen dilakukan dengan menyebar angket kepada 20 

responden. Berdasarkan output SPSS release 16.0, menunjukkan nilai Pearson 

Correlation >0,444 dan tingkat signifikansi < 0,05. Hasil uji validitas untuk 

Efektifitas Model Pembelajaran CTL dan Kreatifitas Belajar dapat dilihat pada 

tabel 3.2 berikut ini: 
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Tabel 3.4 Uji Validitas Instrumen  Model Pembelajaran CTL 

No Item rhitung rtabel Kriteria 
  1 0.882 0.444 Valid 
2 0,266 0.444 Tidak Valid 
3 0.682 0.444 Valid 
4 0,621 0,444 Valid 
5 0.739 0,444 Valid 
6 0,086 0.444 Tidak Valid 
7 0.732 0,444 Valid 
8 0,155 0,444 Tidak Valid 
9 0.755 0,444 Valid 

10 0.841 0,444 Valid 
11 0,585 0,444 Valid 
12 0,699 0,444 Valid 
13 0,810 0,444 Valid 
14 0,548 0,444 Valid 
15 0,099 0,444 Tidak Valid 
16 0,778 0,444 Valid 
17 0,667 0,444 Valid 
18 0,048 0,444 Tidak Valid 
19 0,634 0,444 Valid 
20 0,736 0,444 Valid 
21 0,638 0,444 Valid 
22 0,673 0,444 Valid 
23 0,791 0,444 Valid 
24 0,802 0,444 Valid 
25 0,504 0,444 Valid 
26 0,814 0,444 Valid 
27 0,924 0,444 Valid 
28 0,087 0,444 Tidak Valid 
29 0,638 0,444 Valid 
30 0,675 0,444 Valid 
31 0,160 0,444 Tidak Valid 
32 0,693 0,444 Valid 
33 0,702 0,444  Valid 
34 0,750 0,444  Valid 
35 0,616 0,444 Valid 
36 0,771 0,444 Valid 
37 0,015 0,444 Tidak Valid 
38 0,622 0,444 Valid 
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Tabel 3.5 Uji Validitas Instrumen Kreatifitas Belajar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Item rhitung rtabel Kriteria 
1 0,863 0,444 Valid 
2 0,875 0,444 Valid 
3 0,066 0,444 Tidak Valid 
4 0,644 0,444 Valid 
5 0,651 0,444 Valid 
6 0,829 0,444 Valid 
7 0,864 0,444 Valid 
8 0,663 0,444 Valid 
9 0,847 0,444 Valid 

10 0,695 0,444 Valid 
11 0,881 0,444 Valid 
12 0,000 0,444 Tidak Valid 
13 0,883 0,444 Valid 
14 0,803 0,444 Valid 
15 0,809 0,444 Valid 
16 0,421 0,444 Tidak Valid 
17 0,743 0,444 Valid 
18 0,240 0,444 Tidak Valid 
19 0,570 0,444 Valid 
20 0,572 0,444 Valid 
21 0,027 0,444 Tidak Valid 
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3.5.2 Reliabilitas 

Dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama dengan memggunakan alat pengukur yang sama pula. Kualitas data 

yang diperoleh dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi dengan 

menggunakan uji reliabilitas dan validitas. Peneliti melakukan uji reliabilitas 

dengan menhitung Cronbach Alpha dari  masing-masing item dalam suatu 

variabel. Instrumen yang dipakai dapat dikatakan handal (reliable) apabila 

memiliki Cronbach Alpha lebih dari 0,60 ( Ghozali  2007). 

Tabel 3.6 Uji Reliabilitas Instrumen 
Independent Variable  Cronbach's Alpha  of Items 
Efektifitas Model PEmbelajaran CTL 0.945 38 
Kreatifitas Belajar 0.912 21 

Sumber : Data primer diolah 
 

3.6 METODE ANALISIS DATA 

3.6.1 Metode Analisis Deskriptif presentase 

Merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan 

masing-masing  indikator dalam tiap variabel, yaitu pembelajaran kontekstual, 

kreatifitas belajar, haasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi akuntansi, 

agar mudah dipahami. Sebelum melakukan analisis skor masing-masing 

variabel diberi bobot. Pemberian bobot ini dilakukan dengan memberikan skor 

total dengan jumlah item masing-masing variabel yand dibobot. Skor skala 

memerlukan suatu norma perbandingan agar dapat diinterpretasikan secara 

kualitatif” Deskripsi data ini memberikan gambaran penting mengenai 

penerapan metode CTL(Contextual Teaching and Learning) . 
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Rumus yang digunakan adalah: 

 % = %100x
N
n

 

Ket : 

n = presentase atau jumlah skor jawaban responden 

N = jumlah skor jawaban total 

% = tingkat keberhasilan yang dicapai (Muh. Ali,1992:164). 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan tehnik analisis data 

adalah sebagai berikut: 

a. Membuat tabel distribusi jawaban angket 

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang 

ditetapkan 

c. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden 

d. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus deskriptif persentase 

e. Hasil yang diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel kategori 

Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif presentase yang 

diperoleh masing-masing indikator dan variabel, dari perhitungan deskriptif 

persentase kemudian ditafsirkan ke dalam kalimat. Cara menentukan tingkat 

kriteria adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan angka persentase kriteria tertinggi 

%100%100
5
5

%100

=x

x
alskormaksim
alskormaksim
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b. Menentukan angka persentase terendah 

%20%100
5
1

%100min

=x

x
alskormaksim

imalskor

 

c. Menentukan rentang persentase : 100% - 20% = 80% 

d. Menentukan interval kelas persentase : 80% : 5 = 16% 

Untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut. Selanjutnya skor yang 

diperoleh (dalam % dengan analisis deskriptif persentase) 

dikonsultasikan.(Muh. Ali, 1992:165) 

Tabel 3.7  Interval Kelas Presentase dan Kriteria 
No. Interval skor (%) Kriteria 

1 >84-100 Sangat tinggi 

2 >68-84 Tinggi 

3 >52-68 Sedang 

4 >36-52 Rendah 

5 >20-36 Sangat rendah 

 

3.6.2 Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal. Uji normalitas dapat juga menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test (dengan program SPSS). Diantaranya adalah 

sampel yang akan dipakai untuk analisis haruslah berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal dengan tingkat signifikansi α = 5% (0,05), jika 
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signifikansi < 0,05 maka distribusi data dapat dikatakan tidak normal. 

Sebaliknya jika signifikansi > 0,05 maka distribusi data dapat dikatakan 

normal. 

3.6.3    Uji Multikolinearitas 

Salah satu asumsi klasik adalah tidak terjadinya multikolinieritas 

diantara variabel-variabel bebas yang berada dalam satu model. 

Multikolinieritas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model 

memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna. Apabila terjadi 

multikolinieritas berarti antara variabel bebas saling berkorelasi sehingga 

dalam hal ini sulit diketahui variabel bebas mana yang mempunyai pengaruh 

variabel terikat. 

 Mengetahui terjadi atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat 

dengan menggunakan SPSS. Apabila dari hasil SPSS diperoleh nilai VIF > 10 

maka dapat disimpulkan terjadi multikolinieritas. Dapat pula dideteksi dengan 

melihat nilai tolerance masing-masing variabel bebas di atas 0,1 maka 

disimpulkan tidak mengandung multikolineritas.  

3.6.3 Uji Heterokesdastivitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

penyimpangan model karena varians gangguan berbeda antara satu observasi 

lain. Apabila titik-titik menyebar secara tidak teratur dan diatas serta dibawah 

titik nol pada garis vertikal, maka dapat disimpulkan tidak mengandung 

heteroskedastis (Gozali 2005:105). Ada tidaknya heterokedastisitas dapat 
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dilihat dari scaterplot antara Z pred dan S resid dari analisis menggunakan 

program SPSS. 

3.7 ANALISIS REGRESI  

3.7.1 Analisa Regresi Sederhana 

Analisa regresi digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel 

terikat dapat diprediksikan melalui variabel bebas. Dalam hal ini tentunya 

digunakan untuk mengetahui tujuan penelitian yaitu seberapa besar pengaruh 

metode pembelajaran CTL terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

akuntansi. Dampak dari penggunaan analisis regresi digunakan untuk 

memutuskan apakah naik atau menurunnya variabel terikat dapat dilakukan 

melalui kenaikkan dan menurunkan keadaan variabel bebas Dengan rumus 

regresi sebagai berikut: 

Y= a+b1X1+e 

Keterangan : 

Y : Hasil Belajar Siswa 

b1 : Koofesien Efektifitas Model Pembelajaran CTL 

X1 : Efektifitas Model Pembelajaran CTL 

a  : Konstanta 

   e  : Standar Error. 
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3.7.2 Analisis Uji Nilai Selisih Mutlak 

Dalam regresi ini menggunakan Uji Nilai Selisih Mutlak Uji ini 

menghubungkan antara X1 dengan X2 dan berpengaruh terhadap Y. dalam uji 

ini apabila X1 > X2, maka akan terjadi perbedaan nilai absolute yang besar. 

Hal ini juga akan berlaku jika X1 < X2. Kedua kombinasi ini akan berpengaruh 

terhadap Y yang meningkat. Dengan rumus regresi sebagai berikut : 

Y= a+b1X1+b2X2|X1-X2| 

Keterangan : 

Y : Hasil Belajar Siswa 

b1 : Koofesien Efektifitas Model Pembelajaran CTL 

b2 : Koofesien Kreatifitas Belajar 

X1 : Efektifitas Model Pembelajaran CTL 

X2 : Kreatifitas Belajar 

|X1-X2| : merupakan nilai interaksi yang diukur dengan nilai 

absolute perbedaan antara X1 dan X2 (Ghozali 2007: 167-168) 

a  : Konstanta 

 

 



65 
 

 

3.8    Menentukan Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas dan variabel 

terikat, maka perlu dicari koefisien determinasi secara keseluruhan. Hasil 

perhitungan R2 secara keseluruhan digunakan untuk mengukur ketepatan 

yang paling baik dari analisis regresi linier berganda. Apabila R2 mendekati 1 

(satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam 

menerangkan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat dan sebaliknya 

apabila R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. 

Setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai R2 pasti meningkat 

tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk 

menggunakan nilai adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi 

yang terbaik, nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun bila satu variabel 

independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2007:87). Dalam 

penelitian ini dalam mencari nilai Adjusted R2 (R square) peneliti 

menggunakan bantuan komputer program SPSS release 16. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Diskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pecangaan yang terletak di 

Jalan Raya Pecangaan Jepara Kabupaten Jepara. Sekolah ini merupakan sekolah 

yang penulis jadikan sebagai objek untuk mengadakan penelitian. Adapaun sarana 

yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Pecangaan adalah laboratorium IPA, 

Laboratorium bahasa,  ruang komputer, ruang TU, ruang BK, ruang perpustakaan, 

mushola, koperasi serta berbagai sarana penunjang yang tentunya sangat 

menunjang keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Sekolah ini memiliki 56 guru yang berkompeten, 16 karyawan, 266 siswa 

kelas X, 265 siswa kelas XI, dan 267 kelas XII. Dengan tersedianya sarana dan 

prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar diharapkan SMA Negeri 1 

Pecangaan akan mampu menghasilkan lulusan yang berkompeten. Sedangkan 

sampelnya penulis mengambil semua populasi yaitu kelaas XI IS yang berjumlah 

121 siswa 
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4.2 Analisis Deskriptif  Pengaruh Model Pembelajaran CTL   

Model Pembelajaran CTL (Countekstual Teaching and Learning ) adalah konsep 

belajar dimana guru menghadirkan dunia nyata kedalam kelas dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sehari-hari, sementara siswa memperoleh pengetahuan 

dan ketrampilan dari konteks yang terbatsi sedikit demi sedikit dan dari proses 

mengkonstruksi sendiri sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupannya sebagai anggota masyarakat.. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan diperoleh variabel  model pembelajaran CTL dalam kategori , seperti 

yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Pengaruh Model Pembelajaran CTL 

N

o. 

Kategori Frekuensi Presentase 

(%) 

1.  Sangat Tinggi 25 20,67 

2.  Tinggi 66 54,54 

3.  Sedang 28 23,14 

4.  Rendah 2 1,65 

5.  Sangat Rendah 0 0 

Jumlah 121 100 

Sumber : data setelah diolah 

Terlihat pada Tabel 4.1 sebanyak 20,67% pengaruh model pembelajaran 

CTL (Countekstual Teaching and Learning ) siswa sangat tinggi, 54,54%  model 

pembelajaran CTL (Countekstual Teaching and Learning )  siswa tinggi dan 

23,14%  model pembelajaran CTL (Countekstual Teaching and Learning )  siswa 

sedang, dan 1,65%  model pembelajaran CTL (Countekstual Teaching and 
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Learning )  siswa rendah.  Disimpulkan bahwa siswa kelas XI IPS tahun 

2010/2011 mempunyai model pembelajaran CTL (Countekstual Teaching and 

Learning )  siswa tinggi.  

4.2.1  Kontruktivisme  

Gambaran tentang kontruktivisme landasan berfikir (filosofi) dapat dilihat 

pada Tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Kontruktivisme 

N
o. 

Kategori Frekuensi Presentase 
(%) 

1.  Sangat Tinggi 27 22,31 
2.  Tinggi 59 48.76 
3.  Sedang 29 23.97 
4.  Rendah 6 4,96 
5.  Sangat Rendah 0 0 

Jumlah 121 100 
Sumber : data setelah diolah 

Terlihat pada Tabel 4.2 ternyata sebanyak 22,31% siswa mempunyai 

kontruktisisme sangat tinggi, 48,76% tinggi, 23,97% sedang dan 4,96% rendah. 

Berdasarkan data di atas terdapat persentase yang menunjukkan kontruktivisme 

terhadap efektifitas  model pembelajaran CTL (Countekstual Teaching and 

Learning )   tinggi. 

 

 

4.2.2 Menemukan  
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Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis 

kontekstual dapat dilihat secara jelas pada Tabel 4.3 berikut: 

 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Menemukan 
 

N
o. 

Kategori Frekuensi Presentase 
(%) 

1.  Sangat Tinggi 50 41,32 
2.  Tinggi 33 27,27 
3.  Sedang 23 19,01 
4.  Rendah 14 11,57 
5.  Sangat Rendah 1 0,83 

Jumlah 121 100 
Sumber : data setelah diolah 

Terlihat pada Tabel 4.3  sebanyak 41,32% siswa tergolong  sangat tinggi,  

27% tinggi, 19,01%  sedang, 11,57% rendah, 0,83% Sangat rendah.  Berdasarkan 

data di atas terdapat persentase yang menunjukkan bagian inti dari pembelajaran 

sangan tinggi. 

4.2.3  Bertanya  

Bertanya merupakan strategi utama dalam pembelajaran kontekstual dapat 

dilihat secara jelas pada Tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Bertanya 

N
o. 

Kategori Frekuensi Presentase 
(%) 

1.  Sangat Tinggi 62 51,24 
2.  Tinggi 30 24,79 
3.  Sedang 20 16,53 
4.  Rendah 9 7,44 
5.  Sangat Rendah 0 0 

 Jumlah 121 100 
Sumber : data setelah diolah 

Terlihat pada Tabel 4.4 sebanyak 51,24% siswa dalam kategori sangat 

tinggi, 24,79% tinggi, 16,53% siswa sedang dan 7,44% siswa rendah. Berdasarkan 
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data di atas terdapat persentase yang menunjukkan bertanya merupakan strategi 

utama pembelajaran yang sangat tinggi. 

4.2.4 Masyarakat Belajar 

Gambaran tentang masyarakat belajar  dapat dilihat secara jelas pada Tabel 

4.5 berikut: 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Masyarakat Belajar 
N

o. 
Kategori Frekuensi Presentase 

(%) 
1.  Sangat Tinggi 35 28,92 
2.  Tinggi 43 35,54 
3.  Sedang 32 26,45 
4.  Rendah 11 9,09 
5.  Sangat Rendah 0 0 

Jumlah 121 100 
Sumber : data setelah diolah 

Terlihat pada Tabel 4.5 ternyata sebanyak 28,92% siswa sangat tinggi, 

35,54% tinggi, 26,45% siswa sedang,dan 9,09% siswa rendah. Berdasarkan data 

di atas masyarakat belajar dalam katedori tinggi. 

4.2.5  Permodelan ( Modeling ) 

Gambaran tentang permodelan ( Modeling ) dapat dilihat secara jelas pada 

Tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Permodelan 
N

o. 
Kategori Frekuensi Presentase 

(%) 
1. Sangat Tinggi 34 28,10 
2. Tinggi 50 41,32 
3. Sedang 18 14,88 
4. Rendah 17 14,05 
5. Sangat Rendah 2 1,65 

Jumlah 121 100 
Sumber : data setelah diolah  
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Terlihat pada Tabel 4.6 ternyata sebanyak 28,10% siswa sangat tinggi, 

41,32% tinggi, 14,88% siswa sedang, 14,05% siswa rendah, dan 1,65% sangat 

rendah. Berdasarkan data di atas  permodelan dalam katedori tinggi. 

4.2.6 Refleksi 

Gambaran tentang refleksi  dapat dilihat secara jelas pada Tabel 4.7 

berikut: 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Refleksi 
N

o. 
Kategori Frekuensi Presentase (%) 

1.  Sangat Tinggi 52 42,98 
2.  Tinggi 31 25,62 
3.  Sedang 24 19,83 
4.  Rendah 12 9,91 
5.  Sangat Rendah 2 1,65 

Jumlah 121 100 
Sumber : data setelah diolah 

Terlihat pada Tabel 4.7 ternyata sebanyak 42,98% siswa sangat tinggi, 

25,62% tinggi, 19,83% siswa sedang, 9,91% siswa rendah, dan 1,65% sangat 

rendah. Berdasarkan data di atas refleksi dalam kategori sangat tinggi. 

4.2.7 Penilaian yang Sebenarnya 

Gambaran tentang penilaian yang sebenarnya dapat dilihat secara jelas 

pada Tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Penilaian yang Sebenarnya 
No. Kategori Frekuensi Presentase (%) 

1.  Sangat Tinggi 37 30,58 
2.  Tinggi 38 31,40 
3.  Sedang 29 23,97 
4.  Rendah 16 13,22 
5.  Sangat Rendah 1 0,83 

Jumlah 121 100 
Sumber : data setelah diolah 
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Terlihat pada Tabel 4.8 ternyata sebanyak 30,58% siswa sangat tinggi, 

31,40% tinggi, 29,97% siswa sedang,13,22% siswa rendah, dan 0,83% siswa 

sangat rendah. Berdasarkan data di atas penilaian yang sebenarnya dalam kategori 

tinggi. 

4.3 Analisis Deskriptif Kreatifitas Belajar 

Tabel 4.9 Diskripsi Kreatifitas Belajar 
N

o. 
Kategori Frekuensi Presentase (%) 

1.  Sangat Tinggi 13 10,74 
2.  Tinggi 44 36,36 
3.  Sedang 64 52,89 
4.  Rendah 0 0 
5.  Sangat Rendah 0 0 

Jumlah 121 100 
Sumber : data setelah diolah 

Terlihat pada Tabel 4.9 sebanyak 10,74% kreatifitas belajar  siswa sangat 

tinggi, 36,36% kreatifitas belajar siswa tinggi dan 52,89%  siswa sedang,   

Disimpulkan bahwa siswa kelas XI IPS tahun 2010/2011 mempunyai kreatifitas 

belajar sedang.  

4.3.1 Bersikap Terbuka 

 Gambaran tentang bersikap terbuka dapat dilihat secara jelas pada Tabel 

4.10 berikut: 

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Bersikap Terbuka 
No. Kategori Frekuensi Presentase (%) 

1.  Sangat Tinggi 24 19,83 
2.  Tinggi 49 40,49 
3.  Sedang 46 38,02 
4.  Rendah 1 0,83 
5.  Sangat Rendah 1 0,83 

Jumlah 121 100 
Sumber : data setelah diolah 
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Terlihat pada Tabel 4.10 ternyata sebanyak 19,83% siswa sangat tinggi, 

40,49% tinggi, 38,02% siswa sedang,0,83% siswa rendah, dan 0,83% siswa 

sangat rendah. Berdasarkan data di atas bersikap terbuka dalam kategori tinggi. 

4.3.2 Berani Mencoba 

 Gambaran tentang berani mencoba dapat dilihat secara jelas pada Tabel 

4.11 berikut: 

Tabel 4.11 Distribusi Frekuensi Berani Mencoba 
No. Kategori Frekuensi Presentase (%) 

1.  Sangat Tinggi 32 26,45 
2.  Tinggi 38 31,40 
3.  Sedang 39 32,23 
4.  Rendah 12 9,92 
5.  Sangat Rendah 0 0 

Jumlah 121 100 
Sumber : data setelah diolah 

Terlihat pada Tabel 4.11 ternyata sebanyak 26,45% siswa sangat tinggi, 

31,40% tinggi, 32,23% siswa sedang, 9,92% siswa rendah. Berdasarkan data di 

atas berani mencoba atau siswa yang cenderung memiliki keberanian 

mengeksperimenkan hal yang baru dalam kategori sedang 

 

4.3.3 Menyukai Tantangan 

 Gambaran tentang menyukai tantangan dapat dilihat secara jelas pada 

Tabel 4.12 berikut: 
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Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Menyukai Tantanagan 
No. Kategori Frekuensi Presentase (%) 

1.  Sangat Tinggi 26 21,49 
2.  Tinggi 28 23,14 
3.  Sedang 53 43,80 
4.  Rendah 14 11,57 
5.  Sangat Rendah 0 0 

Jumlah 121 100 
Sumber : data setelah diolah 

Terlihat pada Tabel 4.12 ternyata sebanyak 21,49% siswa sangat tinggi, 

23,14% tinggi, 43,80% siswa sedang, 11,57% siswa rendah,  Berdasarkan data di 

atas menyukai tantangan dalam membangkitkan motivasi dari dalan maupun dari 

luar pada siswa  dalam kategori sedang. 

4.3.4 Mengolah Masukan 

 Gambaran tentang mengolah masukan dapat dilihat secara jelas pada Tabel 

4.13 berikut: 

Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi Mengolah Masukan 
 

N
o. 

Kategori Frekuen
si 

Presentase 
(%) 

1. Sangat Tinggi 29 23,97 
2. Tinggi 20 16,53 
3. Sedang 56 46,28 
4. Rendah 15 12,39 
5. Sangat Rendah 1 0,83 

Jumlah 121 100 
Sumber : data setelah diolah 

Terlihat pada Tabel 4.13 ternyata sebanyak 23,97% siswa sangat tinggi, 

16,53% tinggi, 46,28% siswa sedang, 12,39% siswa rendah, dan 0,83% siswa 

sangat rendah. Berdasarkan data di atas mengolah masukan atau menerima ide 

yang baru  dalam kategori sedang 
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4.3.5 Imajinatif 

 Gambaran tentang imajinatif dapat dilihat secara jelas pada Tabel 4.14 

berikut: 

Tabel 4.14 Distribusi Frekuensi Imajinatif 
N

o. 
Kategori Frekuensi Presentase 

(%) 
1.  Sangat Tinggi 22 18,18 
2.  Tinggi 31 25,62 
3.  Sedang 47 38,84 
4.  Rendah 19 15,70 
5.  Sangat Rendah 2 1,65 

Jumlah 121 100 
Sumber : data setelah diolah 

Terlihat pada Tabel 4.14 ternyata sebanyak 18,18% siswa sangat tinggi, 

25,62% tinggi, 38,84% siswa sedang, 15,70% siswa rendah, dan 1,65% siswa 

sangat rendah. Berdasarkan data di atas imajinatif dalam kategori tinggi. 

4.3.6 Menyukai Variasi 

 Gambaran tentang menyukai variasi dapat dilihat secara jelas pada Tabel 

4.15 berikut: 

Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi Menyukai Variasi 
N

o. 
Kategori Frekuensi Presentase 

(%) 
1.  Sangat Tinggi 33 27,27 
2.  Tinggi 21 17,36 
3.  Sedang 32 26,45 
4.  Rendah 34 28,10 
5.  Sangat Rendah 1 0,83 

Jumlah 121 100 
Sumber : data setelah diolah 

Terlihat pada Tabel 4.15 ternyata sebanyak 27,27% siswa sangat tinggi, 

17,36% tinggi, 26,45% siswa sedang, 28,10% siswa rendah, dan 0,83% siswa 

sangat rendah. Berdasarkan data di atas menyukai variasi dalam kategori sedang. 
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4.4 Analisis Deskriptif Hasil Belajar 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil belajar siswa kelas XI IPS 

SMA 1 Pecangaan Jepara pada nilai ulangan harian semester ganjil, hasil belajar 

yang dicapai siswa ternyata sudah mencapai standar yang ditetapkan sekolah yaitu 

dengan KKM sebesar 65. 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi kelas XI IPS di SMA 

Negeri 1 Pecangaan yang diambil dari nilai ulangan harian semester ganjil adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.16 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar 
Kategori Frekuensi Persentase 

Tuntas = > 65 80 66,12% 

Tidak Tuntas = < 65 41 33,88% 

Jumlah  121 100% 
Sumber : SMA Negeri 1 Pecangaan 

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat dilihat bahwa sebanyak 80 siswa (66,12%) 

tuntas dalam belajar, sedang sebanyak 41 siswa (33,88%) tidak tuntas dalam 

belajar. 

4.5 Analisis Regresi 

4.5.1 Uji Prasarat Analisis Regresi 

4.5.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dapat dihitung dengan uji One Sample Kolmogorov-

Smirnov Test. Jika asymp sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal. Berdasarkan 

data hasil penelitian di atas diperoleh  Kolmogrov-Smirnov Z 0,946 > 0,05 yang 

berarti data berdistribusi normal. Hasil lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.17 

berikut: 
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Tabel 4.17 One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

 

 

 

 

4.5.2 Uji Asumsi Klasik 

4.5.2.1 Uji Moltikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

yang sempurna antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang bebas dari 

multikolinearitas dapat dilihat jika memiliki nilai VIF di bawah 10 dan nilai 

tolerance di atas 0,1. Hasil lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.18 berikut 

Tabel 4.18 Coeficient Collinearity Statistic 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 
Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Partial Tolerance VIF 

1 (Constant) 18.015 2.309  7.801 .000    

Model 
pembelajaran 
CTL 

.279 .026 .575 10.693 .000 .702 .570 1.756

kreatifitas 
belajar .343 .045 .408 7.582 .000 .572 .570 1.756

 
Terlihat dalam Tabel 4.18 nilai VIF untuk masing-masing variabel di 

bawah 10 yaitu 1,756 dan nilai tolerance > 0,1 sehingga dapat disimpulkan tidak 

ada multikolinearitas. 

 

 

  Unstandardized Residual 

N 121 
Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 3.31946553
Most Extreme Differences Absolute .086 

Positive .086 
Negative -.056 

Kolmogorov-Smirnov Z .946 
Asymp. Sig. (2-tailed) .333 
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4.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi selain harus berdistribusi normal juga harus memenuhi 

syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Pengujian  heteroskedastisitas dapat 

dilihat dari  scatterplot, apabila titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur berarti mengandung heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila titik-titik 

yang terbentuk  tidak teratur dan berada di atas maupun di bawah angka nol pada 

sumbu vertikal (Y), dapat disimpulkan bahwa regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas. 

 

Gambar 4.2 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas 

Terlihat pada grafik di atas ternyata titik-titik tersebar tidak teratur dan 

tidak membentuk pola yang teratur, serta berada di atas maupun di bawah angka 
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nol sumbu vertikal, yang berarti model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas. 

4.5.3 Analisis Regresi  

Dalam rangka menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan regersi 

linier berganda. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regersi berganda dengan 

menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.19 Hasil Analisis Regresi  Sederhana 
Coefficientsa

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 22.572 2.708  8.336 .000 

metode 
pembelajaran 

CTL 
.409 .024 .843 17.095 .000 

a. Dependent Variable: 
hasil belajar     

 

    

Berdasarkan Tabel. 4.19 diperoleh persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

Y=22.575+0,409X1+e 
1. Konstanta 22,575 

Diartikan apabila variabel X1 diasumsikan 0 maka kreatifitas belajar 

menjadi bertambah sebesar 22,575 

2. Koefisien X1 0,409 

Diartikan apabila X1 mengalami kenaikan sebesar 1 poin,  maka hasil 

belajar akan mengalami kenaikan sebesar 0,409. 

 
  b=0,409 

 

Gambar 4.3 Hasil Penelitian Model Pembelajaran CTL Terhadap Hasil Belajar 

Model Pembelajaran CTL Hasil Belajar 
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4.5.4 Analisis Uji Nilai Selisih Mutlak 

Dalam rangka menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan regresi 

selisih nilai mutlak. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regersi mutlak dengan 

mengunakan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Koefisien Regresi Uji Selisih Mutlak 

Coefficients(a) 
 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Correlations 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) 17.791 2.525  7.046 .000    
model 
pembelajaran 
CTL 

.274 .035 .565 7.824 .000 .843 .586 .319 

kreatifitas 
belajar .353 .063 .419 5.641 .000 .785 .462 .230 

absx1_x2 .005 .024 .013 .224 .023 .010 .021 .009 
a  Dependent Variable: hasil belajar 
 
 Berdasarkan Tabel 4.20, diperoleh persamaan regresi moderating sebagai 

berikut: 

   Y= 17,791+0,274X1+0,353X2+0,005[X1-X2]+e 

 Hal ini berarti setiap nterjadi kenaikan satu poin model pembelajaran CTL 

( Countesktual Teachinh and Learning) sementara variabel lain dianggap tetap, 

maka akan diikuti kenaikan hasil belajar sebesar 0,274 Jika terjadi kenaikan satu 

poin kreatifitas belajar apabila variabel lain dianggap tetap maka akan diikuti 

kenaikan hasil belajar sebesar 0,353 dan setiap terjadi kenaika satu poin varibel 

moderating ( selisih mutlak antara variabel Model pembelajaran CTL( 

Countesktual Teachinh and Learning) dengan kreatifitas belajar), maka akan 

diikuti kenaikan tingkat hasil belajar sebesar 0,005. 
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              b1=0,274    

                           b2=0,353 

 

 

Gambar 4.4 Hasil Penilitia Hubungan Model Pembelajaran CTL Terhadap Hasil 

Belajar dengan Kreatifitas Belajar Sebagai Variabel Moderating 

4.5.5 Regresi Linier Sederhana 

4.5.5.1 Koefisien Determinasi ( R2 ) 

 Hasil hitung koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.21 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.21 Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .843a .711 .708 4.06500 .921

a. Predictors: (Constant), metode pembelajaran CTL  
b. Dependent Variable: hasil belajar 
 

  
 

Dari tabel 4.21 koefisien determinasi besarnya Adjusted R2 adalah  0,708 

Hal ini berarti 70,8% hasil belajar dapat dijelaskan oleh model pembelajaran CTL 

( Countekstual Teaching and Learning ), sedangkan sisanya (100%-

70,8%=29,2%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model. 

 

4.5.5.2 Uji Signifikansi Paramater Individual  

 Pengujian signifikansi parameter individual dimaksudkan untuk menguji 

keberartian pengaruh masing komponen model pembelajaran CTL ( Countekstual 

Model Pembelajaran CTL 

Kreatifitas Belajar 

Hasil Belajar 
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Teaching and Learning) terhadap hail belajar. Hasil analisis regresi selengkapnya 

dapat dilihat pada output SPSS sebagai berikut ini: 

 Berdasrkan Tabel 4.19 dapat diketahui  sig. 0,000 < 0,05 untuk variabel 

model pembelajaran CTL (Countekstual Teaching and Learning)  maka hipotesis 

(Ha1) yang berbunyi model pembelajaran CTL berpengaruh terhadap hasil belajar 

diterima, dengan probabilitas sebesar 0,024. 

4.5.6 Regresi Uji Nilai Selisih Mutlak 

4.5.6.1 Koefisien Determinasi  

Hasil hitung koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut : 

Tabel 4.22 Koefisien Determinasi  
 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .898(a) .806 .801 3.36104 .702 
a  Predictors: (Constant), absx1_x2, model pembelajaran CTL, kreatifitas belajar 
b  Dependent Variable: hasil belajar 
 

 Berdasrkan hasil analisis dari tabel 4.24 diperoleh Adjusted R Square        

( R2) sebesar 0,801 yang berarti 80,1% variabel hasil belajar dapat dijelaskan oleh 

Zmodel pembelajaran CTL ( Countekstuak Teaching and Learning ), Zkreatifitas 

belajar dan Absx 1_x2, sedangka sisanya 19,9% dipengaruhi oleh sebab-sebab 

lain di luar model regersi ini . 
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4.5.6.2 Uji signifinkasi Simultan   

Tabel 4.23 Hasil Uji Simultan 
ANOVA 

 

Model  
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5473.955 3 1824.652 161.523 .000(a) 
Residual 1321.697 117 11.297   
Total 6795.653 120    

a  Predictors: (Constant), absx1_x2, model pembelajaran CTL, kreatifitas belajar 
b  Dependent Variable: hasil belajar 

 

 

 Dari Tabel 4.23 uji ANOVA atau F test didapat nilai Fhitung sebesar 

161.523 dengan probabilitas 0.000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, 

maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat hasil belajar. 

4.5.6.3 Pengujian Signifikansi Parsial  

Hasil analisis selengkapnya dapat dilihat pada output SPSS berikut ini : 

Tabel 4.24 Hasil Uji Parsial 
Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Correlations 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) 17.791 2.525  7.046 .000    
model 
pembelajaran 
CTL 

.274 .035 .565 7.824 .000 .843 .586 .319

kreatifitas 
belajar .353 .063 .419 5.641 .000 .785 .462 .230

absx1_x2 .005 .024 .013 .224 .023 .010 .021 .009
a  Dependent Variable: hasil belajar 
 

Hasil tampilan output SPSS pada Tabel 4.24 menunjukkan bahwa 

variabel kreatifitas belajar memberikan nikai koefissien 0,353 dengan probalitas 

signifikan 0,000. Karena nilai signifikansi < 0,05. 

  Dari tabel 4.24 diketahui koefisien Absx1_x2 ternyata signifikan yaitu 

dengan probabilitas signifikansi 0,023 dan jauh dibaawah 0,05 Hal ini 

menunjukkan bahwa kreatifitas belajar memang benar sebagai variabel 
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moderating. Dari hasil analisis data tersebut berarti hipotesis (Ha2) yang berbunyi 

Efektifitas Model Pembelajaran CTL ( Countekstual Teaching and Learning )  

berpengaruh  terhadap hasil belajar  akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Pecangaan melalui perantara atau dimoderating oleh kreatifitas belajar diterima. 

4.6  Pembahasan 

4.6.1 Pengaruh Model Pembelajaran CTL terhadap Hasil Belajar  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis deskriptif setiap 

variabel pengukur Pengaruh Model Pembelajaran CTL ( Countesktual Teaching 

and Learning)  meliputi kontruktivisme kategori tinggi sebesar 48.76% atau 59 

siswa hal ini berarti kontruktivisme efektif terhadap hasil belajar karena 

kontruktivisme adalah landasan berfikir untuk pembelajaran CTL ( Countesktual 

Teaching and Learning)  yaitu bahwa pengetahuandibangun oleh manusia sedikit 

demi sedikit, yang hasilnya diperoleh melalui konteks yang terbatas bukan secara 

tiba-tiba. Dengan dasar tersebut, pembelajaran harus dikemas menjadi proses 

mengkontruksi bukan menerima pengatahuan. Demikian halnya dalam proses 

pembelajaran akuntansi, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui 

keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar, siswa yang menjadi pusat 

kegiatan, bukan guru.  

 Menemukan (Inquiry) kategori sangat tinggi sebesar 48,76% atau 59 

siswa berarti menemukan dapat mempengaruhi hasil belajar karena menemukan 

(Inquiry) merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual, 

dimana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa bukan semata-mata 

hasil mengingat seperangkat fakta-fakta tetapi hasil menemukan sendiri. Bertanya 
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termasuk dalam kategori sangat tinggi sebesar 51,23% atau  62 siswa, dengan 

bertaanya siswa akan lebih memahami materi yang belum jelas dengan hal ini 

siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya karena bertanya adlah strategi utama 

dalam pembelajaran suatu strategi yang digunakan secara aktif oleh siswa untuk 

menganalisis dan mengesplorasi gagasan-gagasan. 

Masyarakat belajar pada variabel model pembelajaran CTL termasuk 

dalam kategori tinggi sebesar 35,54% atau 43 siswa dengan masyarakat belajar 

dapat memperoleh pengetahuan dari orang lain karena terjadi proses dua arah 

yang terlibat dalam komunikasi pembelajaran agar hasil belajar siswa dapat 

tercapai. Permodelan termasuk dalam kategori tinggi sebesar 41,32% atau 50 

siswa dengan permodelan siswa akan mendapat pengetahuan tambahan dari 

guru,dalam pembelajaran kontekstual mpermodelan dapat dirancang dengan 

melibatkan siswa. Refleksi termasuk dalam kategori sangat tinggi sebesar 42,96% 

atau 52 siswa dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa refleksi tergolong 

sangat tinggi hal ini dapat mempengeruhi dari hasil belajar siswa itu sendiri 

karena siswa mengedepankan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur 

pengetahuan yang baru, yang merupakan revisi dari pengetahuan sebemnya. 

Penilain yang sebenarnya termasuk dalam kategori tinggi sebesar 31,40% 

atau 38 siswa disini penilian siswa bukan hanya apa yang diketahui siswa tetapi 

juga menilai apa yang dapt dilakukan oleh siswa penilain ini mengutamakan 

penilain kualitas hasil kerja siswa sehingga siswa bersemangat dalam dalam 

meningkatkan hasil belajarnya. Untuk uraian diatas sub-variabel menemukan dan 

bertanya sudah sangat tinggi dan untuk kontrutivisme,masyarakat 
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belajar,permodelan dan penilian yang sebenarnya perlu dikembangkan lagi 

walaupun sudah tinggi guna meningkatkan belajar siswa, karena hal tersebut 

menjadi salah satu strategi dalam model pembelajaran CTL.  

 Kesimpulan yang dapat diambil dari pengaruh model pembelajaran CTL 

(Contextual Teaching and Learning)  terhadap hasil belajar  akuntansi siswa kelas 

XI IPS SMA Negeri 1 Pecangaan termasuk dalam kategori sangat tinggi, tinggi, 

sedang dan rendah yaitu sebanyak 20,67% siswa dalam kategori sangat tinggi, 

54,54% siswa dalam kategori tinggi, 23,14% siswa dalam kategori sedang dan 

1,65% siswa dalam kategori rendah.  

Model Pembelajaran CTL( Countesktual Teaching and Learning ) 

memiliki peran secara langsung dalam menentukan hasil  belajar siswa dengan 

model pembelajaran CTL (Contekstual Teaching and Learning) yang baik dan 

tepat siswa akan mudah memahami suatu pelajaran khususnya mata pelajaran 

akuntansi dan siswa dapat memecahkan masalah-masalah atau kesulitan yang 

dihadapinya maka dengan ini siswa akan mendapatkan hasil belajarnya dengan 

baik. Model pembelajaran ini merupakan strategi pembelajaran yang 

menghubungkan antara konten pelajaran dengan situasi kehidupan nyata dan 

mendorong siswa mengaitkan antara pengetahuan dan pengalaman yang 

didapatnya di sekolah. Model pembelajaran CTL (Contextual Teaching Learning) 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar yang didukung oleh adanya 

kontruktivisme yang merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran CTL, 

yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang 

hasilnya diperoleh melalui konteks yang terbatas (sempit) bukan secara tiba-tiba, 
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menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis 

kontekstual, dimana pengetahuan dan ketampilan yang diperoleh siswa bukan 

hasil mengingat seperangkat fakta-fakta tetapi hasil menemukan sendiri. Guru 

diharapkan merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan, apapun 

materi yang diajarkan. Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran 

kontekstual. Guru menggunakan pertanyaan untuk menuntun siswa berpikir, 

bukannya penjejalan berbagai informasi penting yang harus dipelajari siswa. 

Bertanya adalah suatu strategi yang digunakan secara aktif oleh siswa untuk 

menganalisis dan mengeksplorasi gagasan-gagasan. Pertanyaan-pertanyaan 

spontan yang diajukan siswa dapat digunakan untuk merangsang siswa berpikir, 

berdiskusi, dan berspekulasi.  Masyarakat belajar merupakan menyarankan agar 

hasil pembelajaran diperoleh dari kerja sama dengan orang lain, sharing antara 

teman, antar kelompok, dan antara yang tahu dengan yang belum tahu. Dalam 

masyarakat belajar terjadi proses komunikasi dua arah, dua kelompok belajar 

(atau lebih) yang terlibat dalam komunikasi pembelajaran. Permodelan merupakan 

pada dasarnya membahasakan gagasan yang dipikirkan, mendemonstrasikan 

bagaimana guru menginginkan para siswanya untuk belajar, dan melakukan apa 

yang guru inginkan agar siswa-siswanya melakukan. Permodelan dapat berbentuk 

demonstrasi, pemberian contoh tentang konsep atau aktivitas belajar. Dalam 

pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya model, model dapat dirancang 

dengan melibatkan siswa. Refleksi merupakan cara berpikir tentang apa yang baru 

dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa 

lalu. Siswa mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur 
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pengetahuan yang baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan 

sebelumnya.  Peniliain yang sebenarnya merupakan prosedur penilaian dalam 

pembelajaran kontekstual. Dengan authentic assesment, siswa dinilai 

kemampuannya dengan berbagai cara. Prinsip utama asesmen dalam pembelajaran 

kontekstual tidak hanya menilai apa yang  diketahui siswa, tetapi juga menilai apa 

yang dapat dilakukan siswa. Penilaian itu mengutamakan penilaian kualitas hasil 

kerja siswa dalam menyelesaikan suatu tugas. (Nurhadi 2004). 

Berdasarkan hasil analis  data  bahwa variabel model Pembelajaran CTL     

( Countekstual Teaching and Learning ) mempunyai pengaruh yang positif dan 

mempunyai kontribusi terhadap hasil belajar.  

4.6.2 Pengaruh Model Pembelajaran CTL terhadap Hasil Belajar dengan 

Kreatifitas Belajar Sebagai Variabel Moderating 

Model Pembelajaran CTL adalah konsep belajar dimana guru 

menghadirkan dunia nyata kedalam kelas dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sehari-hari, sementara siswa memperoleh pengetahuan dan 

ketrampilan dari konteks yang terbatsi sedikit demi sedikit dan dari proses 

mengkonstruksi sendiri sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupannya sebagai anggota masyarakat 

kreatifitas menurut pandangan David dalam (Wulandari 2005: 25) adalah 

suatu idea tau pemikiran manusia yang bersifat inovatif, useful (berdaya guna), 

dan dapat dimengerti (understandable). Maka kata kreatif (creative) sendiri 

sesungguhnya hanya berkisar pada persoalan mencipta atau menghasilkan suatu. 
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kreatifitas belajar yang 

ditunjukkan dengan  bersikap terbuka dalam kategori Tinggi sebesar 40,48% atau 

sebanyak 46 siswa dengan bersikap terbuka terhadap segala idea tau gagasan dan 

pemikiran sehingga siswa akan bertambah kreatifitas belajarnya dengan keadaan 

terbuka dan mau menerima hal yang baru dan banyak perubahan yang terjadi 

sehingga hasil belajar siswa akan meningkat. Berani mencoba dalam kategori 

sedang sebesar 32,23% atau 39 siswa walaupun berani mencoba dalam kategori 

sedang halini dapat ditingkatkan dengan mengeksperimenkan hal yang baru dan 

denagn kebiasaan berani mencoba siswa akan merasa lebih paham apa yang 

diketahuinya guna meningkatkan hasil belajarnya.  

Menyukai tantangan mempunyai kategori sedang sebesar 43,80% atau 53 

siswa dengan menyukai tantangan siswa mempunyai kesempatan meneguhkan jati 

dirinya. Mengolah masukan mempunyai kategori sedang sebesar 46,28% atau 56 

siswa dengan mengolah masukan dari tidak cukup belajar dari sekolahan dan yang 

disampaikan oleh guru saja siswa akan mencari sumber-sumber lain untuk diolah 

dalam pikirannya guna menambah kreatifitas belajar siswa dan hasil belajarnya 

akan bertambah baik. Imajinatif mempunyai kategori sedang sebesar 38,84% atau 

47 siswa menyatakan sedang dengan daya imajinasi itulah yang akan membantu 

siswa dalam mempelajari, memahami dan mengerti pelajaran akuntansi. 

Menyukai variasi dalam kategori rendah sebesar 28,10% atau 34 siswa hal ini 

dapat ditingkatkan dengan melakukan variasi-variasi cara belajar sehingga siswa 

tidak akan merasa bosan tentang belajar. Pada uraian di atas sub-variabel 

menyukai variasi masih rendah dibandingkan dengan menyukai 
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tantangan,menyukai masukan, imajinatif, berani mencoba dan bersifat terbuka 

sehingga perlu ditingkatkan atau dikembangkan karena menyukai variasi adalah 

mencerminkan orang kreatif terbiasa suka berfikir kreatif dan siswa yang kreatif 

biasanya melakukan cara belajar sehingga siswa tersebut tidak akan pernah bosan 

tentang belajar. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari kreatifitas belajar terhadap mata 

pelajaran akuntansi kelas XI IPS SMA Negeri 1 Pecangaan  termasuk dalam 

kategori sangat tinggi, tinggi dan sedang, yaitu sebanyak 10,74% siswa 

menyatakan dalam kategori sangat tinggi, 36,36% siswa menyatakan dalam 

kategori tinggi dan 52,89% siswa menyatakan dalam kategori sedang. Kreatifitas 

belajar dianggap penting untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa. 

 Kreatifitas belajar yang tinggi dapat dapat mempengaruhi efektifitas model 

pembelajaran CTL (Cuontekstual Teaching and Learning) guna meningkatkan 

hasil belajar pada siswa. Dikarenakan Kreatifitas belajar adalah hasil dari proses 

interaksi antara individu dan lingkungannya. Seseorang mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada, dengan demikian baik perubahan 

di dalam individu maupun di dalam lingkungan dapat menunjang ataupun dapat 

menghambat upaya kreatif. Implikasinya adalah bahwa kemampuan kreatif dapat 

ditingkatkan melalui pendidikan yang baik dan membebaskan siswanya. Menurut 

Barron dalam (Munandar 1999: 28) kreatifitas adalah kemampuan untuk 

menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Clark dalam (Munandar 1999: 

24) psikologi humanistik lainnya menyatakan bahwa kreatifitas adalah 

pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas dalam bentuk 
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terpadu dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain. Hal ini sesuai 

dengan konsep pembangunan Indonesia seutuhnya.  Hal ini juga didukung adanya 

indikator seperti bersikap terbuka yang merupakan Suatu kebiasaan utama orang 

kreatif adalah pada sikapnya yang terbuka terhadap segala macam ide, gagasan 

dan pemikiran, mulai dari yang lurus-lurus sampai yang tergolong kontrovesional. 

Hal ini bertolak belakang dengan kecenderungan kebanyakan orang yang hanya 

menerima hal yang disukai, diinginkan, dan tidak bertentangan dengan dirinya. 

Berani Mencoba yang merupakan memiliki keberanian mengekperimenkan hal 

yang baru.bahkan yang asing atau Nampak tidak masuk akal sejalan dengan 

sikapnya yang teerbuka dan hasrat ingin tahunya yang besar orang kreatif selalu 

mencoba hal yang baru. Dengan mencoba orang kreatif menemukan banyak hal 

yang baru.memcahkan teka-teki atau misteri yang membuatnya penasaran dan 

tentu saja memuaskan hasrat ingin tahunya besar. Pengalaman mencoba adalah 

sesuatu yang sangat bernilai bagi orang kreatif. Menyukai tantangan merupakan 

orang yang ahli dalam membangkitkan antusisme dan motivasi berkresi dari 

dalam maupun dari luar. Mengolah masukan merupakan orang yang cenderung 

independen dalam melakukan aktifitasnya da selalu memasukkan roh 

“kepribadiannya” dalam proses aktifitasnya terdebut. Imajinatif adalah karunia 

illahi yang dasyat yang hanya dihadiahkan Tuhan YME kepada mahluknya yaitu 

manusia. Imajinasi adalah nafasnya kreatif. Tanpa imajinasi, tidak akan kreatif. 

Menyukai variasi orang kreatif terbiasa suka berfikir kreatif menyuguhkan 

pilihan-pilihan dann variasi. Siswa yang kreatif akan melakukan variasi-variasi 

cara belajar sehingga siswa tersebut tidak akan pernah bosan tentang belajar. 
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menurut Cambell dalam (Wulandari 2005: 23). Dengan semua ini  kreatifitas 

belajar dapat mempengaruhi efektifitas model pembelajaran CTL (Contesktual 

Teaching and Learning) dan meningkatkan hasil belajar siswa itu sendiri. 

Pada penelitia ini kreatifitas belajar merupakan variabel moderating yang 

dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara  model Pembelajaran CTL 

( Countesktual Teaching and Learning ) terhadap hasil belajar dari analisi regresi 

uji nilai silisih mutlak dapat diketahui koefisien AbsX1-X2 ternyata signifikan 

yaitu dengan probabilitas sinifikansi 0,023 dan jauh dibawah 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel kreatifitas belajar memang benar-benar sebagai 

variabel moderating. Dengan demikian kreatifitas belajar sebagai moderating 

memilki pengaruh positif yang signifikan memperkuat atau mendukung  

efektifitas model Pembelajaran CTL ( Countesktual Teaching and Learning ). 

Secara parsial kreatifitas belajar mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap hasil belajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektifitas 

model pembelajaran CTL ( Countekstual Teachung and Learning ) terhadap 

hasil belajar pada siswa kelas XI IS mata pelajaran akuntansi SMA Negeri 1 

Pecangaan Kabupaten Jepara dengan kreatifitas belajar sebagai variabel  

moderating dapat di simpulkan  bahwa: 

1. Model Pembelajaran CTL (Countekstual Teaching and Learning ) 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar mata pelajaran akuntansi siswa 

kelas XI IS SMA Negeri 1 Pecangaan. Hal ini berarti jika efektifitas model 

pembelajaran CTL meningkat maka akan dapat meningkatkan hasil belajar 

mata pelajaran akuntansi siswa tersebut.  

2. Terdapat pengaruh positif  Model Pembelajaran CTL (Countekstual 

Teaching and Learning ) terhadap hasil belajar mata pelajaran akuntansi 

siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 Pecangaan dengan kreatifitas belajar 

sebagai variabel  moderating.  Hal ini berarti jika kreatifitas belajar tinggi 

maka akan memperkuat atau mendukung pengaruh hubungan antara model 

pembelajaran CTL dengan hasil belajar mata pelajaran akuntansi siswa 

tersebut. 
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5.2 Saran 

1. Model pembelajaran CTL yang sudah diterapkan perlu dipertahankan 

dengan beberapa sub-variabel yang ada. Untuk penelitian ini untuk sub-

variabel menemukan dan bertanya sudah sangat tinggi dan untuk 

kontrutivisme,masyarakat belajar, permodelan dan penilian yang 

sebenarnya perlu dikembangkan lagi walaupun sudah tinggi guna 

meningkatkan belajar siswa. 

2.  Kreatifitas belajar yang dimiliki oleh siswa perlu dipertahankan guna 

mendukung model pembelajaran CTL terhadap hasil belajar, tetapi dalam 

penelitian ini menyukai variasi masih tergolong kategori  rendah 

dibandingkan dengan menyukai tantangan,menyukai masukan, imajinatif, 

berani mencoba dan bersifat terbuka karena menyukai variasi adalah 

mencerminkan orang kreatif terbiasa suka berfikir kreatif dan siswa yang 

kreatif biasanya melakukan cara belajar sehingga siswa tersebut tidak akan 

pernah bosan tentang belajar. 
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Lampiran 1 
 

ANGKET UJI COBA 
“EFEKTIFITAS MODEL PEMBELAJARAN CTL (Contextual Teaching 

and Learning) TERHADAP HASIL BELAJAR PADA SISWA KELAS 

XI IS MATA PELAJARAN AKUNTANSI SMA NEGERI 1 

PECANGAAN KABUPATEN JEPARA DENGAN  KREATIFITAS 

BELAJAR SEBAGAI VARIABEL MODERATING”. 

 
 
Petunjuk Pengisian Angket 

1. Isilah identitas anda secara tepat 
2. Bacalah setiap pertanyaan secara cermat 
3. Jawablan pertanyaan dalam angket secara jujur tanpa pengaruh orang lain 
4. Berilah tanda chek list ( √ ) pada alternative jawaban 
5. Teliti kembali jawaban Anda sebelum angket dikumpulkan 
6. Keterangan criteria penilian 

SL = Selalu  KD = Kadang  TP = Tidak pernah 

  

SR = Sering  JR =  Jarang 

 

  

 

 

 

 

 

 
Nama   : 
Kelas  : 
Jenis kelamin : 
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 Efektifitas Model Pembelajaran CTL 
No. Pernyataan SL SR KD JR TP
 Konstruktivisme (Countructivism) 

a.Proses Pembelajaran
     

1. Guru memberikan bimbingan siswa untuk 

mengemukakan kreatifitasnya 

     

2. Guru memberikan kebebasan siswa      

3. Guru  melakukan persensi kepada siswa 

sebelum pembelajaran dimulai 

     

 b. Aktifitas Pembelajaran      

4. Guru menyampaikan materi secara lancer 

dan jelas 

Pernyataan 

 
SL

 
SR 

 
KD 

 
JR 

 
TP

5. Guru menyampaikan pokok bahasan sebelum 
memulai materi pelajaran. 

     

6. Siswa aktif  mengerjakan soal ke depan bila 
diperintah guru 

     

 c. pusat kegiatan      
7. Siswa  dilibatkan  dalam proses pembelajaran      
8. Guru berusaha memodifikasi tingkah laku siswa 

yang mengalami kesulitan belajar 
     

9. Guru berusaha mengendalikan tingkah laku 
keliru siswa yang muncul  

     

 Menemukan (inquiry) 
a. Pengetahuan Tentang Hal Baru

     

10. Guru selalu memodifikasi proses pembelajaran      
11. Guru memberi variasi ke dalam model 

pemebelajaran yang diajarkan 
     

12. Guru memberikan kesempatan siswa untuk 
mengungkapkan pengetahuan dan pengetahuan 
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tentang materi yang baru 
 Bertanya ( Questioning ) 

a.Memberi kesempatan siswa 

     

13. Guru memberikan kesempatan siswa untuk 
mengeluarkan pendapat ketika proses 
pembelajan selesai. 

     

14. Secara aktif siswa bertanya ketika belum paham 
penjelasan oleh guru 

     

15. Siswa aktif mengerjakan soal-soal Akuntansi di 
rumah walaupun tidak disuruh guru 

     

 b.Menganalisis dan Mengeksplorasi Gagasan      
16. guru selalu menjawab pertanyaan yang siswa 

ajukan 
     

17. Guru menerima dan menganalisis gagasan atau 
ide dari siswa 

     

 Masyarakat Belajar ( Learning Community ) 
a.Ketertarikan siswa mengikuti 
pembelajaran 

     

18. Berantusias mendengarkan penjelasan guru 
ketika mengajar 

     

29. Mencatat semua materi Akuntansi yang 
diajarkan oleh guru 

     

20. Selalu membawa buku paket Akuntansi 
walaupun tidak disuruh guru 

     

 b.Hasil pembelajaran      
21. Guru selalu mengumumkan hasil pembelajaran      
22. Siswa  selalu menerima saran atau kritik atas 

hasil pembelajaran 
 

     

No. Pernyataan SL SR KD JR TP
23. Guru mengomentari hasil pembelajaran untuk 

menciptakan semangat dan kesiapan belajar 
     

 c.Memberi tugas atau penguatan
24. Guru memberikan tugas kelompok atau 

individu 
     

25. Guru memberikan penguatan hasil diskusi Anda      
 Permodelan ( modeling ) 

a.Model Pembelajaran 
     

26. Guru selalu melibatkan siswa dalam proses 
pembelajaran  

     

27 Guru memberikan konsep sebelum memulai 
materi pelajaran 

     

28. Guru memberikan variasi       
 Refleksi ( Reflection )      
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a.Kemauan dalam mengerjakan 
29.  Siswa berusaha mengerjakan tugas dengan 

tepat waktu dan teratur 
     

30  Siswa berusaha mengerjakan tugas dengan 
tenang dan sungguh-sungguh ketika tidak 
ditunggui guru 

     

31  Siswa berusaha mengerjakan PR ketika pulang 
sekolah 

     

 b. Pengetahuan yang baru    
32 Siswa dengan mudah menerima ketika guru 

menyampaikan materi dengan model 
pembelajaran baru 

     

33. Siswa dengan mudah memahami ketika guru 
menyampaiakn materi dengan model 
pembelajaran baru 

     

 Penilaian yang Sebenarnya( Autentic 
Assesment ) 
a.Penilaian kualitas siswa 

     

34. Guru memberi tugas kepada siswa      
35 Guru memberikan hasil nilai tugas yang telah 

diberikan 
     

 b. Memberikan Penguatan dan Teguran      
36. Guru memberikan peringatan tegas terhadap 

siswa yang tidak mengerjakan PR 
     

37. Guru memberikan pujian bagi siswa yang 
berprestasi 

     

38 Guru memberikan sanjungan kepada siswa 
yang bisa menjawab pertanyaan 

     

 
 
 
Kreatifitas Belajar 
No. Pernyataan SL SR KD JR TP
 Bersikap terbuka 

a.Gagasan / ide baru 
     

1. Apakah Anda selalu membaca buku 

Akuntansi untuk menambah pengetahuan dan 

meningkatkan kreatifitas belajar 

     

2. Apabila teman Anda memiliki gagasan baru 

apakah Anda menerima guna menambah 
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pengetahuan 

 b. Menemukan Hal yang Baru      

3. Anda  mengingat pelajaran yang telah 

disampaikan 

     

4. Apabila Anda menemukan literatur dan 
pengetahuan baru apakah Anda selalu 
menanyakan kepada guru untuk menambah 
kreatifitas Anda 

     

 Berani Mencoba 
a.Mencoba hal yang baru 

     

5. Disaat Anda belajar Akuntansi dan mendapat 
kesulitan apakah Anda selalu membaca literarur 
atau buku Akuntansi baru dan menanyakan 
kepada guru 

     

6. Menyukai buku-buku Akuntansi lain di luar 
buku yang disarankan oleh guru 

     

 b.Menyukai sebuah tantangan baru      
7. Apakah Anda berusaha menjawab pertanyaan, 

ketika guru mengajukan pertanyaan  
     

8. Apakah Anda selalu mempunyai inisiatif 
mengerjakan soal di depan tanpa disuruh guru 

     

 Menyukai Tantangan 
a.Memabngkitkan Motivasi 

     

9. Dalam kegiatan kelompok belajar apakah Anda 
bersemangat untuk menyelesaikan masalah 
secara bersama-sama 

     

10. Apakah Anda bersemangat dalam proses belajar 
mengajar 

     

 b.Menambah Pengetahuan       
11. Apakah Anda selalu membaca buku Akuntansi 

selain yang disarankan oleh guru 
     

12. Apakah Anda selalu mencoba soal-soal yang 
ada pada buku atau literature Akuntansi yang 
Anda punya 

     

 Mengolah Masukan 
a.Mengolah masukan yang baru 

     

13.  Anda  mengingat pelajaran yang telah 
disampaikan 
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No. Pernyataan SL SR KD JR TP
14. Apakah Anda selalu mencatat materi yang telah 

disampaikan 
     

15. Setelah mendapatkan pelajaran Akuntansi dari 
guru apakah Anda mendiskusikan dengan 
teman 

     

 Imajinatif 
a.Meniru atau mencontoh sikap positif 
seseorang 

     

16. Apakah Anda mencontoh atau meniru yang 
dicontohkan guru di depan kelas 

     

17. Disaat Anda meminjam tugas teman, apakah 
Anda selalu meniru seperti yang dimiliki teman 
atau mengembangkannya sendiri 

     

 Menyukai Variasi 
a.variasi pembelajaran 

     

18. Anda aktif dalam kelompok diskusi      
19. Anda selalu mengerjakan pop quis yang 

diberikan guru pada awal pelajaran 
     

 b.Berfikir Kreatif      
20. Apakah Anda selalu mengembangkan materi 

yang diberikan oleh guru 
     

21. Apakah dengan Anda selalu berpartisipasi aktif 
saat guru menggunakan berbagai variasi model 
pembelajaran 
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Lampiran 2 
 
 

KISI KISI ANGKET UJI COBA 
“EFEKTIFITAS MODEL PEMBELAJARAN CTL (Contextual Teaching 

and Learning) TERHADAP HASIL BELAJAR PADA SISWA KELAS 

XI IS MATA PELAJARAN AKUNTANSI SMA NEGERI 1 

PECANGAAN KABUPATEN JEPARA DENGAN  KREATIFITAS 

BELAJAR SEBAGAI VARIABEL MODERATING”. 

 

Variabel Sub-Variabel Indikator 
No. 

Soal 

Jumla

h Item 

Efektifitas 

pembelajaran 

CTL 

Konstruktivis

me 

(Countructivism) 

1. Proses 

pembelajaran 

2. Aktivitas 

pembalajaran 

3. Pusat kegiatan

1, 2, 

3 

4, 5, 

6 

 

7,8,9 

3 Soal 

3 Soal 

 

3 Soal

Menemukan 

(Inquiry) 

1. Pengetahuan 

tentang hal yang 

baru. 

10, 

11, 12 

3 Soal

Bertanya 

(Questioning) 

1.Memberi 

kesempatan siswa. 

2.Menganalisis dan 

Mengeksplorasi 

Gagasan 

13, 

14, 15 

 

 

16, 

3 Soal 

 

 

2 Soal



104 
 

 

17 

Masyarakat 

belajar (Learning 

Community) 

1.Ketertarikan 

siswa ketika 

mengikuti 

pembelajaran 

2. Hasil 

pembelajaran 

3. Memberikan 

tugas dan penguatan 

18, 

19, 20 

 

 

21, 

22, 23 

24, 

25 

3 Soal 

 

 

3 Soal 

2 Soal

Permodelan 

(Modeling) 

1,model 

pembelajaran 

26, 

27, 28 

3 Soal

Refleksi 

(Reflection) 

1.Kemauan 

dalam mengerjakan 

2.Pengetahuan 

yang baru 

29, 

30, 31 

 

32, 

33 

3 Soal 

 

2 Soal

Peniliaan yang 

sebenarnya 

(Autentic 

Assesment) 

1.Peniliaan 

kualitas siswa 

2. Memberi 

penguatan/teguran 

34, 

35 

 

36, 

37, 38 

2 Soal 

 

3 Soal
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KISI KISI ANGKET UJI COBA 

Variabel 
Sub-

Variabel 
Indikator 

No. 

Soal 

Jumlah 

Item 

Kreatifitas 

Belajar 

Bersikap 

terbuka 

1.Gagasan/ide baru

2.Menumui hal 

yang baru 

1, 2 

3, 4  

2 Butir 

Soal 

2 Butir 

Soal 

Berani 

mencoba 

1. Mencoba hal 

yang baru 

2.Menyukai 

sebuah tantangan yang 

5, 6  

 

7, 8 

2 Butir 

Soal 

 

2 Butir 
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 “EFEKTIFITAS MODEL PEMBELAJARAN CTL (Contextual 

Teaching and Learning) TERHADAP HASIL BELAJAR PADA SISWA 

KELAS XI IS MATA PELAJARAN AKUNTANSI SMA NEGERI 1 

PECANGAAN KABUPATEN JEPARA DENGAN  KREATIFITAS 

BELAJAR SEBAGAI VARIABEL MODERATING”. 

 

 

 

  

baru Soal 

Menyukai 

tantangan 

1.Membangkitkan 

motivasi 

2.Menambah 

Pengetahuan 

9, 10 

 

11, 

12 

2 Butir 

Soal 

 

2 Butir 

Soal 

Mengolah 

masukan 

1.Menerima 

sesuatu yang baru 

13, 

14, 15 

3 Butir 

Soal 

Imajinatif 1.Meniru/mencont

oh sikap positif 

seseorang 

16, 

17 

2 Butir 

Soal 

Menyukai 

variasi 

1.Variasi 

pembelajaran 

2.Berfikir kreatif 

18, 

19 

20, 

21 

2 Butir 

Soal 

2 Butir 

Soal 
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Lampiran 3 
 
 
 
 
Hasil Analisis Reliabilitas dan Validitas Kuesioner tentang Model 
Pembelajaran CTL 

Reliability Statistics

.945 38

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Item-Total Statistics

136.8500 417.608 .882 .942
138.5500 447.734 -.266 .947
137.4000 420.253 .685 .943
137.9500 406.050 .621 .943
137.5500 402.892 .739 .942
137.8000 437.326 .086 .947
137.5500 410.261 .732 .942
137.4500 434.997 .155 .946
138.0000 407.053 .755 .941
137.8000 426.589 .814 .943
137.8000 423.958 .585 .943
137.0500 417.418 .699 .942
136.9500 416.261 .810 .942
136.8500 428.450 .548 .944
139.0500 444.787 -.099 .948
136.8500 420.345 .778 .942
136.9000 427.989 .667 .943
138.2000 450.800 -.448 .948
138.3500 402.134 .634 .943
139.2000 408.168 .736 .942
138.0000 402.000 .638 .943
137.9500 406.787 .673 .942
137.6000 407.095 .791 .941
137.8000 409.432 .802 .941
137.4000 427.305 .504 .944
137.1500 404.661 .814 .941
137.2500 395.461 .924 .940
137.8500 443.503 -.087 .947
138.6500 418.766 .638 .943
138.7000 420.537 .675 .943
138.9000 445.358 -.160 .947
138.3000 420.853 .693 .943
138.7000 409.589 .702 .942
137.5000 398.053 .750 .941
137.2000 424.274 .616 .943
137.7000 403.695 .771 .941
137.8000 439.537 .015 .948
138.8000 409.853 .622 .943

CTL_01
CTL_02
CTL_03
CTL_04
CTL_05
CTL_06
CTL_07
CTL_08
CTL_09
CTL_10
CTL_11
CTL_12
CTL_13
CTL_14
CTL_15
CTL_16
CTL_17
CTL_18
CTL_19
CTL_20
CTL_21
CTL_22
CTL_23
CTL_24
CTL_25
CTL_26
CTL_27
CTL_28
CTL_29
CTL_30
CTL_31
CTL_32
CTL_33
CTL_34
CTL_35
CTL_36
CTL_37
CTL_38

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Hasil Analisis Reliabilitas dan Validitas Kuesioner tentang Kreatifitas 
Belajar 
 

Reliability Statistics

.912 21

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item-Total Statistics

70.6000 135.516 .863 .906
70.7000 135.379 .875 .906
70.1000 146.621 -.066 .922
70.7500 130.408 .644 .906
70.2500 129.039 .651 .906
70.5000 125.632 .829 .901
70.2500 125.250 .864 .901
71.8500 134.239 .663 .907
70.1500 125.503 .847 .901
70.0500 127.629 .595 .908
70.9500 125.208 .881 .900
71.0000 145.368 .000 .919
70.1500 128.134 .883 .902
70.4000 125.621 .803 .902
70.7000 134.326 .809 .906
71.4500 151.629 -.421 .922
71.4000 122.358 .743 .903
70.7500 141.671 .240 .914
70.6500 123.608 .570 .911
70.8000 134.589 .572 .908
69.5500 145.945 -.027 .919

KB_01
KB_02
KB_03
KB_04
KB_05
KB_06
KB_07
KB_08
KB_09
KB_10
KB_11
KB_12
KB_13
KB_14
KB_15
KB_16
KB_17
KB_18
KB_19
KB_20
KB_21

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Lampiran 4 
ANGKET PENELITIAN 

“EFEKTIFITAS MODEL PEMBELAJARAN CTL (Contextual Teaching 

and Learning) TERHADAP HASIL BELAJAR PADA SISWA KELAS 

XI IS MATA PELAJARAN AKUNTANSI SMA NEGERI 1 

PECANGAAN KABUPATEN JEPARA DENGAN  KREATIFITAS 

BELAJAR SEBAGAI VARIABEL MODERATING” 

 
 

Petunjuk Pengisian Angket 
7. Isilah identitas anda secara tepat 
8. Bacalah setiap pertanyaan secara cermat 
9. Jawablan pertanyaan dalam angket secara jujur tanpa pengaruh orang lain 
10. Berilah tanda chek list ( √ ) pada alternative jawaban 
11. Teliti kembali jawaban Anda sebelum angket dikumpulkan 
12. Keterangan criteria penilian 

SL = Selalu  KD = Kadang  TP = Tidak pernah 

  

SR = Sering  JR =  Jarang 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
Nama   : 
Kelas  : 
Jenis kelamin : 
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 Efektifitas Model Pembelajaran CTL 
No. Pernyataan SL SR KD JR TP
 Konstruktivisme (Countructivism) 

a.Proses Pembelajaran 
     

1. Guru memberikan bimbingan siswa untuk 

mengemukakan kreatifitasnya 

     

2. Guru  melakukan persensi kepada siswa 

sebelum pembelajaran dimulai 

     

 b. Aktifitas Pembelajaran      

3. Guru menyampaikan materi secara lancer 

dan jelas 

 

Pernyataan 

 
 

SL

 
 

SR 

 
 

KD 

 
 

JR 

 
 

TP

4. Guru menyampaikan pokok bahasan sebelum 
memulai materi pelajaran. 

     

 c. pusat kegiatan      
5. Siswa  dilibatkan  dalam proses pembelajaran    
6. Guru berusaha mengendalikan tingkah laku 

keliru siswa yang muncul  
     

 Menemukan (inquiry) 
a. Pengetahuan Tentang Hal Baru 

     

7. Guru selalu memodifikasi proses pembelajaran      
8. Guru memberi variasi ke dalam model 

pemebelajaran yang diajarkan 
     

9. Guru memberikan kesempatan siswa untuk 
mengungkapkan pengetahuan dan pengetahuan 
tentang materi yang baru 

     

 Bertanya ( Questioning ) 

a.Memberi kesempatan siswa 

     

10. Guru memberikan kesempatan siswa untuk      
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mengeluarkan pendapat ketika proses 
pembelajan selesai. 

11. Secara aktif siswa bertanya ketika belum paham 
penjelasan oleh guru 

     

 b.Menganalisis dan Mengeksplorasi Gagasan      
12. guru selalu menjawab pertanyaan yang siswa 

ajukan 
     

13. Guru menerima dan menganalisis gagasan atau 
ide dari siswa 

     

 Masyarakat Belajar ( Learning Community ) 
a.Ketertarikan siswa mengikuti 
pembelajaran 

     

14. Mencatat semua materi Akuntansi yang 
diajarkan oleh guru 

     

15. Selalu membawa buku paket Akuntansi 
walaupun tidak disuruh guru 

     

 b.Hasil pembelajaran      
16. Guru selalu mengumumkan hasil pembelajaran      
17. Siswa  selalu menerima saran atau kritik atas 

hasil pembelajaran 
     

18. Guru mengomentari hasil pembelajaran untuk 
menciptakan semangat dan kesiapan belajar 

     

 c.Memberi tugas atau penguatan 
19. Guru memberikan tugas kelompok atau 

individu 
     

20. Guru memberikan penguatan hasil diskusi Anda    
 Permodelan ( modeling ) 

a.Model Pembelajaran 
     

21. Guru selalu melibatkan siswa dalam proses 
pembelajaran  

     
 

No. Pernyataan SL SR KD JR TP
22. Guru memberikan konsep sebelum memulai 

materi pelajaran 
     

 Refleksi ( Reflection ) 
a.Kemauan dalam mengerjakan 

     

23.  Siswa berusaha mengerjakan tugas dengan 
tepat waktu dan teratur 

     

24.  Siswa berusaha mengerjakan tugas dengan 
tenang dan sungguh-sungguh ketika tidak 
ditunggui guru 

     

 b. Pengetahuan yang baru      
25. Siswa dengan mudah menerima ketika guru 

menyampaikan materi dengan model 
pembelajaran baru 

     

26. Siswa dengan mudah memahami ketika guru      
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menyampaiakn materi dengan model 
pembelajaran baru 

 Penilaian yang Sebenarnya( Autentic 
Assesment ) 
a.Penilaian kualitas siswa 

     

27. Guru memberi tugas kepada siswa      
28. Guru memberikan hasil nilai tugas yang telah 

diberikan 
     

 b. Memberikan Penguatan dan Teguran    
29. Guru memberikan peringatan tegas terhadap 

siswa yang tidak mengerjakan PR 
     

30. Guru memberikan sanjungan kepada siswa 
yang bisa menjawab pertanyaan 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreatifitas Belajar 
No. Pernyataan SL SR KD JR TP
 Bersikap terbuka 

a.Gagasan / ide baru 
     

1. Apakah Anda selalu membaca buku 

Akuntansi untuk menambah pengetahuan dan 

meningkatkan kreatifitas belajar 

     

2. Apabila teman Anda memiliki gagasan baru 

apakah Anda menerima guna menambah 

pengetahuan 

     

 b. Menemukan Hal yang Baru      
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3. Apabila Anda menemukan literatur dan 
pengetahuan baru apakah Anda selalu 
menanyakan kepada guru untuk menambah 
kreatifitas Anda 

     

 Berani Mencoba 
a.Mencoba hal yang baru 

     

4. Disaat Anda belajar Akuntansi dan mendapat 
kesulitan apakah Anda selalu membaca literarur 
atau buku Akuntansi baru dan menanyakan 
kepada guru 

     

5. Menyukai buku-buku Akuntansi lain di luar 
buku yang disarankan oleh guru 

     

 b.Menyukai sebuah tantangan baru      
6. Apakah Anda berusaha menjawab pertanyaan, 

ketika guru mengajukan pertanyaan  
     

7. Apakah Anda selalu mempunyai inisiatif 
mengerjakan soal di depan tanpa disuruh guru 

     

 Menyukai Tantangan 
a.Memabngkitkan Motivasi 

     

8. Dalam kegiatan kelompok belajar apakah Anda 
bersemangat untuk menyelesaikan masalah 
secara bersama-sama 

     

9. Apakah Anda bersemangat dalam proses belajar 
mengajar 

     

 b.Menambah Pengetahuan       
10. Apakah Anda selalu membaca buku Akuntansi 

selain yang disarankan oleh guru 
     

 Mengolah Masukan 
a.Mengolah masukan yang baru 

     

11.  Anda  mengingat pelajaran yang telah 
disampaikan 

     

12. Apakah Anda selalu mencatat materi yang telah 
disampaikan 

     

13. Setelah mendapatkan pelajaran Akuntansi dari 
guru apakah Anda mendiskusikan dengan 
teman 

     

 
 
 

      

 
No. 

 
Pernyataan 
 
Imajinatif 
a.Meniru atau mencontoh sikap positif 
seseorang 

SL SR KD JR TP 
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14. Disaat Anda meminjam tugas teman, apakah 
Anda selalu meniru seperti yang dimiliki teman 
atau mengembangkannya sendiri 

     

 Menyukai Variasi 
a.variasi pembelajaran 

     

15. Anda selalu mengerjakan pop quis yang 
diberikan guru pada awal pelajaran 

     

 b.Berfikir Kreatif      
16. Apakah Anda selalu mengembangkan materi 

yang diberikan oleh guru 
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Lampiran 5 
 
 

KISI KISI ANGKET PENELITIAN 
“EFEKTIFITAS MODEL PEMBELAJARAN CTL (Contextual Teaching 

and Learning) TERHADAP HASIL BELAJAR PADA SISWA KELAS 

XI IS MATA PELAJARAN AKUNTANSI SMA NEGERI 1 

PECANGAAN KABUPATEN JEPARA DENGAN  KREATIFITAS 

BELAJAR SEBAGAI VARIABEL MODERATING”. 

 

Variabel Sub-Variabel Indikator 
No. 

Soal 

Jumla

h Item 

Efektifitas 

pembelajaran 

CTL 

Konstruktivis

me 

(Countructivism) 

1. Proses 

pembelajaran 

2. Aktivitas 

pembalajaran 

3. Pusat kegiatan

1, 2 

3, 4  

 

5,6 

2 Soal 

2 Soal 

 

2 Soal 

Menemukan 

(Inquiry) 

1. Pengetahuan 

tentang hal yang 

baru. 

7, 8, 

9 

3 Soal 

Bertanya 

(Questioning) 

1.Memberi 

kesempatan siswa. 

2.Menganalisis dan 

Mengeksplorasi 

Gagasan 

10, 

11  

 

 

12, 

13 

3 Soal 

 

 

2 Soal 



116 
 

 

Masyarakat 

belajar (Learning 

Community) 

1.Ketertarikan 

siswa ketika 

mengikuti 

pembelajaran 

2. Hasil 

pembelajaran 

3. Memberikan 

tugas dan penguatan 

14, 

15 

 

 

16, 

17, 18 

19, 

20 

2 Soal 

 

 

3 Soal 

2 Soal 

Permodelan 

(Modeling) 

1,model 

pembelajaran 

21, 

22 

2 Soal 

Refleksi 

(Reflection) 

1.Kemauan 

dalam mengerjakan 

2.Pengetahuan 

yang baru 

23, 

24  

 

25, 

26 

2 Soal 

 

2 Soal 

Peniliaan yang 

sebenarnya 

(Autentic 

Assesment) 

1.Peniliaan 

kualitas siswa 

2. Memberi 

penguatan/teguran 

27, 

28 

 

29, 

30 

2 Soal 

 

2 Soal 
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KISI KISI ANGKET PENELITIAN 

Variabel 
Sub-

Variabel 
Indikator 

No. 

Soal 

Jumlah 

Item 

Kreatifitas 

Belajar 

Bersikap 

terbuka 

1.Gagasan/ide baru

2.Menumui hal 

yang baru 

1, 2 

3 

2 Butir 

Soal 

1 Butir 

Soal 

Berani 

mencoba 

1. Mencoba hal 

yang baru 

2.Menyukai 

sebuah tantangan yang 

baru 

4, 5  

 

6, 7 

2 Butir 

Soal 

 

2 Butir 

Soal 
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 “EFEKTIFITAS MODEL PEMBELAJARAN CTL (Contextual 

Teaching and Learning) TERHADAP HASIL BELAJAR PADA SISWA 

KELAS XI IS MATA PELAJARAN AKUNTANSI SMA NEGERI 1 

PECANGAAN KABUPATEN JEPARA DENGAN  KREATIFITAS 

BELAJAR SEBAGAI VARIABEL MODERATING”. 

 

 

 

 

 

 
  

Menyukai 

tantangan 

1.Membangkitkan 

motivasi 

2.Menambah 

Pengetahuan 

8, 9 

 

10 

2 Butir 

Soal 

 

1 Butir 

Soal 

Mengolah 

masukan 

1.Menerima 

sesuatu yang baru 

11, 

12, 13 

3 Butir 

Soal 

Imajinatif 1.Meniru/mencont

oh sikap positif 

seseorang 

14 
1 Butir 

Soal 

Menyukai 

variasi 

1.Variasi 

pembelajaran 

2.Berfikir kreatif 

15 

16  

1 Butir 

Soal 

1 Butir 

Soal 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 121 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 3.31946553 

Most Extreme Differences Absolute .086 

Positive .086 

Negative -.056 

Kolmogorov-Smirnov Z .946 

Asymp. Sig. (2-tailed) .333 

a. Test distribution is Normal. 
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Lampiran 11 
Uji Moltikolinearitas 
 
 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 
Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Partial Tolerance VIF 

1 (Constant) 18.015 2.309  7.801 .000    

Model 
pembelajaran 
CTL 

.279 .026 .575 10.693 .000 .702 .570 1.756

kreatifitas 
belajar .343 .045 .408 7.582 .000 .572 .570 1.756
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Lampiran 12 
Uji Heteroskedastisitas 
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Lampiran 13 

HASIL ANALISIS REGRESI SEDERHANA 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .843a .711 .708 4.06500 .921

a. Predictors: (Constant), metode pembelajaran CTL  

b. Dependent Variable: hasil belajar   

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4829.267 1 4829.267 292.253 .000a

Residual 1966.386 119 16.524   

Total 6795.653 120    

a. Predictors: (Constant), metode pembelajaran CTL   

b. Dependent Variable: hasil belajar    

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients

T Sig.

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF

1 (Constant) 22.572 2.708  8.336 .000      

metode 

pembelajaran 

CTL 

.409 .024 .843 17.095 .000 .843 .843 .843 1.000 1.000

a. Dependent Variable: 

hasil belajar 
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Lampiran 14 
HASIL ANALISIS UJI NILAI SELISIH MUTLAK 
 
Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 absx1_x2, 
model 
pembelajaran 
CTL, 
kreatifitas 
belajar(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: hasil belajar 
 
Model Summary(b) 
 

Model R R Square
Adjusted R 
Square

Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .898(a) .806 .801 3.36104 .702 
a  Predictors: (Constant), absx1_x2, model pembelajaran CTL, kreatifitas belajar 
b  Dependent Variable: hasil belajar 
 
ANOVA(b) 
 

Model  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5473.955 3 1824.652 161.523 .000(a) 
Residual 1321.697 117 11.297   
Total 6795.653 120    

a  Predictors: (Constant), absx1_x2, model pembelajaran CTL, kreatifitas belajar 
b  Dependent Variable: hasil belajar 
 
 
 
Coefficients(a) 
 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) 17.791 2.525  7.046 .000    
model 
pembelajaran 
CTL 

.274 .035 .565 7.824 .000 .843 .586 .319 

kreatifitas 
belajar .353 .063 .419 5.641 .000 .785 .462 .230 

absx1_x2 .005 .024 .013 .224 .023 .010 .021 .009 
a  Dependent Variable: hasil belajar 
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Lampiran 16 
Daftar Responden Uji Coba 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

No. Nama 
1 Adanal Jannah 
2 Agus Santoso 
3 Ahmad Eko Isyar wifqi 
4 Ahmad Kholaf Syihab  
5 Arif Firmala Huda 
6 Asri Bvunga ayu 
7 Chori Arisna 
8 Danil Abrar 
9 Dea Widayanti 

10 Dwi Janto 
11 Erisa Ekayani 
12 Fita Isnaini 
13 Hanan Fitriana 
14 Iqbql Aji Arjuna 
15 Istianah 
16 Jefri Ruby Pranata 
17 Khofidatun Nisa' 
18 Khoirul Umam 
19 Lia Yuliani 
20 Lutfi Khaqim 


