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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
Motto 

 Cita-cita akan tercapai sejauh orang-orang akan bercita-cita. Kemuliaan akan 

tercapai sejauh seseorang berbuat mulia. 

 “Kesabaran dan keteguhan merupakan modal yang besar dalam segala hal.” 

Keteguhan hati, keteguhan pikiran dan pendirian yang diiringi kesabaran 

adalah senjata ampuh dalam menghadapi berbagai masalah dan perjuangan. 

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

pertolonganmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. 

Al-Baqarah/2:153) 

 

 

 

 

 

 

 

Persembahan  

1. Bapakku dan Ibuku tercinta 

2. Emakku, dan adik-adikku tersayang 

3. Seseorang dihatiku yang kucintai  

4. Keluarga mas Tris dan mbak Pi 

5. All Star girls in Cemara kost and all of 

my friend. 

6. Tetangga-tetangga  

7. Almamaterku 

8. My self  
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Abstrak 
 
 

Ika Nurul Fattakhul Janah. 2006. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Fisika 
Materi Pokok Kalor Dengan Pendekatan CTL (Contextual Teaching 
and Learning) Pada Siswa Kelas VIII SMP N 1 Tulis Tahun Pelajaran 
2005/2006. Skripsi. Jurusan Fisika, FMIPA, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I Dra. Dwi Yulianti, M.Si, Pembimbing II 
Dra. Pratiwi D.J., M,Si. 

 
Dari hasil observasi awal di SMP Negeri 1 Tulis diperoleh data sebagai 

berikut: pembelajaran masih cenderung bersifat tradisional yaitu  dengan 
menekankan pada hafalan-hafalan, disamping itu sebagian besar siswa 
menganggap bahwa Fisika merupakan mata pelajaran yang sulit, dan juga siswa 
jarang praktek di laboratorium. Permasalahan-permasalahan tersebut 
menyebabkan hasil belajar Fisika kurang maksimal yang berdampak tidak 
tercapainya ketuntasan belajar secara klasikal maupun individu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar mata 
pelajaran Fisika materi pokok Kalor dengan pendekatan CTL (Contextual 
Teaching and Learning). Pendekatan CTL memiliki tujuh komponen utama 
dalam pembelajarannya, yaitu: konstruktivisme, bertanya, menemukan, 
masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya.  

Subyek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII tahun pelajaran 
2005/2006 yang terdiri dari 5 kelas. Sampel penelitian yaitu kelas VIII dengan 
jumlah 40 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data tentang 
kondisi awal siswa diambil dari nilai pretest, hasil belajar siswa diperoleh dari 
pemberian evaluasi (tes tertulis) kepada siswa, penilaian afektif dan psikomotorik 
diperoleh dari pengamatan melalui lembar observasi, data analisis kuesioner 
diperoleh melalui lembar kuesioner. 

Dari hasil penelitian diperoleh, pada siklus I rata-rata nilai tes siswa 66,88 
dengan ketuntasan belajar klasikal 85%; siklus II nilai rata-rata siswa 76,88 
dengan ketuntasan belajar klasikal 90%. Hasil belajar afektif siswa pada siklus I 
secara klasikal mencapai ketuntasan 97,5%; pada siklus II seluruh siswa telah 
mencapai ketuntasan dan dinyatakan tuntas 100%. Hasil belajar psikomotorik 
pada siklus I siswa secara klasikal mencapai ketuntasan 72,5%. Pada siklus II 
77,5%. Hasil analisis kuesioner siswa, rerata skor kelas pada siklus I sebesar 
37,98; tergolong positif/tinggi dan pada siklus II, rerata skor kelas sebesar 38,33; 
tergolong sangat positif/sangat tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
Fisika dengan pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa materi pokok Kalor pada kelas VIII E SMP N 1 
Tulis Tahun Pelajaran 2005/2006. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan 
agar diadakan penelitian lebih lanjut dan pendekatan  CTL ini dapat dijadikan 
sebagai alternatif pembelajaran bagi guru dalam upaya meningkatkan hasil 
belajar siswa.  
Kata Kunci : Hasil belajar, Contextual Teaching and Learning (CTL). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Abad XXI dikenal sebagai abad globalisasi dan abad tehnologi 

informasi. Perubahan yang sangat cepat ini merupakan fakta dalam kehidupan 

siswa sehingga siswa perlu dibekali dengan kompetensi yang memadai agar 

menjadi peserta aktif dalam masyarakat. Pendidikan Sains menekankan pada 

pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar 

siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.  

Pengembangan kemampuan siswa dalam bidang sains merupakan salah satu 

kunci keberhasilan peningkatan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan 

perubahan dan memasuki dunia tehnologi termasuk tehnologi informasi untuk 

kepentingan pribadi, sosial, ekonomi dan lingkungan (Depdiknas,2003:1).  

Menanggapi hal tersebut pemerintah sudah banyak berupaya untuk 

membenahi proses pembelajaran seperti penataran guru-guru Sains, 

membentuk musyawarah guru bidang studi, bantuan alat-alat laboratorium, 

dan juga melakukan penyusunan kurikulum baru pada setiap jenjang dan 

sistem pendidikan. Sesuai dengan amanat Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) 1999-2004, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) 

menetapkan kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum 1994 menjadi 

kurikulum 2004, yang telah dilakukan mulai tahun pelajaran 2004/2005. 

Perubahan kurikulum ini tentunya harus diikuti dengan penggunaan 
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pendekatan atau strategi pembelajaran yang sesuai oleh guru dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

Pendidikan Sains diarahkan untuk “mencari tahu” tentang alam secara 

sistematis yaitu dengan “berbuat” karena Sains bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip 

saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Oleh karena itu, 

pendekatan yang diterapkan dalam menyajikan pembelajaran Sains adalah 

memadukan antara pengalaman proses sains dan pemahaman produk sains. 

Fisika merupakan bagian dari sains yang merupakan hasil kegiatan manusia 

berupa pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisir tentang alam 

sekitar yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian poses ilmiah.  

Dari hasil observasi awal di SMP Negeri 1 Tulis diperoleh data sebagai 

beikut:  

1. Fisika merupakan mata pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian besar 

siswa sehingga membuat siswa kurang berminat terhadap mata pelajaran 

Fisika, hal ini terlihat pada rendahnya nilai rata-rata ulangan harian materi 

pokok sebelumnya yaitu sebesar 63,34 ( lampiran 23).  

2. System pengajaran yang masih cenderung bersifat tradisional yaitu  

dengan menekankan pada hafalan-hafalan sehingga cenderung siswa lebih 

cepat bosan dan mudah lupa. 

3. Siswa jarang praktik di laboratorium karena keterbatasan waktu, mengejar 

materi, dan sarana prasarana yang kurang memadai seperti: banyaknya 
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alat yang rusak dan jumlah alat yang sedikit, sehingga peralatan di 

laboratorium jarang dimanfaatkan.  

Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan hasil belajar fisika 

kurang maksimal yang berdampak tidak tercapainya ketuntasan belajar secara 

klasikal maupun individu. Untuk meminimalisasi dan mengantisipasi 

permasalahan tersebut diperlukan sebuah strategi pembelajaran lain yang 

lebih memberdayakan siswa dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat 

ini yaitu CTL. Sebuah strategi yang tidak mengharuskan siswa menghafal 

fakta, rumus-rumus tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa 

mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka. Pendekatan CTL memiliki 

tujuh komponen utama yang harus diterapkan dalam pembelajarannya, yaitu: 

konstruktivisme (Constructivism), bertanya (Questioning), menemukan 

(Inquiry), masyarakat belajar (Learning Community), pemodelan (Modeling), 

refleksi (reflecting), dan penilaian sebenarnya (Autentic Assessment) 

(Depdiknas,2003:10). Oleh sebab itu proses pembelajaran dapat menggunakan 

pendekatan CTL.  

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis mengadakan penelitian  

tindakan kelas tentang upaya meningkatkan hasil belajar fisika  materi pokok 

kalor dengan pendekatan CTL (Contextual Teaching And Learning) pada 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Tulis tahun pelajaran 2005/2006. 

 

B. PERMASALAHAN 
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Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan 

penelitian ini adalah: “Apakah dengan pendekatan CTL (Contextual Teaching 

And Learning) dapat meningkatkan hasil belajar fisika pokok bahasan kalor 

siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Tulis tahun pelajaran 2005/2006?”. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatkan 

hasil belajar mata pelajaran fisika pokok bahasan kalor dengan pendekatan 

CTL (Contextual Teaching and Learning). 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi siswa,  memudahkan siswa dalam memahami dan menguasai fisika 

melalui pengalaman nyata dalam pembelajaran. 

2. Bagi guru, memberi konsep yang jelas mengenai pendekatan CTL 

sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pendidikan. 

3. Bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam 

pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). 

 

E. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Sistematika penulisan skripsi ini meliputi tiga bagian, yaitu: 
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1. Bagian pendahuluan, berisi: halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi dibagi menjadi lima bab, antara lain: 

Bab I Pendahuluan  

Berisi latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, 

sistematika skripsi. 

Bab II Landasan Teori  

Mengemukakan tentang kajian teori-teori yang mendasari 

dalam penulisan skripsi ini. 

Bab III    Metode Penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Bab ini meliputi hasil penelitian dan  pembahasan hasil 

penelitian. 

Bab V  Simpulan dan Saran  

Berisikan simpulan dari hasil penelitian serta saran.  

3. Bagian akhir skripsi ini adalah daftar pustaka, tabel-tabel yang 

digunakan, dan lampiran-lampiran yang melengkapi uraian pada bagian 

isi. 



BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Pengertian Belajar  

Menurut berbagai sudut pandang belajar dapat didefinisikan beraneka 

ragam. 

Menurut Aaron Q. Sartani dkk dalam Max Darsono (200:3), belajar adalah 

suatu perubahan perilaku sebagai hasil pengalaman. James O. Whittaker 

dalam Max Darsono (2000:4), mengemukakan belajar adalah proses yang 

menimbulkan atau merubah perilaku  melalui latihan. atau pengalaman. 

Menurut W. S. Winkel dalam Max Darsono (2000:4), belajar adalah suatu 

aktifitas mental/psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, ketrampilan dan nilai-sikap.  

Atas dasar pendapat-pendapat tersebut dapatlah disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu perubahan dalam diri seseorang (terbentuknya 

asosiasi-asosiasi baru) berupa tingkah laku, pengetahuan, pemahaman, 

ketrampilan dan nilai-sikap karena pengalaman atau interaksi dengan 

lingkungan. Max Darsono (2000:30-31) mengemukakan ciri-ciri belajar antara 

lain: 

1. Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan sebagai arah 

kegiatan dan sebagai tolak ukur keberhasilan. 

6 
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2. Belajar merupakan pengalaman sendiri (bersifat individual), tidak dapat 

diwakilkan oleh orang lain. 

3. Belajar merupakan proses interaksi antara individu dengan lingkungan 

berarti individu harus aktif dengan menggunakan berbagai potensi yang 

dimiliki untuk belajar, misalnya perhatian, minat, pikiran, emosi, motivasi, 

dan lain-lain. 

4. Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan yang bersifat internal dalam 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terpisah satu dengan yang 

lain pada diri orang yang belajar.   

Dalam membelajarkan siswa guru dapat menggunakan berbagai metoda 

pembelajaran namun perlu diperhatikan bahwa belajar yang efektif dimulai 

dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa, siswa aktif dan guru sebagai 

fasilitator. 

 

B. Hasil Belajar 

Suatu proses belajar diharapkan menghasilkan sesuatu yang disebut hasil 

belajar. Hasil belajar itu dapat berupa pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang 

dapat diklasifikasikan ke dalam aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotor.  

Aspek kognitif mencakup kemampuan berpikir, termasuk kemampuan 

memahami, menghapal, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan 

mengevaluasi. Aspek afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, 

sikap, emosi, dan nilai. Aspek psikomotorik mencakup imitasi, manipulasi, 
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presisi, artikulasi, dan naturalisasi (Tim Peneliti Program Pasca Sarjana 

UNY,2003:1-5). 

Hasil belajar atau prestasi belajar dalam proses belajar mengajar 

tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi proses belajar. 

Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan sebagai berikut : 

a. Faktor intern (berasal dari diri siswa), meliputi : 

1) Kondisi fisiologis 

2) Faktor psikologis, yang meliputi antara lain: kecerdasan, bakat, minat, 

motivasi dan perhatian. 

Faktor ekstern (berasal dari luar diri siswa), meliputi : 

1) Faktor lingkungan, meliputi: lingkungan alam dan lingkungan sosial. 

2) Faktor instrumental, yaitu faktor yang adanya dan penggunaannya 

dirancang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Faktor instrumental ini 

meliputi: kurikulum, sarana, dan prasarana dan guru. 

Untuk memperoleh hasil belajar yang baik, perlu pemahaman 

terhadap prinsip-prinsip atau asas-asas belajar yang dapat mengarahkan 

kepada cara belajar yang efisien. Menurut Oemar Hamalik dalam Max 

Darsono (2000:27) prinsip-prinsip belajar tersebut meliputi:  

a. Belajar yang paling efektif apabila didasari oleh dorongan motivasi yang 

murni (motivasi instrinsik) dan bersumber dari dalam diri sendiri. 

b. Belajar harus bertujuan, terarah dan jelas bagi siswa. 

c. Belajar memerlukan bimbingan. 



 9

d. Belajar memerlukan latihan dan ulangan agar apa-apa yang telah 

dipelajari dapat dikuasai. 

e. Belajar harus disertai keinginan dan kemauan yang kuat untuk mencapai 

hasil atau tujuan. 

f. Belajar dianggap berhasil apabila siswa telah sanggup menstranferkan 

atau menerapkan ke dalam bidang praktek sehari-hari. 

 

C. Pembelajaran Fisika 

Fisika merupakan salah satu cabang Sains yang mempelajari 

gejala-gejala alam melalui penelitian, percobaan dan pengukuran yang 

disajikan secara matematis berdasarkan hukum-hukum dasar untuk 

menemukan hubungan antara kenyataan yang ada di alam (Druxes, 1989:3).  

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan 

sengaja oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke 

arah yang lebih baik. Oleh karena itu pembelajaran bertujuan membantu siswa 

agar memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah 

laku siswa bertambah, baik kuantitas maupun kualitas. Tingkah laku yang 

dimaksud adalah meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan nilai atau norma yang 

berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa (Darsono, 2000:24-26). 

Tujuan pembelajaran Sains Fisika di SMP dan MTs sesuai kurikulum 

2004 adalah sebagai berikut: 
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1. Memberikan pemahaman tentang berbagai macam gejala alam, prinsip dan 

konsep Sains serta keterkaitannya dengan lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. 

2. Memberikan pengalaman kepada siswa dalam merencanakan dan 

melakukan kerja ilmiah untuk membentuk sikap ilmiah. 

Karakteristik Pembelajaran efektif adalah memudahkan siswa belajar 

sesuatu yang bermanfaat, seperti: fakta ketrampilan, nilai, konsep, dan 

bagaimana hidup serasi dengan sesama, atau sesuatu hasil yang diinginkan 

(Anwar Jasin,1996:12). Menurut Wayan Memes (2000:7), pengetahuan konkrit 

lebih mudah diterima oleh siswa daripada pengetahuan yang masih abstrak. 

Dalam kondisi pembelajaran yang kondusif, yang melibatkan siswa secara 

aktif dalam mengamati, mengoperasikan alat, atau berlatih menggunakan objek 

konkrit disertai dengan diskusi diharapkan siswa dapat bangkit sendiri untuk 

berfikir, untuk menganalisis data, untuk menjelaskan ide, untuk bertanya, 

untuk berdiskusi, dan untuk menulis apa yang dipikirkan sehingga memberi 

kesempatan siswa untuk mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri.  

 

D. Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) 

1. Hakikat Pendekatan CTL 

Pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) adalah konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

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

sehari-hari (Sungkowo,2003:1). 

 

2. Penerapan CTL di Kelas 

Penerapan CTL dalam kelas cukup mudah. Secara garis besar, 

langkahnya adalah berikut ini. 

a. Mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan 

ketrampilan barunya. 

b. Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik. 

c. Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

d. Menyiptakan ‘masyarakat belajar’ (belajar dalam kelompok-kelompok). 

e. Menghadirkan ‘model’ sebagai contoh pembelajaran. 

f. Melakukan refleksi di akhir pertemuan. 

g. Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. 

3.  Tujuh Komponen CTL 

Pendekatan CTL memiliki tujuh komponen utama yang harus diterapkan 

dalam pembelajarannya (Depdiknas,2003:10). Ketujuh komponen tersebut 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Konstruktivisme (Contructivism) 

Konstruktivisme (Contructivism) merupakan landasan berpikir 

konstruktivisme (filosofi) pendekatan CTL, yaitu bahwa pengetahuan 

dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui 
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konteks yang terbatas (sempit) dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan 

bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk 

diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan 

memberi makna melalui pengalaman nyata (Depdiknas,2003:11). 

Dalam pandangan konstruktivis, ‘strategi memperoleh’ lebih 

diutamakan dibandingkan seberapa banyak siswa memperoleh dan 

mengingat pengetahuan. Untuk itu, tugas guru adalah memfasilitasi proses 

tersebut dengan: 

1.  Menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa, 

2. Memberi kesempatan siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri, 

dan 

3. Menyadarkan siswa agarmenerapkan strategi mereka sendiri dalam 

belajar. 

Nurhadi (2003:39) menyampaikan, penerapan pembelajaran 

konstruktivistik muncul dalam lima langkah pembelajaran berikut: 

a. Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activing knowledge). 

b. Pemerolehan pengetahuan baru (acquiring knowledge). 

c. Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge). 

d. Menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh (applying 

knowledge). 

e. Melakukan refleksi (reflecting on knowledge). 

b. Menemukan (Inquiry) 
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Guru harus selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan 

menemukan, apapun materi yang diajarkan (Depdiknas,2003:13). Inquiry 

dibentuk dan meliputi discovery karena siswa harus menggunakan 

kemampuan discovery dan lebih banyak lagi, misalnya: merumuskan 

problem, merancang eksperimen, melakukan observasi dan eksperimen, 

mengumpulkan dan menganalisa data, menarik kesimpulan, mempunyai 

sikap-sikap objektif, jujur, hasrat ingin tahu, terbuka dan sebagainya (Moh. 

Amien, 1987:127) 

c. Bertanya (Questioning) 

Dalam pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya berguna untuk 

1.   Menggali informasi, baik administrasi maupun akademis 

2.   Mengecek pemahaman siswa 

3. Membangkitkan respon kepada siswa mengetahui sejauhmana 

keingintahuan siswa 

4.   Mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa 

5.   Memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki guru 

6.   Untuk membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa 

7.   Untuk menyegarkan kembali pengetahuan siswa. 

d. Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Konsep learning community menyarankan agar hasil pembelajaran 

diperoleh dari hasil kerjasama dengan orang lain (Sungkowo,2003:15).  

e. Pemodelan (Modeling) 



 14

Maksudnya dalam sebuah pembelajaran ketrampilan atau pengetahuan 

tertentu, ada model yang bisa ditiru.  

f. Refleksi (Reflection) 

Siswa mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur 

pengetahuan baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan 

sebelumnya (Sungkowo,2003:18). Refleksi diperlukan karena pengetahuan 

harus dikontekstualkan agar sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara 

luas (Nurhadi,2003:40).   

g. Penilaian Sebenarnya (Authentic Assessment) 

Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran perkembangan belajar siswa untuk memastikan 

bahwa siswa mengalami proses belajar yang benar. Gambaran tentang 

kemajuan belajar siswa diperlukan di sepanjang proses pembelajaran maka 

assessment tidak dilakukan di akhir periode, tetapi dilakukan bersamaan 

dengan proses pembelajaran. Karakteristik Autentic Assessment: 

1. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung 

2. Bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif 

3. Yang diukur ketrampilan dan perfomansi, bukan mengingat fakta 

4. Berkesinambungan 

5. Terintegrasi 

6. Dapat digunakan sebagai feed back. 

4. CTL dalam KBK 
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Pendekatan kontekstual (CTL) merupakan suatu konsep belajar dimana 

guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai anggota keluarga 

dan masyarakat. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang 

memungkinkan siswa untuk menguatkan, memperluas dan menerapkan 

pengetahuan dan ketrampilan akademik mereka dalam berbagai tatanan 

kehidupan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu siswa dilatih 

untuk dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam suatu situasi, 

misalnya dalam bentuk simulasi, dan masalah yang memang ada di dunia 

nyata. Dengan pendekatan kontekstual siswa belajar diawali dengan 

pengetahuan, pengalaman, dan konteks keseharian yang mereka miliki yang 

dikaitkan dengan konsep mata pelajaran yang dipelajari di kelas, dan 

selanjutnya dimungkinkan untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan 

keseharian mereka (Nurhadi,2003:7).  

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) memuat segala sesuatu 

(pengetahuan) yang perlu disampaikan kepada siswa dan mendorong siswa 

mengembangkannya, menerapkannya, menghubungkannya dengan kehidupan 

sehari-hari. Dengan demikian, pendekatan kontekstual (CTL) sesuai dengan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) karena melalui pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual siswa akan dibawa tidak hanya masuk ke kawasan 

pengetahuan, tetapi juga sampai pada penerapannya pengetahuan. Selain itu 
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dengan pendekatan kontekstual siswa dibantu menguasai kompetensi yang 

dipersyaratkan  dalam KBK.  

 

E. Penerapan Pendekatan Kontekstual(CTL) Dalam Pembelajaran Materi 

Pokok Kalor 

Materi pokok Kalor merupakan salah satu bahan kajian sains fisika 

kelas VIII semester ganjil siswa SMP atau sederajat. Secara rinci yang 

dipelajari dalam materi pokok kalor adalah: 

1. Kalor adalah suatu bentuk energi 

2. Kalor menyebabkan perubahan suhu benda 

3. Kalor menyebabkan perubahan wujud benda 

4. Rumus kalor  :   Q = m . c. (t2 – t1) 

5. Contoh soal turunan rumus  :   Q = m . c. (t2 – t1) 

6. Faktor  yang mempengaruhi banyaknya kalor untuk menaikkan suhu zat: 

a. massa zat 

b. kalor jenis zat 

c. perubahan suhu 

Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran materi pokok 

kalor adalah mendeskripsikan peran kalor dalm mengubah wujud dan suhu 

suatu benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

(Depdiknas,2003:23-24). Diharapkan kompetensi dasar tersebut dapat tercapai 

sehingga harapan siswa dapat menghubungkan dan menerapkan materi 

pelajaran dalam kehidupan sehari-hari dapat berhasil sehingga bermanfaat 



 17

dalam kehidupan siswa di kemudian hari. Pendekatan kontekstual sangat tepat 

digunakan dalam pembelajaran ini karena selain pendekatan konsep dan 

pendekatan ketrampilan proses juga pendekatan ini melibatkan siswa aktif dan 

mengkaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata. 

Proses pembelajaran dengan pendekatan CTL yang melibatkan siswa 

secara aktif diharapkan dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengkontruksi pengetahuan mereka sehingga hasil pembelajaran menjadi lebih 

bermakna bagi siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subyek dan Lokasi Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian adalah di SMP Negeri 1 Tulis kelas VIII 

Semester III  tahun pelajaran 2005/2006 yang beralamatkan di Jalan Raya 

Simbangdesa no.10 Tulis Kabupaten Batang. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua siswa kelas VIII semester III SMP Negeri 1 Tulis tahun pelajaran 

2005/2006 yang terdiri dari 5 kelas yaitu: VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, VIII E. 

Pengambilan sampel dilakukan secara acak dipilih kelas yang berfungsi sebagai 

sampel penelitian. Kelas yang digunakan untuk sampel adalah kelas  VIII E 

dengan jumlah siswa 40 siswa, terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 24 siswa 

perempuan. 

 

B. Faktor yang  diteliti 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor siswa berupa aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran dengan pendekatan CTL (Contextual 

Teaching and Learning) berlangsung dan hasil belajar yang dicapai. 

 

C. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang berkolaborasi dengan melibatkan guru bidang studi, untuk 

bersama-sama melakukan penelitian. Peneliti bertindak sebagai pengajar dan 

18 
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observer ranah afektif, sedangkan guru bidang studi sebagai observer ranah 

psikomotorik. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, dengan tiap siklus 

mempunyai 4 tahapan, yaitu: Planning (rencana), Action (tindakan), Observation 

(pengamatan), Reflection (refleksi). Tahapan-tahapan tiap siklusnya diterapkan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

1. Mengidentifikasi masalah melalui wawancara dengan guru bidang studi 

dan pengambilan data pretes, kemudian merumuskan masalah. 

2. Bersama guru berkolaborasi menerapkan pendekatan kontekstual 

sebagai solusi pemecahan masalah. 

3. Persiapan kegiatan belajar mengajar (KBM) seperti: pembuatan silabus 

(lampiran 1), rencana pembelajaran (lampiran 2), Lembar Kerja Siswa 

(lampiran 3), menyiapkan alat dan bahan untuk percobaan, instrumen. 

4.   Membuat alat evaluasi. 

b. Pelaksanaan/Tindakan 

1. Guru menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilakukan. 

2. Membagi siswa menjadi 8 kelompok yang tiap kelompok beranggotakan  

5-6 orang. 

3. Guru membimbing siswa melakukan percobaan untuk memecahkan 

masalah yang diberikan dan mencatat hasil pengamatan dalam LKS. 

4. Setelah selesai masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 

percobaannya untuk didiskusikan dan ditarik kesimpulan. Pada tahap ini 

hasil karya kelompok ditempel pada dinding kelas. 
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5. Guru memberikan latihan aplikasi konsep dan memberi tugas untuk 

pertemuan berikutnya. 

6.   Memberi tes di akhir siklus sebagai post tes. 

c. Pengamatan 

Peneliti sebagai guru dibantu seorang observer mengamati proses 

pembelajaran dan menilai kemampuan siswa dalam bekerja dan 

menyelesaikan tugas dalam kelompoknya melalui lembar observasi. 

Kemampuan kognitif diperoleh dari tes.  

d. Refleksi 

Menganalisa dan mengulas data meliputi hasil tes, hasil observasi dan 

angket untuk melihat apakah pembelajaran yang dilakukan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, terutama pada pembelajaran materi pokok 

kalor. Dari refleksi pada siklus I, terlihat adanya kekurang sempurnaan 

maka dilakukan perbaikan-perbaikan pelaksanaan pembelajaran siklus I 

pada siklus berikutnya.  

 

Secara keseluruhan prosedur penelitian dengan menggunakan desain 

penelitian tindakan kelas (PTK) oleh Raka Joni dkk dalam (Tim pelatih Proyek 

PGSM, 1999 :27) dapat di gambarkan pada bagan berikut: 
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Planning Siklus I 
1.  Menyiapkan 

perangkat 
KBM 
(silabus, RP, 
LKS).  

2. Menyiapkan 
alat dan 
bahan untuk 
percobaan, 
instrument 
(lembar 
pengamatan), 
kuesioner 
siswa. 

3. Membuat alat 
evaluasi. 

 

Observasi awal dan wawancara 
Siklus I 
1. Siswa kurang berminat terhadap 

mata pelajaran Fisika 
2. Banyaknya peralatan di 

laboratorium yang rusak dan 
jumlahnya yang sedikit, sehingga 
jarang dimanfaatkan dan siswa 
jarang praktik di laboratorium. 

3. Daya abstraksi, berpikir kitis, dan 
kerjasama siswa masih kurang. 

4. Mengujicoba alat evaluasi. 
5. Rata-rata nilai pretes = 35,08 
6. Menentukan solusi dengan 

pendekatan kontekstual. 

Observing Siklus I 
1. Mengisi lembar pengamatan siswa, dalam hal ini 

peneliti dibantu oleh guru mitra. 
2. Tes evaluasi siklus I. 
3. Siswa mengisi lembar kuesioner. 

Planning Siklus II 
Merencanakan perbaikan siklus I 
jika masih ada permasalahan 
yang belum selesai yang terlihat 
dari hasil refleksi pada siklus I 

Acting Siklus II 
Melaksanakan KBM sesuai skenario pembelajaran 
yang telah diperbaiki berdasarkan permasalahan 
yang belum selesai pada siklus I dengan pendekatan 
kontekstual. 

Reflecting Siklus II 
Mengulas secara kritis pembelajaran yang terjadi. 

 

Observing Siklus II 
Pengambilan data untuk melihat sejauh mana efek tindakan, 
telah sesuai dengan indikator dan tujuan penelitian, 

Belum terselesaikan Dan seterusnya 

Acting Siklus I 
Melaksanakan KBM sesuai skenario 
pembelajaran dengan pendekatan kontekstual 
1. Guru menjelaskan rencana kegiatan yang 

akan dilakukan. 
2. Membagi siswa menjadi 8 kelompok yang 

tiap kelompok beranggotakan  5-6 orang. 
3. Guru membimbing siswa melakukan 

percobaan untuk memecahkan masalah 
yang diberikan dan mencatat hasil 
pengamatan dalam LKS. 

4. Setelah selesai masing-masing kelompok 
mempresentasikan hasil percobaannya 
untuk didiskusikan dan ditarik kesimpulan. 
Pada tahap ini hasil karya kelompok 
ditempel pada dinding kelas. 

5 Guru memberikan latihan aplikasi konsep 
dan memberi tugas 

Reflecting Siklus I 
1. Menganalisis hasil tes, hasil kuesioner dan lembar 

pengamatan siklus I. 
2. Mengulas secara kritis pembelajaran yang terjadi 

Belum 
terselesaikan 
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Gambar 1. Desain siklus penelitian materi pokok kalor dengan CTL 
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D. Metode Analisis Uji Coba Instrumen 

1. Uji validitas butir soal 

Validitas butir soal ditentukan dengan menggunakan teknik korelasi 

product moment angka kasar dengan rumus: 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222xyr

ΣΥ−ΝΣΥΣΧ−ΝΣΧ

ΣΥΣΧ−ΝΣΧΥ
=    (Suharsimi Arikunto. 2002: 81) 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi skor item dan skor total 

N = banyaknya subyek 

ΣX = jumlah skor item 

ΣY = jumlah skor total 

ΣXY  = jumlah perkalian skor item dengan skor total  

ΣX2 = jumlah kuadrat skor item 

ΣY2 = jumlah kuadrat skor total 

Selanjutnya pengujian harga koefisien korelasi itu dilakukan dengan 

mengkonsultasikan ke tabel r product moment dengan taraf signifikan 5 

%. Sebuah soal dikatakan valid jika harga r hitung > r tabel.  Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

2. Reliabilitas 

Rumus untuk menghitung reliabilitas dengan menggunakan rumus      

K-R 20 yaitu: 
                                              

⎟
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111   (Suharsimi A. 2003 : 154 ) 
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Keterangan: 

r11  = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir soal atau butir pertanyaan 

p  = banyaknya siswa yang menjawab benar dibagi jumlah responden 

q = l-p 

Vt  = Variasi skor total/ varians total 

Apabila r hitung> r tabel dengan taraf signifikan 5% maka instrumen 

tersebut dikatakan reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran. 

3. Indeks kesukaran 

Untuk menghitung tingkat kesukaran digunakan rumus sebagai 

berikut: 

JS
BIK =  (Suharsimi Arikunto, 1998:266) 

Keterangan: 

IK = Tingkat kesukaran  

B = Banyaknya siswa yang menjawab benar  

JS = Jumlah seluruh siswa 

Tingkat kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut: 

IK = 0,00 adalah soal terlalu sukar  

0,00 < IK ≤ 0,30 adalah soal sukar 

0,30 < IK ≤ 0,70 adalah soal sedang 

0,70 < IK ≤ 1,00 adalah soal mudah  (Suherman, 1990: 113). 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 
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4. Daya Pembeda Soal  

Rumus untuk menentukan daya pembeda adalah:  

Jb
Bb

Ja
BaD −=

 

Keterangan: 

D = Indeks diskriminasi  

Ba = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar  

Bb = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Ja = Banyaknya peserta kelompok atas 

Jb = Banyaknya peserta kelompok bawah 

Indeks diskriminasi diklasifikasikan sebagai berikut: 

D = 0,00 adalah soal sangat jelek  

0,00 < D ≤ 0,20 adalah soal jelek 

0,20 < D ≤ 0,40 adalah soal cukup 

0,40 < D ≤ 0,70 adalah soal baik 

0,70 < D ≤ 1,00 adalah soal baik sekali (Suherman, 1990: 202). 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Sumber data 

Sumber data penelitian adalah siswa SMP Negri 1 Tulis kelas VIII 

semester III tahun pelajaran 2005/2006. 

2. Jenis data 
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Data yang diperoleh adalah meliputi data kuantitatif dan data kualitatif 

yang terdiri dari: 

a. Kondisi awal siswa untuk kemampuan kognitif. 

b. Hasil belajar siswa (koqnitif, afektif, dan psikomotrik) 

c. Hasil analisis kuesioner siswa 

3. Cara pengambilan data: 

a.  Data tentang kondisi awal siswa diambil dari nilai pretest. 

b. Hasil belajar siswa diperoleh dari pemberian evaluasi (tes tertulis) 

kepada siswa. Penilaian afektif dan psikomotorik diperoleh dari 

pengamatan melalui lembar observasi. 

c. Data analisis kuesioner diperoleh melalui lembar kuesioner. 

 

F. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan membandingkan 

hasil belajar siswa sebelum tindakan dengan hasil belajar siswa setelah tindakan.  

Langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut: 

1.  Merekapitulasi nilai ulangan harian sebelum tindakan dan nilai tes akhir siklus 

I dan siklus II 

2. Menghitung nilai rerata atau prosentase hasil belajar siswa sebelum dilakukan 

tindakan dengan hasil belajar setelah dilakukan tindakan pada siklus I dan 

siklus II untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar.  

3. Penilaian 

a. Data nilai hasil belajar (kognitif) diperoleh dengan menggunakan rumus: 
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100x
soalseluruhjumlah
benarjawabanjumlahSiswaNilai =  (Slameto,2001:189) 

b. Nilai rata-rata siswa dicari dengan rumus sebagai berikut: 

  
N

X
X ∑=  (Subino,1987:80) 

  Keterangan : 

  X  = Nilai rata-rata 

  ∑  = Jumlah nilai X

  N = Jumlah peserta tes 

c. Untuk penilaian afektif dan psikomotorik digunakan rumus sebagai berikut: 

%100% x
N
nNP =  (Ngalim Purwanto, 2000: 102) 

NP% = Prosentase nilai siswa yang diperoleh 

n        = Jumlah skor yang diperoleh 

N       = Jumlah skor maksimal 

d. Ketentuan persentase ketuntasan belajar kelas 

Ketuntasan belajar kelas =
∑
∑

K
Sb x 100% 

∑Sb   = Jumlah siswa yang mendapat nilai ≥ 60% (afektif ) atau ≥75% 

(psikomotorik) atau ≥ 65 (kognitif) 

∑K    = Jumlah siswa dalam sampel 
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G. Indikator Keberhasilan 

Sebagai tolak ukur keberhasilan  penelitian tindakan kelas ini dapat dilihat 

dari: hasil tes, jika hasil belajar siswa mencapai 65% secara individual dan 85% 

secara klasikal. Keberhasilan kelas dilihat dari jumlah peserta didik yang mampu 

memperoleh atau mencapai hasil belajar minimal 65%, sekurang-kurangnya 85% 

dari jumlah peserta didik yang ada di kelas tersebut ( Mulyasa, 2002:99). Untuk 

penilaian afektif, ketuntasan secara individual adalah 60% dengan ketuntasan 

klasikal 75% (Depdiknas, 2002:69). Sedangkan penilaian psikomotorik secara 

individual ketuntasannya adalah 75% (Depdiknas, 2002:69) dengan ketuntasan 

klasikal 75% ( Mulyasa, 2002:102). 

Indikator keberhasilan penelitian ini sendiri dapat dikatakan berhasil dengan 

adanya peningkatan hasil belajar siswa untuk tiap siklusnya baik secara klasikal 

maupun individu. Peningkatan hasil belajar tersebut tercermin dari kenaikan 

jumlah siswa yang tuntas belajar. 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Setelah mengadakan penelitian dengan pendekatan kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning) pada materi pokok kalor, diperoleh data 

sebagai berikut: 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar dalam penelitian ini meliputi tiga aspek, yaitu aspek 

kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik. 

a. Data hasil belajar koqnitif siswa 

Ringkasan hasil belajar koqnitif siswa sebelum dan sesudah 

diterapkan pendekatan kontekstual dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Tes Siswa Sebelum Penelitian Dan Akhir Siklus I  dan II 

No Hasil Tes Data Awal Siklus I Siklus II 
1. Nilai Tertinggi 57 80 97 
2. Nilai Terendah  17 30 43 
3. Rata-rata nilai tes 35,08 66,88 76,88 
4. Ketuntasan klasikal 0% 85% 90% 

 

Dari tabel 1 dapat dilihat nilai rata-rata tes siswa sebelum 

diterapakan pendekatan CTL adalah 35,08, dan setelah diterapkan 

pendekatan CTL meningkat menjadi 66,88 pada siklus I dan 76,88 pada 

siklus II. Ketuntasan belajar secara klasikal juga mengalami peningkatan, 

sebelum diterapkan pendekatan CTL ketuntasan belajar secara klasikal 

adalah 0%, dan setelah diterapkan pendekatan CTL meningkat menjadi 

28 
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85% pada siklus I dan 90% siklus II. Siswa secara klasikal yang 

memperoleh nilai 65 ke atas adalah 34 siswa dengan ketuntasan belajar 

85% pada siklus I, dan 36 siswa dengan ketuntasan belajar 90% pada 

siklus II. Contoh perhitungan ketuntasan belajar klasikal 

%85%100
40
34

== xNp  

Peningkatan hasil tes siswa sebelum dan sesudah siklus I dapat 

dilihat melaui diagram batang berikut ini. 
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Gambar  2. Grafik Hasil Belajar Kognitif 
 

b. Data hasil pengamatan ranah afektif 

Penilaian afektif diperoleh dari lembar observasi meliputi sikap, 

minat, dan nilai. Kriteria sikap, minat, dan nilai ditentukan sebagai 

berikut: 
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Skor peserta didik Kategori sikap, minat, dan nilai 

Sama atau lebih besar dari 40 

30 sampai 39 

20 sampai 29  

Kurang dari 20 

Sangat positif / sangat tinggi 

Positif / tinggi 

Negatif / rendah 

Sangat negatif/ sangat rendah 

 
  

Berikut tabel persentase dari penilaian afektif siklus I dan II 

Tabel 2. Ringkasan Hasil Penilaian Afektif Siklus I dan Siklus II 
Siklus I Siklus II Kategori sikap, minat, dan 

nilai Jumlah 
siswa 

Persentase 
(%) 

Jumlah 
siswa 

Persentase 
(%) 

Sangat positif/sangat tinggi 6 15 32 80 
Positif/tinggi 33 82 8 20 
Negatif/rendah 1 2,5 0 0 
Sangat negatif/sangat rendah 0 0 0 0 

 

Pada siklus I siswa secara klasikal yang memperoleh nilai 60 ke atas 

adalah 39 siswa dan dinyatakan tuntas, siswa yang mendapat nilai kurang 

dari 60 adalah 1 siswa dan dinyatakan belum tuntas. Dengan demikian 

ketuntasan klasikal (penilaian afektif) adalah 97,5%. Pada siklus II seluruh 

siswa memperoleh nilai 60 ke atas  dan dinyatakan tuntas 100% (penilaian 

afektif). Data selengkapnya pada lampiran 12.   

c. Data hasil pengamatan ranah psikomotorik 

Penilaian psikomotorik diperoleh dari hasil observasi. Hasil 

penilaian psikomotorik siklus I dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. 

Tabel 3. Ringkasan Hasil Penilaian Psikomotorik Siklus I dan Siklus II 
No Hasil Penilaian Psikomotorik Siklus I Siklus II 
1. Nilai tertinggi 83 87 
2. Nilai terendah 63 70 
3. Tuntas 31 35 
4. Tidak tuntas 9 5 
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Pada siklus I siswa secara klasikal yang memperoleh nilai 75 ke atas 

adalah 29 siswa dan dinyatakan tuntas. Siswa yang mendapat nilai kurang 

dari 75 adalah 11 siswa dan dinyatakan belum tuntas. Dengan demikian 

ketuntasan klasikal adalah 72,5%. Pada siklus II siswa secara klasikal 

yang memperoleh nilai 75 ke atas adalah 31 siswa dan dinyatakan tuntas. 

Siswa yang mendapat nilai kurang dari 75 adalah 9 siswa dan dinyatakan 

belum tuntas. Dengan demikian ketuntasan klasikal adalah 77,5%. Data 

selengkapnya pada lampiran 14. 

 

2. Hasil Analisis Kuesioner Siswa 

Lembar kuesioner digunakan untuk mengetahui ketertarikan dan 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran dengan pendekatan kontekstual 

(CTL). Analisis persentase setiap pernyataan, seperti pada tabel 4 berikut 

ini. 

 

Tabel 4. Hasil Analisis Kuesioner Siswa Siklus I dan Siklus II 
 

Presentase (%) 
No Pertanyaan 

Siklus I Siklus II 
1 Saya senang terhadap pembelajaran konsep kalor 

yang baru saja dilaksanakan (yaitu dengan 
pendekatan kontekstual/CTL). 

77,5% 82,5% 

2 Saya lebih tertarik dengan pembelajaran yang 
dikaitkan dengan kejadian sehari-hari di 
lingkungan/pengalaman saya seperti yang diterapkan 
guru. 

85,63% 84,38% 

3 Saya tidak bosan ketika kegiatan pembelajaran yang 
baru saja dilaksanakan berlangsung. 76,88% 77,5% 

4 Saya selalu bekerjasama dengan teman satu 
kelompok, teman satu kelas dan guru. 82,5% 81,25% 
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5 Saya senang bekerja bersama dan kegiatan bertukar 
pendapat atau diskusi teman satu kelompok, teman 
satu kelas dan guru. 

88,75% 83,13% 

6 Teman dalam kelompok dapat membantu saya dalam 
menerima materi kalor. 78,13% 83,13% 

7 Pertanyaan yang ada dalam LKS mudah dipahami. 66,88% 70,63% 
8 Saya tidak kebingungan ketika memasukkan data 

pengamatan ke dalam tabel. 78,13% 76,88% 

9 Saya merasa lebih mudah memahami materi 
pelajaran dengan pembelajaran yang baru saja 
dilaksanakan (dengan pendekatan 
konteksatual/CTL). 

78,13% 78,75% 

10 Saya senang dapat menampilkan hasil percobaan di 
dinding kelas. 76,88% 75% 

11 Saya benar-benar memahami kesimpulan akhir yang 
saya buat. 75% 76,88% 

12 Setiap pembelajaran saya ingin proses pembelajaran 
dengan pembelajaranyang dikaitkan dengan kejadian 
sehari-hari di lingkungan/pengalaman saya seperti 
yang diterapkan guru. 

85% 88,13% 

 

Ketertarikan dan tanggapan siswa secara klasikal terhadap 

pembelajaran kontekstual dikategorikan sebagai berikut. 

Rerata skor kelas   Kategori tanggapan siswa

Lebih besar dari 38   sangat positif / sangat tinggi 

29 sampai 38    positif / tinggi 

19 sampai 28    negatif / rendah 

Kurang dari 19   sangat negatif / sangat rendah 

Dari perhitungan pada siklus I, rerata skor kelas sebesar 37,98; sehingga 

ketertarikan siswa terhadap pembelajaran kontekstual pada siklus I 

tergolong positif/tinggi. Sedangkan pada siklus II, rerata skor kelas 

sebesar 38,33; sehingga ketertarikan siswa terhadap pembelajaran 

kontekstual pada siklus I tergolong sangat positif/sangat tinggi. 
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B. Pembahasan 

Data awal diperoleh dari nilai rerata pretes sebelum diadakan 

penelitian sebesar 35,08 dengan ketuntasan klasikal 0%. Setelah diadakan 

penelitian dengan pendekatan kontekstual pada materi pokok kalor, pada 

siklus I diperoleh rata-rata nilai tes siswa mencapai 66,88; sedangkan pada 

siklus II nilai rata-rata siswa mencapai 76,88. Pada siklus I ketuntasan 

belajar secara klasikal mencapai 85% dan pada siklus II mencapai 

ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 90%. Dengan demikian hasil 

belajar kognitif siswa pada siklus I dan II sudah memenuhi indikator yang 

telah ditetapkan dalam penelitian yaitu sekurang-kurangnya 85% dari 

keseluruhan siswa yang ada di kelas tersebut memperoleh nilai 65 atau 

mencapai ketuntasan 65%.  

Dari hasil data penelitian diketahui bahwa nilai rerata dan 

ketuntasan kelas mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan 

tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual, yang mengkaitkan 

antara materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa melalui 

komponen-komponen utama dalam pembelajarannya dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap konsep kalor. Peningkatan nilai rara-rata siswa 

pada setiap siklusnya ini karena siswa terlibat langsung secara aktif dalam 

proses pembelajaran dan akibat dari melihat, mengalami dan mengamati 

obyek secara langsung atau nyata yang memiliki dampak positif untuk 

siswa , dalam peningkatan hasil pembelajaran. 
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Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual siswa tidak hanya 

sekedar menghafal, tetapi juga harus mengkonstruksikan pengetahuan di 

benak mereka (filosofi konstruktivisme), siswa belajar dari mengalami, 

mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru dan bukan 

diberi dari guru (Depdiknas, 2003:3). Pengetahuan tumbuh berkembang 

melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan 

semakin kuat karena selalu diuji dengan pengalaman baru. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Piaget (Depdiknas, 2003:12) bahwa struktur pengetahuan 

baru dibuat atau dibangun atas dasar struktur pengetahuan yang sudah ada. 

Dengan demikian siswa akan selalu merefleksi pengetahuan yang baru 

diterimanya. 

Dari tabel.2, pada siklus I  hasil belajar afektif siswa kategori 

positif/tinggi ada 33 siswa, pada siklus II ada 8 siswa. Siswa dengan 

kategori sangat positif/sangat tinggi pada siklus I ada 6 siswa, siklus II ada 

32 siswa. Sedangkan siswa yang mencapai ketuntasan belajar 60% ada 39 

siswa (97,5%) pada siklus I, dan seluruh siswa telah mencapai ketuntasan 

belajar 60% pada siklus II. Dengan demikian pada siklus I dan II hasil 

belajar afektif siswa sudah memenuhi indikator yang ditetapkan dalam 

penelitian ini yaitu sekurang-kurangnya 75% dari keseluruhan siswa yang 

ada di kelas tersebut mencapai ketuntasan belajar afektif  60%. 

Untuk hasil belajar aspek psikomotorik pada tabel.3, siklus I 

terdapat 11 siswa yang belum dinyatakan belum tuntas dan secara klasikal 
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ketuntasannya 72,5%. Sedangkan pada siklus II terdapat 9 siswa yang 

belum dinyatakan belum tuntas dan secara klasikal ketuntasannya 77,5%. 

Dengan demikian, pada siklus I hasil belajar psikomotorik siswa belum 

memenuhi indikator yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu sekurang-

kurangnya 75% dari keseluruhan siswa yang ada di kelas tersebut 

mencapai ketuntasan belajar 75%. 

Tabel 5. Rekapitulasi Ketuntasan Belajar Klasikal Siklus I dan Siklus II 
No Aspek Penilaian  Siklus I Siklus II 
1. Kognitif 85  % 90 % 
2. Afektif  97,5% 100% 
3. Psikomotorik 72,5% 77,5% 

 

Pada siklus I hasil belajar kognitif dan afektif siswa sudah 

memenuhi indikator yang telah ditetapkan, namun hasil belajar 

psikomotorik siswa belum memenuh indikator yang telah ditetapkan, 

sehingga dilanjutkan dengan siklus II untuk memenuhi indikator yang 

telah ditetapkan dalam penelitian. Pada siklus II hasil belajar kognitif, 

afektif dan psikomotorik siswa sudah memenuhi indikator yang telah 

ditetapkan dalam penelitian.  

Belum tercapainya indikator yang telah ditetapkan dalam penelitian 

ini dikarenakan masih ditemukannya permasalahan-permasalahan yang 

ada pada siklus I. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah 

siswa mula-mula kurang bisa menerima pembagian kelompok secara 

heterogen yang memiliki kemampuan akademis tinggi, sedang  dan rendah 
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karena mereka sudah terbiasa dengan teman-teman dalam kelompok 

sebelumnya yang tidak heterogen, karena kelompok sebelumnya dibentuk 

berdasarkan pilihan siswa sendiri terdiri dari siswa-siswa yang akrab atau 

teman sepermainan. Namun setelah diberi pengertian oleh guru akhirnya 

mereka bisa menerima juga. Selain itu karena sudah terbiasa dengan 

pembelajaran yang teacher orientic mula-mula siswa merasa bingung 

sehingga mengakibatkan suasana kelas agak ramai. Siswa juga kurang 

terampil menggunakan alat karena mereka jarang praktek di laboratorium 

pada pembelajaran sebelumnya. Padahal dalam kondisi pembelajaran yang 

kondusif, yang melibatkan siswa secara aktif dalam mengamati, dalam 

mengoperasikan alat, atau berlatih menggunakan objek konkrit disertai 

dengan diskusi diharapkan siswa dapat bangkit sendiri untuk berfikir, 

untuk menganalisis data, untuk menjelaskan ide, untuk bertanya, untuk 

berdiskusi, dan untuk menulis apa yang dipikirkan sehingga memberi 

kesempatan siswa untuk mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. 

Dimana hal tersebut (konstruktivisme) merupakan landasan berfikir 

(filosofi) pendekatan kontekstual (Nurhadi,2003:33). 

Sehingga pada siklus II, guru melaksanakan perbaikan 

pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada 

pada siklus I. Upaya yang dilakukan adalah dengan memotivasi siswa agar 

bertanya tentang materi  yang belum jelas, lebih berperan aktif  baik dalam 

diskusi, dalam pengamatan, maupun dalam praktek, meminta siswa untuk 
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mencermati LKS yang diberikan sebelum bekerja, berdiskusi dan 

bekerjasama dengan teman satu kelompoknya dalam mengerjakan tugas.  

Pada siklus II sudah tidak lagi ditemukan kendala-kendala berarti, 

karena siswa sudah dapat menyesuaikan dengan pembelajaran 

menggunakan pendekatan CTL. Suasana kelas sudah tidak seramai pada 

siklus I. Siswa-siswa banyak mengajukan pertanyaan, menjawab 

pertanyaan, dan berdiskusi dengan anggota kelompok. Siswa sudah dapat 

menerima pembagian kelompok secara heterogen, masing-masing individu 

dalam kelompok sudah menyadari akan tanggungjawabnya sebagai 

anggota kelompok sehingga kerjasama antaranggota keloimpok berjalan 

dengan baik dan tugas-tugas yang diberikan guru dapat dengan mudah 

diselesaikan oleh masing-masing kelompok. 

Hasil analisis kuesioner siswa menunjukkan adanya minat, 

ketertarikan dan tanggapan yang bagus dari siswa. Hal ini dapat dilihat 

dari perhitungan (lampiran 16) pada siklus I, rerata skor kelas sebesar 

37,98; sehingga ketertarikan siswa terhadap pembelajaran kontekstual 

pada siklus I tergolong positif/tinggi. Sedangkan pada siklus II, rerata skor 

kelas sebesar 38,33; sehingga ketertarikan siswa terhadap pembelajaran 

kontekstual pada siklus II tergolong sangat positif/sangat tinggi, sehingga 

dapat menambah minat dan motivasi siswa dalam belajar. Dengan 

meningkatnya motivasi dan minat siswa dalam belajar dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 
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Pada prinsipnya seluruh rangkaian proses penelitian dengan 

menggunakan pendekatan CTL ini adalah membantu siswa untuk melihat 

makna suatu teori atau bahan pelajaran dalam hal ini adalah materi pokok 

kalor, dengan cara mengkaitkan konsep materi pelajaran dengan konteks 

kehidupan mereka sehari-hari. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV 

dapat diambil beberapa simpulan antara lain: 

1. Penerapan pendekatan CTL dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil 

belajar kognitif siswa, terbukti dengan perolehan nilai tes dari masing-

masing siklus yang mengalami peningkatan. Pada siklus I rata-rata nilai 

tes siswa mencapai 66,88; sedangkan pada siklus II nilai rata-rata siswa 

mencapai 76,88. Pada siklus I ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 

85% dan pada siklus II mencapai ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 

90%. 

2. Hasil belajar afektif siswa pada siklus I siswa secara klasikal yang 

mencapai ketuntasan ada 39 siswa (97,5%), sedangkan pada siklus II 

seluruh siswa telah mencapai ketuntasan dan dinyatakan tuntas 100%. 

3. Hasil belajar psikomotorik pada siklus I siswa secara klasikal yang 

mencapai ketuntasan 75% ada 29 siswa (72,5%). Pada siklus II siswa 

secara klasikal yang mencapai ketuntasan ada 31 siswa (77,5%). 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan sebagai berikut : 

39 
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1. Pembelajaran dengan pendekatan CTL dapat dijadikan sebagai alternatif 

pembelajaran bagi guru dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. . 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan pendekatan CTL dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil 

belajar kognitif siswa, dapat ditunjukkan dari rata-rata nilai tes masing-

masing siklus yang mengalami peningkatan. Pada siklus I rata-rata nilai 

tes siswa mencapai 66,88; sedangkan pada siklus II nilai rata-rata siswa 

mencapai 76,88. Pada siklus I ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 

85% dan pada siklus II mencapai ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 

90%. 

2. Hasil belajar afektif siswa pada siklus I siswa secara klasikal yang 

mencapai ketuntasan ada 39 siswa (97,5%), sedangkan pada siklus II 

seluruh siswa telah mencapai ketuntasan dan dinyatakan tuntas 100%. 

3. Hasil belajar psikomotorik pada siklus I siswa secara klasikal yang 

mencapai ketuntasan 75% ada 29 siswa (72,5%). Pada siklus II siswa 

secara klasikal yang mencapai ketuntasan ada 31 siswa (77,5%). 

4. Hasil analisis kuesioner siswa menunjukkan adanya minat, ketertarikan 

dan tanggapan yang baik dari siswa. Hal ini dapat dilihat dari rerata skor 

kelas pada siklus I sebesar 37,98; tergolong positif/tinggi dan pada siklus 

II, rerata skor kelas sebesar 38,33; tergolong sangat positif/sangat tinggi. 

 

39 
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B. Saran 

1. Pembelajaran dengan pendekatan CTL dapat dijadikan sebagai alternatif 

pembelajaran bagi guru dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan perubahan strategi desain 

pembelajaran dengan pendekatan CTL sebagai upaya untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa.  



 41

DAFTAR PUSTAKA 

 
Arikunto, Suharsimi. 2002.  Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi 

Aksara. 
 
                                . 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi 

Revisi V. Jakarta: Rineka Cipta. 
 
Darsono, Max. 2000. Belajar Pembelajaran. Semarang. IKIP : Semarang Press. 
 
Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : PN Persero Balai Pustaka. 
 
Djamarah. 2002. Strategi Belajar mengajar. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 
 
Hamalik Qemar. 1990. Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar. 

Bandung: Tarsito Bandung. 
 
Hamalik Qemar. 2003. Proses Belajar Mengajar.  Jakarta : PT. Bumi Aksara. 
 
Haryadi, Sugeng. 2003.  Psikologi Perkembangan. Semarang : UPT MKDK 

UNNES 
 
Herbert Druxt, dkk. 1986. Kompendium Didaktif Fisika.  Bandung: CV Remaja 

Karya 
 
Kanginan, Marthen. 1994. Fisika SMU Kelas I Caturwulan 1. Jakarta: Erlangga.  
 

       . 2003. Fisika 2000 2A SMU Kelas 2. Jakarta: Erlangga. 
 
Koes, Supriyono. 2003. Strategi Pembelajaran Fisika. Malang: Universitas 

Negeri Malang. 
 
Poerwodarminto. 1980.  Kamus Umum Bahasa Indonesia.  Jakarta : Dinas 

Penerbitan Balai Pustaka. 
 
Poerwodarminto. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : PN Persero 

Balai Pustaka. 
 
Sudjana, MA. 2001. Metode Statistik. Bandung : Tarsito Bandung. 
 
Sugiyono. 2002.  Statistik Untuk Penelitian. Bandung : CV. Alfabeta. 

Suherman, Erman, 1990. Evaluasi Pendidikan Matematika,  Bandung : 
Wijayakusumah 157 

. 



 42

 
 

 



 41

DAFTAR PUSTAKA 

 
Amin, Moh. 1987. Mengajarkan IPA dengan Menggunakan Metode Discovery 

dan Inquiry. Jakarta: Debdikbud. 

Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Sistem. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

Darsono, Max. 2000. Belajar dan Pembelajaran. Semarang: Ikip Semarang Press. 

Diknas. 2002. Pedoman Umum Pengembangan Sistem Pengujian Berbasis 

Kemampuan Dasar SLTP. Jakarta: Depdiknas. 

Diknas. 2003. Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran Sains. 

Jakarta: Depdiknas. 

Druxes, Herbert, dkk. 1986. Kompedium Dikdatik Fisika. Bandung: Remaja 

Karya. 

Jasin, Anwar. 1996. Pembelajaran Efektif. Jakarta: Gramedia Widiasarana 

Indonesia. 

Kanginan, Martin. 2003. Fisika SMP Kelas VIII Semester 1. Jakarta: Erlangga. 

Memes, Wayan. 2000. Model Pembelajaran Fisika di SMP. Jakarta: Depdiknas. 

Mulyasa. 2002. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Bandung: Rosda Karya. 

Nurhadi. 2003. Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning/CTL) dan Penerapannya dalam KBK. Malang: UM PRESS. 

Purwanto, Budi. 2000. Pelajaran Fisika 2 Untuk Kelas 2 SLTP. Surakarta: PT 

Tiga Serangkai. 

Purwanto, Ngalim. 2000. Prinsip-prinsip dan teknik Evaluasi Pengajaran. 

Bandung : Rosda Karya. 

Slameto. 2001. Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. 

Subino. 1987. Konstruksi dan Analisis Tes (Suatu pengantar kepada teori tes dan 

pengukuran). Jakarta: Depdikbud 

Sudjana, Nana. 2004. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung : 

Remaja Rosda Karya. 

Suherman, Erman. 1990. Evaluasi Pendidikan Matematika. Bandung: 

Wijayakusuma. 



 42

Sungkowo. 2003. Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning/CTL). Jakarta: Depdiknas. 

Tim pelatih Proyek PGSM,1999. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Depdikbud. 

Tim Peneliti Program Pasca Sarjana UNY. 2003. Pedoman Penilaian Afektif. 

Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 

Tim Peneliti Program Pasca Sarjana UNY. 2003. Pedoman Penilaian 

Psikomotorik. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 

Tim Penyusun. 2004. Panduan Lembar Kerja Siswa Fisika Semester 1 Kelas VIII. 

Surakarta: Grahadi. 

 
 
 
 
. 
 
 

 


	COVER hal 123.doc
	PERSETUJUAN PEMBIMBING 
	Pembimbing I       Pembimbing II 
	Dra Dwi Yulianti, M.Si     Dra Pratiwi D.J, M.Si 
	NIP. 131404299      NIP. 131813654 
	Mengetahui 
	Drs. M. Sukisno, M.Si 
	                                         NIP . 130529522 


	PENGESAHAN KELULUSAN 
	Panitia Ujian 
	Drs. Kasmadi Imam S., M.S.   Drs. M. Sukisno, M.Si. 
	NIP. 130781011     NIP. 130529522 
	Pembimbing I       Penguji I 
	Dra. Dwi Yulianti, M.Si.    Drs. M. Aryono Adhi, M.Si. 
	NIP. 131404299     NIP. 132150462 
	Pembimbing II     Penguji II 
	 
	 
	Dra. Pratiwi D.J., M.Si.    Dra. Dwi Yulianti, M.Si. 
	NIP. 131813654     NIP. 131404299 


	PERNYATAAN 
	MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
	Motto 
	Persembahan  
	PRAKATA 
	DAFTAR ISI 



	DAFTAR TABEL 
	 DAFTAR GAMBAR 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DAFTAR LAMPIRAN 
	 
	 
	 
	 
	 
	  



	BAB 1-2.doc
	BAB III.doc
	BAB IV.doc
	BAB V.doc
	daftarpustaka.doc

