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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Kegiatan belajar merupakan kegiatan paling pokok dalam proses pendidikan 

disekolah. Proses belajar menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

belajar. Membelajarkan siswa yaitu membimbing kegiatan siswa belajar, 

mengatur dan mengorganisasikan lingkungan yang ada di sekitar siswa, 

sehingga dapat mendorong dan menumbuhkan siswa melakukan kegiatan 

belajar. 

 

Paradigma Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah bahwa 

proses pembelajaran berpusat pada siswa dengan guru yang bertindak sebagai 

fasilitator. Proses pembelajaran dalam KTSP merupakan interaksi komunikasi 

aktif seperti diskusi antara siswa dengan siswa serta antara siswa dengan guru. 

Dalam proses belajar yang di dalamnya terdapat kegiatan belajar siswa dan 

mengajar guru yang berlangsung bersamaan. Kurikulum tersebut juga 

menuntun siswa agar bisa menerapkan konsep yang diperoleh di lingkungan 

dan kehidupan siswa. Berdasarkan tuntutan KTSP tersebut, maka 

pembelajaran IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang 

berupa fakta–fakta, konsep–konsep, atau prinsip–prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi 

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, 
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serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam pengembangannya 

dikehidupan sehari–hari (Depdiknas 2006:243).  

 

Cara yang dilakukan untuk lebih meningkatkan keberhasilan belajar siswa 

diantaranya dengan memperbaiki proses pembelajaran yang harus diarahkan 

pada keaktifan belajar siswa, dimana proses pembelajaran tersebut guru dapat 

menghadirkan situasi dunia nyata kedalam kelas, sehingga mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam memperbaiki 

proses pembelajaran ini peran guru sangat penting, oleh karena itu guru 

diharapkan mampu mencari strategi pembelajaran yang tepat agar hasil belajar 

meningkat (Suyatna 2008:83)  

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru bidang studi Biologi 

SMP Perintis 1Bandar Lampung, diketahui bahwa rata–rata nilai siswa kelas 

VIII semester ganjil tahun pelajaran 2009/2010 pada materi pokok 

pertumbuhan dan perkembangan masih rendah sebesar 48,52, dengan 

ketuntasan belajar sebesar 57, 04 %. Dengan demikian nilai tersebut belum 

mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yang ditentukan oleh sekolah 

yaitu 85 % siswa memperoleh nilai ≥ 64. 

 

Rendahnya ketuntasan belajar ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah: a) dalam proses pembelajaran guru menggunakan metode 

ceramah dan terkadang siswa hanya diberi catatan saja tanpa ada penjelasan 

lebih lanjut,  serta jarang  menggunakan metode diskusi sehingga kebanyakan 

siswa tidak aktif, siswa juga jarang sekali diberi tugas rumah oleh guru pada 
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akhir pembelajaran; b) siswa tidak dibiasakan untuk melakukan aktivitas-

aktivitas, seperti melaksanakan percobaan, pengamatan, kerja kelompok dan 

kegiatan lainnya, dikarenakan minimnya fasilitas yang ada di laboratorium 

serta kurangnya pengelolaan laboratorium tersebut.  

 

Sehingga dibutuhkan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan 

karakteristik materi Pertumbuhan dan Perkembangan yaitu adanya kegiatan 

mendefinisikan , menjelaskan , dan memahami pertumbuhan dan 

perkembangan dari makluk hidup. Salah satu model pembelajaran yang 

diduga cocok dengan karakteristik tersebut adalah model pembelajaran 

berbasis kontekstual. Pembelajaran berbasis kontekstual adalah konsep belajar 

dimana guru menghadirkan dunia nyata di dalam kelas dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya 

dikehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis kontekstual melibatkan tujuh 

komponen utama pembelajaran efektif  yakni : konstruktivisme, bertanya, 

menemukan, masyarakat belajar, permodelan dan penilaian sebenarnya, 

refleksi Suyatna (2008:83).  

 

Menurut Trianto (2007: 87), pembelajaran kontekstual dapat dikatakan 

sebagai sebuah konsep pembelajaran yang mengakui dan menunjukkan 

kondisi alamiah dari pengetahuan melalui hubungan di dalam dan di luar 

kelas, suatu pembelajaran pendekatan kontekstual menjadikan pengalaman 

lebih relevan dan berarti bagi siswa dalam membangun pengetahuan yang 

akan mereka terapkan dalam pembelajaran seumur hidup. Pembelajaran 

kontekstual menyajikan suatu konsep yang mengaitkan materi pelajaran yang 
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dipelajari siswa dengan konteks dimana materi tersebut digunakan, serta 

berhubungan dengan bagaimana seseorang belajar atau siswa belajar. Konteks 

memberikan arti, relevansi dan manfaat penuh terhadap belajar.  Hal ini 

didukung oleh penelitian Ekowati (2006:80) di SMPN 14 Bandar Lampung 

Tahun 2005/2006 dan Yulianingsih (2009:28) di SMPN 3 Bandar Lampung 

Tahun 2008/2009 bahwa hasil belajar biologi dengan model kontekstual 

meningkat dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. 

   

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh model pembelajaran berbasis kontekstual (Contextual 

Teaching and learning) terhadap penguasaan materi Pertumbuhan dan 

Perkembangan siswa kelas VIII SMP Perintis 1 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2010/2011. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh penggunaan model pembelajaran berbasis  

kontekstual terhadap penguasaan materi siswa pada materi pokok 

pertumbuhan dan perkembangan pada siswa kelas VIII SMP Perintis 1 

Bandar lampung,Tahun Pelajaran 2010/2011? 

2. Manakah penguasaan materi siswa pada materi pokok pertumbuhan dan 

perkembangan siswa yang lebih tinggi antara penggunaan model 

pembelajaran kontekstual dibandingkan tanpa kontekstual dikelas VIII 

SMP Perintis 1 Bandar Lampung ?  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui :  

1. Pengaruh penggunaan model pembelajaran berbasis kontekstual terhadap 

penguasaan materi siswa pada materi pokok pertumbuhan dan 

perkembangan  

2. Penguasaan materi pertumbuhan dan perkembangan siswa yang lebih 

tinggi antara penggunaan model pembelajaran berbasis kontekstual dengan 

tanpa kontekstual. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi guru     :  Menjadikan model pembelajaran berbasis kontekstual 

sebagai alternatif yang tepat untuk mengajar. 

2. Bagi siswa    : Mendapatkan pengalaman belajar yang baru dan berbeda 

dari model pembelajaran sebelumnya. 

3. Bagi peneliti : Memperoleh pengalaman dalam menerapkan model                

pembelajaran kontekstual sebagai calon guru.  

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah : 

a. Model pembelajaran berbasis kontekstual yang digunanakan dalam 

penelitian ini dengan menggunakan langkah-langkah yaitu 

konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, permodelan 

dan penilaian sebenarnya, refleksi  
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b. Penguasaan materi pertumbuhan dan perkembangan siswa yang diteliti 

dalam penelitian ini mencakup aspek kognitif.   

c. Materi pelajaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan 

dan perkembangan 

 

F. Kerangka Pikir 

Pembelajaran sangat berkaitan erat dengan strategi atau model pembelajaran 

oleh karena itu penerapan model pembelajaran yang tepat akan mempengaruhi 

hasil belajar siswa, dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat dan 

sesuai dengan karakteristik materi yang hendak diajarkan maka akan 

menciptakan proses pembelajaran yang kondusif.  

  

Pada proses pembelajaran berbasis kontekstual, keterlibatan siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran sangat diperhatikan. Dalam kelas 

kontekstual peran guru tidak lagi sebagai orang yang mendominasi kegiatan 

pembelajaran, melainkan siswalah yang aktif  bekerja. Siswa dihadapkan 

dengan benda-benda nyata sebagai media pembelajaran. Dalam hal ini guru 

hanya bertindak sebagai pembimbing/pengarah.  Keterlibatan siswa secara 

langsung dalam kegiatan pembelajaran akan membuat materi yang diterima 

menjadi lebih lama tersimpan dalam benak siswa, karena siswa melakukan 

dan bekerja sendiri sehingga terjadi proses berpikir dan pengolahan terhadap 

materi baru yang diterima. Siswa akan lebih termotivasi untuk melakukan 

aktivitas dalam belajar biologi karena pembelajarannya menggunakan media 

yang biasa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. 
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Pada pembelajaran berbasis kontekstual ini, materi yang disampaikan tidak 

lagi sebagai sesuatu yang dihafal oleh siswa semata, namun sesuatu yang 

harus dipahami. Mengetahui penerapan materi yang diajarkan dengan 

kehidupan sehari-hari maka kemampuan siswa dalam memahami materi akan 

menjadi lebih mudah, sehingga siswa menjadi lebih bersemangat dalam 

mengikuti pelajaran. Dengan sistem pembelajaran ini maka siswa di kelas 

akan dibentuk menjadi kelompok-kelompok, sehingga berpeluang untuk 

bekerja dalam sebuah tim serta siswa memiliki kesempatan untuk menemukan 

dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilannya. Dengan 

demikian, diharapkan dengan pembelajaran berbasis kontekstual penguasaan 

materi  biologi siswa akan meningkat dan siswa dapat lebih berperan aktif 

dalam belajar di kelas. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan 

variabel terikat. Dimana variabel bebasnya adalah pembelajaran kontekstual 

dan variabel terikatnya adalah hasil belajar. Hubungan antara variabel tersebut 

di gambarkan dalam diagram di bawah ini :   

     

   

             Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Keterangan :  X = Pembelajaran berbasis kontekstual   

           Y = Penguasaan materi  

 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis umum penelitian ini adalah : 

Ada pengaruh yang signifikan dari model pembelajaran berbasis kontekstual  

terhadap penguasaan materi pertumbuhan dan perkembangan pada siswa. 

 

Y X 
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Hipotesis Kerja : 

1. HO :  Tidak ada pengaruh yang signifikan dari model pembelajaran 

berbasis kontekstual terhadap penguasaan materi siswa pada materi 

pokok pertumbuhan dan perkembangan pada siswa. 

 

H1 :  Ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan model pembelajaran 

berbasis kontekstual terhadap penguasaan materi siswa pada materi 

pokok pertumbuhan dan perkembangan..   

 

2. HO :  Penguasaan materi pertumbuhan dan perkembangan pada siswa yang 

menggunakan model pembelajaran berbasis kontekstual tidak ada 

perbedaan dengan tanpa pembelajaran berbasis kontekstual. 

 

H1  : Penguasaan materi pertumbuhan dan perkembangan pada siswa yang 

menggunakan model pembelajaran berbasis kontekstual lebih tinggi 

dari pada tanpa pembelajaran berbasis kontekstual. 

 

 

 

 

 

 




