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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

SMP Negeri 2 Pringsewu adalah satu-satunya SMP Negeri yang letaknya 

sangat strategis ditengah pusat kota yang ada di Kecamatan Pringsewu, yang 

didirikan pada tahun 1982 dengan bangunan seluas 3.752 meter persegi 

dengan jumlah bangunan 6 unit dan terdiri dari 16 ruang kelas untuk belajar. 

Dahulu bernama SLTP Negeri 2 Pringsewu, dengan SK pendirian Nomor : 

029/D/1982 Tanggal 19 Oktober 1982. Kemudian pada tahun 2003 berubah 

kembali menjadi SMP Negeri 2 Pringsewu bersamaan dengan dimulainya 

pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau kurikulum 2004 

bagi siswa kelas IX di SMP Negeri 2 Pringsewu. Sejak tahun pelajaran 

2006/2007 menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) bagi 

kelas VII, VIII, dan IX. SMP Negeri 2 Pringsewu terletak di Jalan. Pelita I , 

Kec. Pringsewu Timur, Kab. Pringsewu Telp. 0729-21437.  
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Sekolah tersebut mempunyai sarana dan prasarana sebagai berikut. 

Tabel 9. Sarana Dan Prasarana Di SMP Negeri 2 Pringsewu 

SMP Negeri 2 Pringsewu saat ini memiliki 6 unit bangunan gedung 

dengan rincian sebagai berikut.  

1. Ruang Belajar 16 ruang 

2. Kantor Kepala Sekolah dan TU  1 unit  

3. Kantor Dewan Guru 1 unit  

4. Perpustakaan  1 unit 

5. Laboratorium IPA  1 unit  

6. Laboratorium Komputer  1 unit 

7. Ruang UKS  1 unit 

8. Ruang Pramuka  1 unit 

9. Ruang OSIS  1 unit 

10. Ruang BP dan Waka Sekolah  1 unit  

11. Koperasi Sekolah  1 unit 

12. Ruang kantin  1 unit  

13. Mushola  1 unit 

14. Ruang Komite  1 unit 

15. R. Parkir Guru  1 unit 

16. R. Parkir siswa  1 unit 

17. R. Satpam  1 unit 

18. R Ganti Pakaian  1 unit  

19. R. WC Siswa  2 unit 

20. R. Komite  1 unit 

 

Sarana dan prasarana tersebut dapat menunjang kegiatan pendidikan di SMP 

Negeri 2 Pringsewu baik kegiatan intern maupun ekstern. Tersedianya papan 

tulis di setiap kelas memudahkan guru untuk mengajar dan menerapkan model 

pembelajaran baru yang lebih efektif dan efisien, serta dapat memudahkan 

siswa dalam belajar. 
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Sebagai lembaga pendidikan formal SMP Negeri 2 Pringsewu mempunyai visi 

dan misi sebagai berikut. 

Tabel 10. Visi Dan Misi SMP Negeri 2 Pringsewu 

Sekolah SMP Negeri 2 Pringsewu memiliki visi "Unggul, Cerdas Dan Trampil 

Berdasarkan Iman Dan Taqwa". Arti dari kata−kata tersebut adalah  

1. : Unggul dan memperoleh nilai ujian nasional  

2. : Unggul dalam bidang akademik  

3. : Unggul dalam bidang non akademik (olah raga/ kesenian)  

4. : Unggul dalam aktivitas keagamaan   

5. : Sarana dan parasarana sekolah yang lengkap  

Sedangkan Misi dari sekolah kami adalah :  

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap siswa 

berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki dan meningkatnya 

efektifitas MGMP sekolah.  

2. Menumbuhkan semangat keungggulan secara intensif kepada seluruh warga 

sekolah.  

3. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga 

dapat berkembang secara optimal.  

4. Nenumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan juga budaya 

bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak (ROHIS).  

5. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan 

kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah.  

6. Memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan olah raga dan kesenian sehingga 

peserta didik dapat mengembangkan kecakapan eksistensi diri dan kecakapan 

potensi diri.  

7. Menerapkan kedisiplinan dan ketaan kepada seluruh aturan yang berlaku dalam 

kehidupan dirumah, sekolah dan masyarakat.  

8. Melaksanakan pembinaan secara intensif kepada siswa yang berpotensi sehingga 

dapat berkembang secara optimal melalui kelompok siswa berprestasi.  

9. Membentuk kelompok ilmiah pelajar.  

10. Terlahirnya media komunikasi sekolah (mading, buletin, majalah sekolah serta 

radio sekolah dan website) yang dapat memberikan tempat bagi siswa untuk 

menuangkan rasa seninya.  
 

Bermodal visi dan misi tersebut, SMP Negeri 2 Pringsewu saat ini sedang 

dalam proses peningkatkan kualitas baik dari segi guru, siswa, sarana dan 

prasarananya, serta dalam proses belajar mengajar, dengan harapan SMP 

tersebut dapat melahirkan generasi bangsa yang siap memajukan bangsa 
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Indonesia. Penelitian ini sangat mendukung dalam rangka meningkatkan 

kualitas mengajar guru dan hasil belajar siswa. Karena penelitian ini dapat 

memberikan masukan mengenai model-model pembelajaran yang efektif yang 

dapat di terapkan oleh guru. 

Sampai dengan Tahun Pelajaran 2006–2007 ini, SMP Negeri 2 Pringsewu 

didukung oleh 80 orang tenaga guru, dengan rincian sebagai berikut. 

1. Jumlah guru tetap : 64 orang  

2. Jumlah guru tidak tetap : 16 orang 

Sampai dengan Tahun pelajaran 2007–2008, SMP Negeri 2 Pringsewu 

didukung oleh 22 orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut. 

1. Jumlah pegawai tetap 10 orang  

2. Jumlah pegawai tidak tetap 12 orang, terdiri dari:  

    a. IT   : 1 orang  

    b. Pustakawan  : 2 orang  

    c. Laboran  : 2 orang  

    d. Staf TU  : 1 orang  

    e. Pesuruh  : 1 orang  

    f. Pertamanan  : 2 orang  

    g. Satpam   : 1 orang  

    h. Penjaga Malam : 2 orang    

Beberapa kegiatan ekstrakulikuler yang ada di SMP Negeri 2 Pringsewu 

adalah Pramuka, PMR, Basket, Sepak Bola, Bulu Tangkis, Seni Tari, dan 

Rohis. 
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B.  Pelaksanaan Pembelajaran 

 

1.   Siklus I 

 

a).  Pelaksanaan Siklus I 

 

 

Pembelajaran ekonomi siklus I di kelas VIII5 dilaksanakan selama 2 

kali pertemuan.  Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Sabtu 

tanggal 7 November 2009 yang berlangsung selama 90 menit diikuti 

37 orang siswa dari 37 orang siswa.  Pada pertemuan pertama ini, guru 

(peneliti) diberikan kesempatan oleh guru mitra untuk beradaptasi 

terhadap kelas.  Kesempatan ini guru manfaatkan untuk 

menyampaikan metode dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai 

dengan pendekatan kontekstual dan dilanjutkan dengan pembagian 

kelompok yang masing-masing kelompok terdiri atas 5-6 orang siswa 

(lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran, hal. 171-172).  Materi 

pelajaran pada pertemuan ini membahas tentang kelangkaan sumber 

daya dan kebutuhan manusia dengan indikator pembelajaran 

mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya kelangkaan sumber daya, 

menjelaskan jenis kebutuhan manusia, menjelaskan berbagai alat 

pemuas kebutuhan, dan menjelaskan definisi dari skala prioritas.   

 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan tanya jawab tentang barang-

barang kebutuhan yang dijual dikantin sekolah, warung dan pasar yang 

pernah mereka kunjungi kemudian beberapa orang siswa menceritakan 

kebiasaanya dan pengalaman kondisi di dikantin sekolah, warung dan 
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pasar.  Secara singkat guru memberi umpan balik terhadap kebiasaan 

siswa dan menjelaskan secara garis besar pokok-pokok materi yang 

berkaitan dengan hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kemudian guru membagikan 

lembar kerja siswa yang telah disiapkan kepada masing-masing 

kelompok.  Sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran guru 

membimbing siswa belajar diluar kelas, di kantin atau koperasi 

sekolah, per kelompok menyebar mencari tempat boleh meja kantin 

atau dihalaman sekitar kantin. Guru membantu dan mengarahkan 

kegiatan yang dilakukan oleh siswa.   

 

Berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, siswa mengamati 

barang-barang, makanan maupun minuman, mencatat semua kegiatan 

yang terjadi di kantin atau di koperasi tersebut, kemudian 

mendiskusikan dengan kelompoknya hal-hal yang berhubungan 

dengan kelangkaan dan kebutuhan manusia.  

 

Pertemuan kedua, dilaksanakan pada hari selasa 10 November 2009 

diikuti 37 orang siswa yang berlangsung 90 menit.  Materi pelajaran 

pada pertemuan ini masih membahas tentang kelangkaan sumber daya 

dan kebutuhan manusia dengan indikator pembelajaran 

mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya kelangkaan sumber daya, 

menjelaskan jenis kebutuhan manusia, menjelaskan berbagai alat 

pemuas kebutuhan, dan menjelaskan definisi dari skala prioritas.   
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Pada kegiatan pembelajaran ini guru memberi komentar dan masukan 

terhadap hasil diskusi kelompok siswa dengan menyesuaikan materi 

yang sedang dibahas.  Selanjutnya, dengan cara diskusi dan tanya 

jawab, beberapa kelompok menyampaikan hasil diskusi kelompok 

mereka di depan kelas dan kelompok yang lain diberi kesempatan 

untuk bertanya, menjawab atau menyampaikan ide kepada kelompok 

lain.  Pada akhir pertemuan kedua juga ini dilaksanakan tes siklus yang 

pertama yang bersifat individu untuk mengetahui hasil belajar siswa 

setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual serta menentukan skor peningkatan individu dan 

menentukan kelompok yang terbaik.   

 

b). Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

 

Data aktivitas setiap siswa diperoleh melalui lembar observasi aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung oleh satu orang 

observer yaitu ibu Yeti Rahmawati, S.Pd. (selaku guru mata pelajaran 

IPS).  Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa yaitu 

dengan memberi tanda ceklist (√) pada  perilaku yang relevan dengan 

kegiatan pembelajaran yang terdiri dari empat indikator yaitu 

membaca buku, memperhatikan penjelasan guru, mencatat materi yang 

diajarkan, bekerjasama mengerjakan LKS, bertanya dan menjawab 

pertanyaan, mendiskusikan hasil kelompok, dan merasa bersemangat 

untuk belajar.  
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Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari hasil observasi pada 

pertemuan pertama dapat diketahui jumlah siswa yang aktif sebanyak 

21 orang siswa atau sebesar 56,76% dari 37 orang siswa yang 

mengikuti pembelajaran.  Pada pertemuan kedua siswa yang aktif 

sebanyak 22 orang atau 59,46% dari 37 yang mengikuti pembelajaran 

(untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran hal. 167).  

 

Persentase aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran pada siklus I 

secara keseluruhan adalah 58,11% .  Hal ini menunjukan bahwa 

indikator keberhasilan tentang aktivitas belajar siswa belum tercapai 

karena belum mencapai 80% (syarat minimal dikatakan berhasil). 

 

c).  Hasil Belajar Siswa  

 

Pelaksanaan tes pada akhir siklus I digunakan untuk mengatahui 

tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual yang diikuti oleh 37 orang siswa.  Jumlah soal yang 

diberikan pada tes akhir siklus pertama ini sebanyak 25 soal pilihan 

ganda pada pokok bahasan permintaan dan penawaran serta 

terbentuknya harga pasar dengan sub pokok bahasan kelangkaan 

sumber daya dan kebutuhan manusia.  Data hasil belajar siswa pada 

siklus I diperoleh dari nilai tes secara individu yang dilakukan pada 

pertemuan kedua setelah jam pelajaran pertama selesai.    

 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari tes yang diberikan pada 

akhir siklus I, maka dapat diketahui nilai rata-rata siswa setelah 
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menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran adalah 

52,56 dan jumlah siswa yang mendapat nilai ≥ 65 sebanyak 8 siswa 

atau persentase ketuntasan belajar siswa sebesar 21,62% (untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada lampiran hal. 127-128). 

 

Tes akhir ini juga digunakan untuk menentukan poin peningkatan 

individu dan kelompok serta menentukan kelompok yang terbaik.  

Kelompok terbaik pertama pada siklus I ini adalah kelompok B dengan 

poin kelompok 19 (baik) dan rata-rata hasil belajar kelompok 60.  

Kelompok terbaik kedua adalah kelompok G dengan poin kelompok 

17,50 (baik) dan rata-rata hasil belajar kelompok 52,50.  Sedangkan 

kelompok terbaik ketiga adalah kelompok E dengan poin kelompok 17  

(baik) dan rata-rata hasil belajar kelompok 51 (untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada lampiran hal.129-130).  

 

d). Pengelolaan Pembelajaran  

 

Data hasil pengelolaan pembelajaran pada siklus I diperoleh melalui 

empat tahap yaitu persiapan, membuka pelajaran, menjelaskan dan 

membimbing kelompok, dan menutup pelajaran.  Pengelolaan 

pembelajaran ini direfleksikan pada setiap siklusnya dan 

direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya, 

sehingga proses pembelajaran di kelas dapat berlangsung dengan baik 

dan teratur.  
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Berdasarkan analisis data pengelolaan pembelajaran pada siklus I, 

maka  diperoleh persentase rata-rata ketercapaian pengelolaan 

pembelajaran untuk kategori baik sebesar 66,67%; untuk kategori 

cukup sebesar 25,00% dan untuk kategori kurang sebesar 8,33% 

(untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran hal. 152-153).  

 

e). Penerapan Unsur Pendekatan Kontekstual 

 

1.   Konstruktivisme (Constructivism) 

Konstruktivisme dikelas terlihat di awal proses pembelajaran.  Saat 

guru mengajukan pertanyaan kepada siswa yang berkaitan dengan 

pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari.  Berdasarkan 

pengalaman-pengalaman siswa tersebut, guru mulai membangun 

pemahaman siswa dengan mengaitkannya pada materi pelajaran.  

 

1. Menemukan (Inquiry) 

Proses menemukan dalam proses pembelajaran dikelas terlihat 

pada saat siswa mengumpulkan informasi, mengamati barang-

barang, makanan maupun minuman yang ada di pasar disekitar 

tempat tinggal mereka, mencatat semua kegiatan yang terjadi di 

kantin atau di koperasi sekolah, kemudian mendiskusikan dengan 

kelompoknya.  
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2. Bertanya (Questioning) 

Kegiatan bertanya pada proses pembelajaran terlihat selama 

pembelajaran. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang 

makanan dan minuman yang dijual dikantin sekolah dan di pasar 

yang pernah mereka kunjungi.  Kegiatan bertanya juga terlihat 

pada saat diskusi antar kelompok baik antara siswa dengan siswa, 

siswa dengan guru, dan guru dengan siswa. 

 

3. Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Masyarakat belajar terlihat jelas pada saat proses pembelajaran 

berlangsung karena salah satu bentuk masyarakat belajar yaitu 

diskusi kelompok.  Dalam anggota kelompoknya siswa akan saling 

bekerjasama untuk mencari, menemukan dan membuat hal-hal 

yang berhubungan dengan materi yang mereka pelajari. 

 

4. Pemodelan (Modelling) 

Pemodelan terlihat dari aktivitas guru yang memberikan contoh 

materi pelajaran dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari.  

Pemodelan juga terlihat dari aktivitas siswa pada saat melakukan 

diskusi tentang pokok bahasan mengenai pasar di depan kelas.   

 

5. Refleksi (Reflection) 

Realisasi refleksi di kelas dilakukan setiap akhir pembelajaran.  

Guru kelas memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa 

mengenai materi pelajaran yang telah diperoleh.  Kemudian 
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beberapa siswa menjawab pertanyaan tersebut secara individu, 

selanjutnya guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

 

6. Penilaian Sebenarnya (Authentic Assesment) 

Penilaian sebenarnya mencakup dua kegiatan penilaian.  Pertama, 

penilaian proses, yang dilakukan ketika kegiatan pembelajaran 

berlangsung.  Kegiatan ini dilaksanakkan oleh observer.  Kedua, 

penilaian pada akhir siklus, yaitu saat guru memberikan tes untuk 

mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan pendekatan 

kontekstual. 

 

Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan guru dengan guru 

mitra, terdapat kekurangan dalam pengelolaan pembelajaran.  

Kekurangan tersebut antara lain: guru masih kurang dalam memotivasi 

siswa, guru kurang dalam pengelolaan kelas sehingga banyak siswa 

yang masih ribut pada saat guru menjelaskan materi pelajaran, guru 

belum memaksimalkan perannya untuk mengawasi dan membimbing 

siswa dalam kegiatan diskusi kelompok.  Guru juga belum efektif 

dalam menggunakan waktu.   

 

f).  Refleksi 

 

Berdasarkan hasil pembelajaran yang telah diterapkan, dapat dikatakan 

bahwa hasil belajar yang diperoleh belum maksimal sesuai dengan 

yang diharapkan.  Pada siklus I persentase keberhasilan dalam 

pembelajaran yang sesuai dengan indikator untuk kategori baik sebesar 
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85,71%; dan untuk kategori cukup sebesar 14,28%; (untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada lampiran hal. 127).  Proses pembelajaran 

pada siklus I ini masih terdapat kekurangan antara lain : 

a. Siswa belum memahami hakekat pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual, hal ini terlihat masih banyak siswa yang kurang aktif 

dalam bertanya atau menjawab pertanyaan, dan kurangnya 

partisipasi siswa dalam melakukan diskusi kelompok.  

b. Siswa kurang dapat bekerjasama dalam mengerjakan LKS.  

c. Beberapa siswa masih kesulitan beradaptasi dengan teman satu 

kelompoknya.  

d. Rendahnya minat siswa untuk terlibat dalam pembelajaran 

sehingga siswa kurang terfokus pada pembelajaran. 

 

g).  Rekomendasi Perbaikan Rencana Tindakan Siklus II 

 

Berdasarkan refleksi siklus I, agar pembelajaran dapat sesuai dengan 

kondisi yang diharapkan, maka prosesnya harus diperbaiki dan diulang 

pada siklus II.  Oleh karena itu, direkomendasikan perbaikan tindakan 

untuk siklus II sebagai berikut: 

1. Mempertahankan kinerja baik yang telah diperoleh guru selama 

memberikan perlakuan pada siklus I. 

2. Memberi pengarahan dan bimbingan agar diskusi kelompok 

berjalan lebih baik pada saat kegiatan inti pembelajaran 

berlangsung. 
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3. Memberikan pemahaman pentingnya kerjasama dalam kolompok 

agar  siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran sehingga lebih 

siap dalam tanya jawab antar kelompok.. 

4. Menggunakan waktu dengan lebih efektif dan efisien. 

 

   2.   Siklus II 

 

 

a).  Pelaksanaan Siklus II 

 

 

Pembelajaran ekonomi siklus I di kelas VIII 5 dilaksanakan selama 2 

kali pertemuan.  Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Sabtu 

tanggal 14 november 2009 yang berlangsung selama 90 menit diikuti 

37 orang siswa dari 37 orang siswa.  Materi pelajaran pada pertemuan 

ini membahas tentang pelaku ekonomi dengan indikator pembalajaran 

mendeskripsikan pengertian pelaku ekonomi, dan menjelaskan pelaku 

ekonomi di Indonesia. 

 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan tanya jawab tentang makanan 

dan minuman yang dijual dikantin sekolah dan beberapa orang siswa 

menceritakan pengalaman berkunjung ke pasar. Guru menjelaskan 

secara garis besar materi yang berkaitan dengan pelaku ekonomi.  

Kemudian guru membagikan lembar kerja siswa yang telah disiapkan 

kepada masing-masing kelompok. Sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran siswa belajar diluar kelas, di kantin atau koperasi 

sekolah, per kelompok menyebar mencari tempat boleh meja kantin 

atau dihalaman sekitar kantin. Guru membantu dan mengarahkan 
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kegiatan yang dilakukan oleh siswa.  Berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya, siswa mengamati barang-barang, makanan maupun 

minuman, mencatat semua kegiatan yang terjadi di kantin atau di 

koperasi tersebut, kemudian mendiskusikan dengan kelompoknya hal-

hal yang berhubungan dengan pelaku ekonomi.  

 

Pertemuan kedua, dilaksanakan pada hari Selasa 17 November 2009 

diikuti 37 orang siswa yang berlangsung 90 menit.  Materi pelajaran 

pada pertemuan ini masih membahas tentang pelaku ekonomi dengan 

indikator pembalajaran mendeskripsikan pengertian pelaku ekonomi, 

dan menjelaskan pelaku ekonomi di Indonesia. 

 

Pada kegiatan pembelajaran ini guru memberi komentar dan masukan 

terhadap hasil diskusi kelompok siswa dengan menyesuaikan materi 

yang sedang dibahas.  Selanjutnya, dengan cara tanya jawab, beberapa 

kelompok menyampaikan hasil diskusi kelompok mereka dan 

kelompok yang lain diberi kesempatan untuk bertanya, menjawab atau 

menyampaikan ide kepada kelompok lain.  Pada pertemuan kedua juga 

ini dilaksanakan tes siklus kedua yang bersifat individu untuk 

mengetahui hasil belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual serta menentukan skor 

peningkatan individu dan menentukan kelompok yang terbaik.   

 

 

 



 71 

b). Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

 

Data aktivitas setiap siswa diperoleh melalui lembar observasi aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung oleh satu orang 

observer yaitu ibu Yeti Rahmawati, S.Pd. (selaku guru mata pelajaran 

IPS).  Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa yaitu 

dengan memberi tanda ceklist (√) pada  perilaku yang relevan dengan 

kegiatan pembelajaran yang terdiri dari empat indikator yaitu 

membaca buku, memperhatikan penjelasan guru, mencatat materi yang 

diajarkan, bekerjasama mengerjakan LKS, bertanya dan menjawab 

pertanyaan, mendiskusikan hasil kelompok, dan merasa bersemangat 

untuk belajar.  

 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari hasil observasi pada 

pertemuan pertama menunjukan adanya peningkatan aktivitas belajar 

siswa. Jumlah siswa yang aktif pada pertemuan pertama sebanyak 25 

orang siswa atau sebesar 67,57% dari 37 orang siswa yang mengikuti 

pembelajaran.  Pada pertemuan kedua siswa yang aktif sebanyak 27 

orang atau 72,97% dari 37 yang mengikuti pembelajaran (untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada lampiran  hal. 167-168 ).  Artinya,   

aktivitas siswa dalam pembelajaran ekonomi dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual cukup memuaskan kerena pada siklus II ini 

aktivitas siswa meningkat dibandingkan siklus I 
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Persentase aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran pada siklus II 

secara keseluruhan adalah 70,27% . Hal ini menunjukan bahwa 

indikator keberhasilan tentang aktivitas belajar siswa belum tercapai 

karena belum mencapai 80% (syarat minimal dikatakan berhasil). 

 

c).  Hasil Belajar Siswa  

 

Pada akhir siklus II, dilaksanakan tes akhir untuk mengatahui tingkat 

keberhasilan siswa dalam pembelajaran yang diikuti oleh 37 siswa.  

Jumlah soal yang diberikan pada tes akhir siklus pertama ini sebanyak 

25 soal pilihan ganda pada pokok bahasan pelaku. Data hasil belajar 

siswa pada siklus II diperoleh dari nilai tes individu yang dilakukan 

pada pertemuan kedua setelah jam pelajaran pertama selesai.    

 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari tes yang diberikan pada 

akhir siklus II, maka dapat diketahui nilai rata-rata siswa setelah 

menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran adalah 

59,73 dan jumlah siswa yang mendapat nilai ≥ 65 sebanyak 14 siswa 

atau persentase ketuntasan belajar siswa sebesar 37,84% (untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada lampirang halaman 127-128).   

 

Tes akhir ini juga digunakan untuk menentukan poin peningkatan 

individu dan kelompok serta menentukan kelompok yang terbaik.  

Kolompok terbaik pertama pada siklus II ini adalah kelompok C 

dengan poin kelompok 28 (baik) dan rata-rata hasil belajar kelompok 
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55.  Kelompok terbaik kedua adalah kelompok A dengan poin 

kelompok 22 (baik) dan rata-rata hasil belajar kelompok 67.  

Sedangkan kelompok terbaik ketiga adalah kelompok D dengan poin 

kelompok 22(baik) dan rata-rata hasil belajar kelompok 55 (untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran halaman 129-130). 

 

d). Pengelolaan Pembelajaran   

 

Aktivitas siswa terlihat dari pengelolaan pembelajaran yang telah 

dilakukan guru menggunakan pendekatan kontekstual.  Kegiatan ini 

meliputi persiapan, membuka pelajaran, menjelaskan dan membimbing 

kelompok, dan menutup pelajaran.  Pengelolaan pembelajaran ini 

direfleksikan pada setiap siklusnya dan direkomendasikan untuk 

dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya, sehingga proses 

pembelajaran di kelas dapat berlangsung dengan baik dan teratur.  

 

Berdasarkan analisis data pengelolaan pembelajaran pada siklus II, 

maka  diperoleh persentase rata-rata ketercapaian pengelolaan 

pembelajaran untuk kategori baik meningkat dari silkus I sebesar 

66,67% menjadi 79,17%; untuk kategori cukup munurun sebesar 25% 

menjadi 20,84% dan untuk kategori kurang sebesar 0% (untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada lampiran 10 halaman 154-155).  
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e). Penerapan Unsur Pendekatan Kontekstual 

 

1.   Konstruktivisme (Constructivism) 

Konstruktivisme dikelas terlihat di awal proses pembelajaran.  Saat 

guru mengajukan pertanyaan kepada siswa yang berkaitan dengan 

pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari.  Berdasarkan 

pengalaman-pengalaman siswa tersebut, guru mulai membangun 

pemahaman siswa dengan mengaitkannya pada materi pelajaran.  

 

2.   Menemukan (Inquiry) 

Proses menemukan dalam proses pembelajaran dikelas terlihat 

pada saat siswa mengumpulkan informasi, mengamati barang-

barang, makanan maupun minuman, mencatat semua kegiatan 

yang terjadi di kantin atau di koperasi tersebut, kemudian 

mendiskusikan dengan teman dikelompoknya.  

 

3.   Bertanya (Questioning) 

Kegiatan bertanya pada proses pembelajaran terlihat pada awal 

pembelajaran. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang 

makanan dan minuman yang dijual dikantin sekolah.  Kegiatan 

bertanya juga terlihat pada saat diskusi antar kelompok baik antara 

siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan guru dengan siswa. 
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4.   Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Masyarakat belajar terlihat jelas pada saat proses pembelajaran 

berlangsung kerena salah satu bentuk mesyarakat belajar yaitu 

diskusi kelompok.  Dalam anggota kelompoknya siswa 

bekerjasama untuk mencari, menemukan dan membuat hal-hal 

yang berhubungan dengan materi yang mereka pelajari. 

 

5.   Pemodelan (Modelling) 

Pemodelan terlihat dari aktivitas guru ysng memberikan contoh 

materi pelajaran dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari.  

Pemodelan juga terlihat dari aktivitas siswa pada saat melakukan 

jual beli makanan di kantin sekolah.   

 

6.   Refleksi (Reflection) 

Realisasi refleksi di kelas dilakukan setiap akhir pembelajaran.  

Guru kelas memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa 

mengenai materi pelajaran yang telah diperoleh.  Kemudian 

beberapa siswa menjawab pertanyaan tersebut secara individu, 

selanjutnya guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 

 

7.   Penilaian Sebenarnya (Authentic Assesment) 

Penilaian sebenarnya mencakup dua kegiatan penilaian.  Pertama, 

penilaian proses, yang dilakukan ketika kegiatan pembelajaran 

berlangsung.  Kegiatan ini dilaksanakkan oleh observer.  Kedua, 

penilaian pada akhir siklus, yaitu saat guru memberikan tes untuk 
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mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan pendekatan 

kontekstual. 

 

Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan guru dengan guru 

mitra, terdapat kekajarurangan dalam pengelolaan pembelajaran.  

Kekurangan tersebut antara lain; guru masih kurang dalam memotivasi 

siswa dan memberi perhatian kepada kelompok yang mengalami 

kendala, guru belum memaksimalkan perannya untuk mengawasi dan 

membimbing siswa dalam kegiatan diskusi kelompok.  Guru juga 

belum efektif dalam menggunakan waktu, sehingga terdapat beberapa 

langkah pembelajaran yang terlewatkan.   

 

f).  Refleksi  

 

Berdasarkan hasil diskusi dengan guru mitra, diketahui bahwa kualitas 

pembelajaran pada siklus II ini secara garis besar lebih baik dan 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I.  Pada siklus II 

persentase keberhasilan dalam pembelajaran yang sesuai dengan 

indikator untuk kategori baik meningkat sebesar 66,67% menjadi 

79,17%; untuk kategori cukup menurun sebesar 25% menjadi 20,84%; 

dan untuk kategori kurang menurun sebesar 8,33% menjadi 0% (untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran hal. 153).  

 

Pada siklus II ini siswa sudah mulai paham dan mengerti tujuan 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, yang harus dicapai 
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terutama dengan sesama anggota dalam satu kelompok, sehingga dapat 

bekerjasama dengan baik dan bertanggung jawab terhadap 

keberhasilan kelompoknya.  Walaupun demikian, pada siklus II  ini 

kualitas pembelajaran perlu diperbaiki karena masih terdapat beberapa 

siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran terutama dalam diskusi, 

siswa masih banyak yang berbicara di luar materi pelajaran, dan 

pengelolaan waktu dalam pembelajaran juga yang belum maksimal. 

 

g).  Rekomendasi Perbaikan Rencana Tindakan Siklus III 

 

Berdasarkan refleksi siklus II, direkomendasikan perbaikan tindakan 

untuk siklus III sebagai berikut: 

1.   Mempertahankan kinerja baik yang telah diperoleh guru selama 

memberikan perlakuan terhadap siswa pada siklus II. 

2.  Guru memberikan motivasi dan pemahaman tentang pentingnya 

kerjasama dalam sebuah kelompok belajar.   

3.  Memberikan perhatian yang lebih terhadap siswa yang kurang aktif 

dalam pelaksanaan pembelajaran dalam kelas. 

4.  Memberikan kesempatan kepada siswa yang kurang aktif untuk 

bertanya atau mengemukakan pendapatnya.  

5.  Lebih memaksimalkan pengelolaan waktu belajar agar lebih efektif 

dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapai. 
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3.   Siklus III 

 

a). Pelaksanaan Siklus III 

 

Pembelajaran ekonomi siklus I di kelas VIII 5 dilaksanakan selama 2 

kali pertemuan.  Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Sabtu 

tanggal 21 November 2009 yang berlangsung selama 90 menit diikuti 

37 orang siswa dari 37 orang siswa.  Materi pelajaran pada pertemuan 

ini membahas tentang pengertian pasar, mendeskripsikan fungsi pasar, 

menjelaskan bentuk pasar, menjelaskan kedudukan pasar dalam 

kegiatan ekonomi dan mendeskripsikan peranan pemerintah dalam 

kegiatan ekonomi. 

 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan tanya jawab tentang makanan 

dan minuman yang dijual dikantin sekolah.  Guru menjelaskan secara 

garis besar materi yang berkaitan dengan pasar.  Kemudian guru 

membagikan lembar keja siswa yang telah disiapkan kepada masing-

masing kelompok.  Sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 

siswa dibimbing belajar diluar kelas, di kantin atau koperasi sekolah, 

setiap kelompok menyebar mencari tempat boleh meja kantin atau 

dihalaman sekitar kantin.  Guru membantu dan mengarahkan kegiatan 

yang dilakukan oleh siswa.  Berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya, siswa mengamati barang-barang, makanan maupun 

minuman, mencatat semua kegiatan yang terjadi di kantin atau di 

koperasi tersebut, kemudian mendiskusikan dengan teman 

kelompoknya hal-hal yang berhubungan dengan pasar.  
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Pertemuan kedua, dilaksanakan pada hari Selasa 24 November 2009 

diikuti 37 orang siswa yang berlangsung 90 menit. Pada 45 menit 

terakhir diadakan tes siklus III.  Materi pelajaran pada pertemuan ini 

masih membahas tentang pasar dengan indikator pembalajaran 

menjelaskan mendeskripsikan fungsi pasar, menjelaskan bentuk pasar, 

menjelaskan kedudukan pasar dalam kegiatan ekonomi dan 

mendeskripsikan peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. 

 

Pada kegiatan pembelajaran ini guru memberi komentar dan masukan 

terhadap hasil diskusi kelompok siswa dengan menyesuaikan materi 

yang sedang dibahas.  Selanjutnya, dengan cara tanya jawab, beberapa 

kelompok menyampaikan hasil diskusi kelompok mereka dan 

kelompok yang lain diberi kesempatan untuk bertanya, menjawab atau 

menyampaikan ide kepada kelompok lain.  Pada pertemuan kedua juga 

ini dilaksanakan tes siklus yang pertama yang bersifat individu untuk 

mengetahui hasil belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual serta menentukan skor 

peningkatan individu dan menentukan kelompok yang terbaik.   

 

 

 

 

 

] 
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b). Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus III 

 

Data aktivitas setiap siswa diperoleh melalui lembar observasi aktivitas 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung oleh satu orang 

observer yaitu ibu Yeti Rahmawati, S.Pd. (selaku guru mata pelajaran 

IPS).  Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas siswa yaitu 

dengan memberi tanda ceklist (√) pada  perilaku yang relevan dengan 

kegiatan pembelajaran yang terdiri dari tujuh indikator yaitu membaca 

buku, memperhatikan penjelasan guru, mencatat materi yang 

diajarkan, bekerjasama mengerjakan LKS, bertanya dan menjawab 

pertanyaan, mendiskusikan hasil kelompok, dan merasa bersemangat 

untuk belajar. 

 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari hasil observasi pada 

pertemuan pertama menunjukan adanya peningkatan aktivitas belajar 

siswa.  Jumlah siswa yang aktif sebanyak 30 orang siswa atau sebesar 

81,08% dari 37 orang siswa yang mengikuti pembelajaran.  Pada 

pertemuan kedua siswa yang aktif sebanyak 31 orang atau 83,78% dari 

37 yang mengikuti pembelajaran (untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada lampiran, halaman 169).  

 

Persentase aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran pada siklus III 

secara keseluruhan adalah 82,43% dan dikategorikan sangat baik.  Hal 

ini menunjukan bahwa indikator keberhasilan tentang aktivitas belajar 

siswa sudah tercapai kerena sudah mencapai 80% (syarat minimal 
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dikatakan berhasil).  Dengan demikian, pembelajaran dengan 

pendekatan kontektual dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa.  

 

c).  Hasil Belajar Siswa  

 

Pada akhir siklus III, dilaksanakan tes akhir untuk mengatahui tingkat 

keberhasilan siswa dalam pembelajaran.  Jumlah soal yang diberikan 

pada tes akhir siklus III ini sebanyak 25 soal pilihan ganda yang diikuti 

oleh 37 siswa.  

 

Data hasil belajar siswa pada siklus III diperoleh dari nilai tes secara 

individu yang dilakukan pada pertemuan kedua setelah jam pelajaran 

pertama selesai.  Setelah data dianalisis, dapat dilihat nilai rata-rata 

siswa pada siklus III adalah 68,33 dengan skor tertinggi 80 dan skor 

terendah 60.   Jumlah siswa yang mendapat nilai lebih dari sama 

dengan 65 sebanyak 34 orang siswa atau 91,89% siswa telah tuntas 

dalam kegiatan pembelajaran (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran, halaman 127-128). 

 

Tes akhir ini juga digunakan untuk menentukan poin peningkatan 

individu dan kelompok serta menentukan kelompok yang terbaik.  

Kolompok terbaik pertama pada siklus III ini adalah kelompok B 

dengan poin kelompok 30 (sangat baik) dan rata-rata hasil belajar 

kelompok 74.  Kelompok terbaik kedua adalah kelompok C dengan 

poin kelompok 26 (baik) dan rata-rata hasil belajar kelompok 65.  
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Sedangkan kelompok terbaik ketiga adalah kelompok D dengan poin 

kelompok 24 (baik) dan rata-rata hasil belajar kelompok 65 (untuk 

lebih jelasnya pada dilihat pada lampiran 9 halaman 129-130). 

 

Berdasarkan Indikator keberhasilan maka proses pembelajaran siklus 

III dapat dikatakan berhasil kerena banyaknya siswa yang memperoleh 

nilai lebih dari atau sama dengan 65 sudah mencapai 75% (syarat 

minimal dikatakan berhasil).  Dengan demikin, pembelajaran dengan 

pendekatan kontektual dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

d). Pengelolaan Pembelajaran  

 

Aktivitas siswa terlihat dari pengelolaan pembelajaran yang telah 

dilakukan guru menggunakan pendekatan kontekstual.  Kegiatan ini 

meliputi persiapan, membuka pelajaran, menjelaskan dan membimbing 

kelompok, dan menutup pelajaran.  Pengelolaan pembelajaran ini 

direfleksikan pada setiap siklusnya dan direkomendasikan untuk 

dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya, sehingga proses 

pembelajaran di kelas dapat berlangsung dengan baik dan teratur.  

 

Berdasarkan analisis data pengelolaan pembelajaran pada siklus I 

menunjukan bahwa terjadi peningkatan persentase rata-rata 

ketercapaian pengelolaan pembelajaran oleh guru.  Pada siklus III, 

untuk kategori baik meningkat dari Siklus II sebesar 79,17% menjadi 

91,67%; untuk kategori cukup munurun sebesar 20,84% menjadi 
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8,33% dan untuk kategori kurang sebesar 0% (untuk lebih jelasnya 

pada dilihat pada lampiran 10 hal. 156-157).  

 

e).  Penerapan Unsur Pendekatan Kontekstual 

 

1.   Konstruktivisme (Constructivism) 

Konstruktivisme dikelas terlihat di awal proses pembelajaran. Saat 

guru mengajukan pertanyaan kepada siswa yang berkaitan dengan 

pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari.  Berdasarkan 

pengalaman-pengalaman siswa tersebut, guru mulai membangun 

pemahaman siswa dengan mengaitkannya pada materi pelajaran.  

 

2.   Menemukan (Inquiry) 

Proses menemukan dalam proses pembelajaran dikelas terlihat 

pada saat siswa mengumpulkan informasi, mengamati barang-

barang, makanan maupun minuman, mencatat semua kegiatan 

yang terjadi di kantin atau di koperasi tersebut, kemudian 

mendiskusikan dengan teman dikelompoknya.  

 

3.   Bertanya (Questioning) 

Kegiatan bertanya pada proses pembelajaran terlihat pada awal 

pembelajaran.  Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang 

makanan dan minuman yang dijual dikantin dan koperasi sekolah.  

Kegiatan bertanya juga terlihat pada saat diskusi antar kelompok 
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baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan guru 

dengan siswa. 

 

 

4.   Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Masyarakat belajar terlihat jelas pada saat proses pembelajaran 

berlangsung karena salah satu bentuk masyarakat belajar yaitu 

diskusi kelompok.  Dalam anggota kelompoknya siswa 

bekerjasama untuk mencari, menemukan dan membuat hal-hal 

yang berhubungan dengan materi yang mereka pelajari. 

 

5.   Pemodelan (Modelling) 

Pemodelan terlihat dari aktivitas guru yang memberikan contoh 

materi pelajaran dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari.  

Pemodelan juga terlihat dari aktivitas siswa pada saat meembeli 

makanan di kantin dan koperasi sekolah.  Satu kelompok berperan 

sebagai pembeli, kemudian mereka membeli makanan di kantin 

dan koperasi sekolah.  

 

6.   Refleksi (Reflection) 

Realisasi refleksi di kelas dilakukan setiap akhir pembelajaran.  

Guru kelas memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa 

mengenai materi pelajaran yang telah diperoleh.  Kemudian 

beberapa siswa menjewab pertanyaan tersebut secara individu, 

selanjutnya guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 
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7.   Penilaian Sebenarnya (Authentic Assesment) 

Penilaian sebenarnya mencakup dua kegiatan penilaian.  Pertama, 

penilaian proses, yang dilakukan ketika kegitan pembelajaran 

berlangsung.  Kegiatan ini dilaksanakkan oleh observer.  Kedua, 

penilaian pada akhir siklus, yaitu saat guru memberikan tes untuk 

mengetahui hasil belajar siswa setelah menggunakan pendekatan 

kontekstual. 

 

Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan guru dengan guru 

mitra, terdapat kekurangan dalam pengelolaan pembelajaran.  

Kekurangan tersebut antara lain; guru masih kurang dalam memberi 

perhatian kepada kelompok yang mengalami kendala; guru juga belum 

efektif dalam menggunakan waktu, sehingga terdapat beberapa 

pertnyaan yang belum dijawab oleh siswa.  

 

Dari hasil diskusi dengan guru mitra diakhir pertemuan pada kegiatan 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual untuk kategori baik yang dilakukan 

guru mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III. 

 

f).  Refleksi  

 

Pengelolaan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual yang 

diterapkan oleh guru pada siklus III ini secara umum lebih baik dari 

siklus II.  Pada siklus II persentase keberhasilan dalam pembelajaran 

yang sesuai dengan indikator untuk kategori baik meningkat sebesar 
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79,17% menjadi 91,67%; untuk kategori cukup menurun sebesar 

20,84% menjadi 8,33%; dan untuk kategori kurang tidak mengalami 

perubahan sebesar 0%, sehingga pada siklus III ini dapat dikatakan 

pembelajaran meningkat lebih baik dari setiap siklusnya (untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada lampiran hal. 153).  Siswa sangat antusias 

dalam kegiatan kelompoknya, keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

ini juga berdampak pada semakin banyaknya siswa yang memperoleh 

nilai diatas 65.  Pada siklus ini juga hampir seluruh siswa mengalami 

peningkatan hasil belajar.  

 

Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual ini.  Guru masih 

kesulitan dalam pengelolaan waktu.  Selain itu, guru belum maksimal 

memonitor diskusi kelompok.  Padahal langkah ini penting dilakukan 

untuk menarik minat dan motivasi siswa untuk terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran.  Kekurangan ini tentu harus diperbaiki untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik lagi.  Sehingga kualitas 

pembelajaran meningkat, pengetahuan yang dimiliki siswa pun 

tertanam dengan baik. 

 

C.  Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kaji Tindak 

 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual yang 

diterapkan pada siswa kelas VIII 5 SMP Negeri 2 Pringsewu, sebanyak 6 

pertemuan yang terdibagi menjadi tiga siklus dan pada akhir setiap siklus 
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dilakukan tes untuk mengukur pemahaman siswa, serta pengamatan aktivitas 

siswa dan pengelolaan pembelajaran dilakukan di setiap pertemuan.  

 

Dari hasil penelitian diperoleh adanya peningkatan pada setiap siklusnya, baik 

aktivitas belajar siswa, hasil belajar siswa, maupun pengelolaan pembelajaran. 

 

1.   Deskripsi Aktivitas Belajar Siswa 

 

Tujuan dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual agar terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa dan hasil 

belajar siswa.  Aktivitas belajar siswa dalam penilitian ini secara umum 

meningkat dari setiap siklusnya.  Hasil analisis aktivitas belajar siswa dari 

setiap siklusnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 9. Persentase Rata-Rata Aktivitas Siswa 

Siklus 

Pertemuan ke-1 Pertemuan ke-2 Persentase 

Rata-Rata 

Aktivitas  

Siswa 

Ketegori Jumlah 

 Siswa  

Aktif 

Persentase  

Siswa  

Aktif 

Jumlah  

Siswa 

Aktif 

Persentase 

Siswa  

Aktif 

I 21 56,76 22 59,46 58,11 Cukup 

II 25 67,57 27 72,97 70,27 Baik 

III 30 81,08 31 83,78 82,43 
Sangat 

Baik 

 

Berdasarkan data pada Tabel 11, terlihat bahwa rata-rata aktivitas siswa 

pada setiap siklus mengalami peningkatan.  Pada siklus I persentase rata-

rata aktivitas siswa sebesar 58,11% dikategorikan cukup; pada siklus II 

persentase rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan sebesar 

12,16% yaitu menjadi 70,27% dikategorikan baik; dan pada siklus III 

persentase rata-rata aktivitas siswa mengalami peningkatan sebesar 12,16 
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yaitu menjadi 82,43% dikategorikan sangat baik (untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada lampiran halaman 169). 

 

Pada siklus I persentase siswa yang aktif dalam pembelajaran sudah cukup 

memuaskan.  Pada siklus I ini, aktivitas siswa cukup baik namun ada 

beberapa siswa yang kurang aktif.  Siswa yang kurang aktif terlihat pada 

saat guru menjelaskan materi ada beberapa siswa yang masih kurang 

memperhatikan dan hanya berbicara sendiri dengan temannya, keberanian 

siswa dalam bertanya dan mengemukakan pendapat masih sangat rendah, 

belum terlihat kebersamaan siswa dalam kerjasama dengan teman satu 

kelompoknya karena siswa belajar masih bersifat individual.  

 

Siswa yang pandai lebih memilih untuk bekerja sendiri karena  

beranggapan bahwa dimanfaatkan oleh teman yang kemampuannya 

kurang.  Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman siswa tentang 

hakekat pembelajaran degan menggunakan pendekatan kontekstual pada 

siklus I.  Pada siklus ini siswa belum memahami konsep materi dalam 

mengaitkan dengan kondisi nyata siswa.  Hal ini mungkin dikarenakan 

pembelajaran yang disampaikan guru belum tepat dan siswa belum 

terbiasa dengan pendekatan kontekstual.  Kondisi ini menuntut guru untuk 

berperan langsung dalam kegiatan pembelajaran pada siklus II untuk terus 

memberikan bimbingan dan motivasi kepada siswa bahwa siswa bukan 

hanya bertanggung jawab untuk keberhasilan dirinya tetapi juga 

bertanggung jawab terhadap keberhasilan semua teman kelompoknya.  
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Pada siklus II aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan dari pada 

siklus I.  Pada siklus II ini, siswa sudah mulai memahami pembelajaran 

dengan menngunakan pendekatan kontekstual.  Hal ini disebabkan guru 

telah memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus 

sebelumnya, sebagian siswa sudah aktif untuk bertanya dan mengemukkan 

pendapatnya meskipun ada beberapa siswa yang masih pasif dalam 

pembelajaran.  Selain itu juga kerjasama siswa dalam kelompoknya 

semakin meningkat, siswa saling membantu untuk menyelesaikan lembar 

kerja siswa, dan pada saat diskusi antar kelompok aktivitas siswa juga 

terlihat semakin meningkat.  

 

Pada siklus III aktivitas siswa juga semakin meningkat dari siklus yang 

sebelumnya, jumlah siswa yang aktif telah mencapai lebih dari 80% 

jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran, hal ini dapat menunjukkan 

bahwa siswa telah dikatakan berhasil dalam proses pembelajaran karena 

siswa telah terbiasa dengan pembelajaran menggunakan pendekatan 

kontekstual.  

 

Peningkatan aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini: 
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      Gambar 3. Grafik persentase rata-rata aktivitas belajar siswa 
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Skor peningkatan aktivitas belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel di 

bawah ini: 

 

      Tabel 11. Skor peningkatan aktivitas belajar siswa 

Siklus Persentaese Skor Peningkatan Aktivitas 

Belajar Siswa 

I ke II 12,16 

II ke III 12,16 

I ke III 24,32 

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui selisih skor peningkatan aktivitas belajar 

siswa setiap siklusnya.  Selisih skor peningkatan aktivitas belajar siswa 

dari siklus I ke siklus II sebesar 12,16%; dari siklus II ke siklus III sebesar 

12,16% dan selisih skor peningkatan aktivitas belajar siswa dari siklus I ke 

siklus III sebesar 24,32% ( untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran hal. 167-169). 

 

Untuk lebih jelasnya skor peningkatan aktivitas belajar siswa dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 4. Grafik skor peningkatan aktivitas belajar siswa 
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Dari gambar 4 di atas terlihat grafik skor peningkatan aktivitas belajar 

siswa tetap pada siklus II ke siklus III sebesar 12,16%.  Hal ini terjadi 

karena guru kurang membimbing siswa dalam belajar kelompok, beberapa 

siswa tidak fokus terhadap pembelajaran terlebih pada saat pembelajaran 

yang dilakukan di kantin sekolah dan pada saat diskusi kelompok, masih 

banyak siswa yang belum memahami materi pelajaran sehingga pada saat 

diskusi antar kelompok siswa kurang aktif dalam bertanya, menjawab 

pertanyaan maupun memberi tanggapan atau pendapat.  Di samping itu 

banyak siswa mengerjakan tugas dari mata pelajaran lain pada saat 

pembelajaran berlangsung, siswa lebih mementingkan mata pelajaran lain 

untuk menghadapi ujian akhir semester.  

 

       2.  Deskripsi Hasil Belajar Siswa 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis, dapat dilihat bahwa hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus ke siklus.  Hasil belajar 

siswa ini juga digunakan untuk menghitung perolehan poin individu 

maupun perolehan poin kelompok, selanjutnya kelompok yang 

memperoleh poin tertinggi berhak mendapat penghargaan.  Data hasil 
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belajar ekonomi siswa setelah diterapkannya pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual dapat dilihat dalam tebel 6 sebagai berikut: 

 

Tabel 12. Rata-Rata Kelas dan Persentase Ketuntasan Belajar Siswa 

Siklus Rata-Rata Kelas  
Persentase Ketuntasan 

Belajar 

I 52,57 21,62 

II 59,73 37,84 

III 68,92 91,89 

 

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kelas dan 

ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya.  

Pada siklus I, rata-rata kelas sebesar 52,57 dan persentase ketuntasan 

belajar siswa sebesar 21,62%.  Pada siklus II, rata-rata kelas sebesar 59,73 

dan persentase ketuntasan belajar siswa meningkat sebesar 16,22% yaitu 

menjadi 37,84%.  Dan pada suklus III rata-rata kelas sebesar 68,92 dengan 

persentase ketuntasan belajar siswa meningkat sebesar 54,05% yaitu 

menjadi 91,89% (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran hal. 

127-128).   

 

Dari analisis data yang diperoleh dapat diketahui hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan dari setip siklusnya. Hal ini dapat dibuktikan dari 

proses pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, siswa yang tuntas 

dalam belajar atau hasil belajarnya yang tinggi adalah siswa yang 

aktivitasnya baik dalam proses pembelajaran.  Hal ini disebabkan karena 

siswa akan lebih dapat memahami konsep materi yang diberikan dengan 

mendiskusikan dengan temannya.  Tetapi terdapat pula siswa yang 



 93 

mendapatkan hasil tesnya kecil tetapi selama proses pembelajaran sudah 

cukup aktif.  Hal ini dikarenakan siswa tersebut belum bisa 

menghubungkan antara hasil kerja kelompok dan teori dari materi yang 

diajarkan.  

 

Untuk lebih jelasnya peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini: 

Gambar 5. Grafik persentase ketuntasan belajar siswa 
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Dapat disimpulkan bahwa pada akhir pembelajaran penelitian ini dapat 

dikatakan berhasil karena banyaknya siswa yang memperoleh nilai lebih 

dari atau sama dengan 65 sudah mencapai 75% (syarat minimal dikatakan 

berhasil) yaitu sebesar 91,89% telah tuntas dalam pembelajaran.  Dengan 

demikin, pembelajaran dengan pendekatan kontektual dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa.  

 

Skor peningkatan hasil belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel di 

bawah ini: 
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Tebel 13. Skor peningkatan hasil belajar siswa  

Siklus Persentase Skor Peningkatan Hasil 

Belajar Siswa 

I ke II 16,22 

II ke III 54,05 

I ke III 70,27 

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui selisih skor peningkatan hasil belajar 

siswa pada setiap siklusnya.  Selisih skor peningkatan hasil belajar siswa 

dari siklus I ke siklus II sebesar 16,22%; dari siklus II ke siklus III selisih 

skor peningkatan hasil belajar siswa sebesar 54,05%; sedangkan selisih 

skor peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus III sebesar 

70,27% (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran hal. 127-128).    

 

Untuk lebih jelasnya skor peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini:  

 

Gambar 6. Grafik Skor Peningkatan Hasil Belajar Siswa 
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Jika dilihat pada siklus II ke siklus III skor peningkatan hasil belajar siswa 

juah lebih besar dibandingkan pada siklus I ke siklus II, hal ini terjadi 

karena pada siklus I jumlah siswa yang mendapat nilai ≥ 65 atau siswa 
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tuntas dalam belajar sebanyak 8 orang, pada siklus II sebanyak 14 orang, 

dan pada siklus III sebanyak 34 orang, sehingga skor peningkatan hasil 

belajar siswa pada siklus II ke siklus III terjadi peningkatan sebanyak 20 

orang atau skor peningkatan hasil belajar siswa 54,05%, sedangkan pada 

siklus I ke siklus II sebanyak 6 orang atau skor peningkatan hasil belajar 

siswa sebesar 16,22%.  Hal ini berakibat pada siklus II ke siklus III skor 

peningkatan hasil belajar siswa naik sebesar 54,05% dari siklus I ke siklus 

II (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran hal.127-128).  

 

Menurunnya skor peningkatan hasil belajar siswa disebabkan masih 

banyak siswa yang kurang memahami materi yang diberikan, saat proses 

pembelajaran guru mitra menyarankan untuk mengulas kembali materi 

pelajaran ekonomi kemudian diberi tugas akhir semester, hal ini berakibat 

beberapa siswa siswa kurang fokus terhadap materi pelajaran.  Disamping 

itu juga waktu belajar siswa pada saat pembelajaran lebih banyak 

digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran yang lain dan 

mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian semester ganjil tahun 

pelajaran 2009/2010.  

 

       3.  Hasil Pengelolaan Pembelajaran 

 

Kegiatan pengelolaan pembelajaran meliputi membuka pelajaran, kegiatan 

inti, dan kegiatan punutup.  Pengelolaan pembelajaran ini direfleksikan 

pada setiap siklusnya dan direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan 

pada siklus berikutnya, sehingga proses pembelajaran di kelas dapat 
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berlangsung dengan baik dan teratur.   Pada setiap siklus pengelolaan 

pembelajaran cukup memuaskan.  Data pengelolaan pembelajaran tiap 

siklus dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

 

Tabel 14. Data Hasil Pengelolaan Pembelajaran 

Kriteria 

Persentase 

ketercapaian 

Siklus I 

Persentase 

ketercapaian 

Siklus II 

Persentase 

ketercapaian 

Siklus III 
Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Pertemuan  

1 

Pertemuan 

2 

Baik 66,67 66,67 75,00 83,33 91,67 91,67 

Cukup 25,00 25,00 25,00 16,67 8,33 8,33 

Kurang 8,33 8,33 0 0 0 0 

 

 

Berdasarkan tabel 14 di atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan kelas 

oleh guru untuk pembelajaran dengan pendekatan kontekstual secara 

umum mengalami peningkatan.  Kriteria baik pada siklus I di pertemuan 

pertama dan kedua persentase ketercapaian baik sebesar 66,67%; kriteria 

cukup untuk pertemuan pertama dan kedua sebesar 25,00%; kriteria 

kurang untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua sebesar 8,33%.  

Kriteria baik pada siklus II di pertemuan pertama sebesar 75,00% dan 

petemuan kedua sebesar 83,33%; kriteria cukup untuk pertemuan pertama 

sebesar 25,00% dan pertemuan kedua sebesar 16,67%%; kriteria kurang 

untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua sebesar 0%.  Kriteria baik 

pada siklus III di pertemuan pertama dan petemuan kedua sebesar 91,67%; 

kriteria cukup untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua sebesar 

8,33% (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran hal. 152-157). 
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Untuk lebih jelasnya peningkatan pengelolaan pembelajaran dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini: 

Gambar 7. Grafik Pengelolaan pembelajaran  
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Berdasarkan hasil refleksi dan diskusi yang telah dilakukan guru dengan 

guru mitra, terdapat kekurangan dalam pengelolaan pembelajaran.  

Kekurang tersebut antara lain; guru masih kurang dalam menumbuhkan 

motivasi siswa, guru belum memaksimalkan perannya untuk mengawasi 

dan membimbing siswa dalam kegiatan diskusi kelompok.  Guru juga 

belum efektif dalam menggunakan waktu, sehingga terdapat beberapa 

pertanyaan yang terlewatkan.  Pada saat diskusi antar kelompok guru 

kurang memberi kesempatan kepada siswa yang kurang aktif untuk 

bertanya atau menjawab pertanyaan.  

 

Dari hasil diskusi dengan guru mitra diakhir pertemuan pada kegiatan 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual menunjukan peningkatan dari setiap siklusnya. 

 


