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ABSTRAK

PENGARUH PENDEKATAN PEMBELAJARAN CONTEXTUAL
TEACHING AND LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA

KELAS IX PADA MATA PELAJARAN IPS TERPADU
DI SMP N 31 BANDAR LAMPUNG

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Oleh

FARAH ATIKAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perbedaan rata-rata hasil belajar IPS
Terpadu menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning dan
pendekatan konvensional (2) pengaruh pendekatan pembelajaran Contextual
Teaching and Learning terhadap hasil belajar IPS Terpadu di SMP Negeri 31
Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu. Populasi
dalam penelitian ini berjumlah 258 siswa kelas IX dengan sampel siswa kelas IX
E dan kelas IX F. Teknik analisis data dilakukan dengan uji t-test dan uji analisis
regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Ada perbedaan
signifikan rata-rata hasil belajar siswa kelas IX pada mata pelajaran IPS Terpadu
menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning dan yang
menggunakan pendekatan konvensional di SMP N 31 Bandar Lampung. Siswa
yang menggunakan pendekatan CTL lebih tinggi hasil belajarnya dibandingkan
siswa yang mengikuti pendekatan konvensional. (2) Ada pengaruh pendekatan
Contextual Teaching and Learning terhadap hasil belajar rata-rata siswa kelas IX
yang memiliki hasil lebih tinggi dengan menggunakan pendekatan pembelajaran
Contextual Teaching and Learning di studi sosial terpadu di SMP N 31 Bandar
Lampung.

Kata Kunci : contextual teaching and learning , hasil belajar, pembelajaran ilmu
pengetahuan sosial terpadu



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING
APPROACH TO STUDY RESULT OF GRADE IX STUDENT IN

INTEGRATED SOCIAL STUDIES
AT SMP N 31 BANDAR LAMPUNG

ACADEMIC YEARS 2016/2017

By

FARAH ATIKAH

The purpose of this research is to know (1) the difference of average study result
in integrated social studies using Contextual Teaching and Learning approach and
conventional approach (2) the influence of Contextual Teaching and Learning to
average study result at SMP N 31 Bandar Lampung. This research used quasi
experiment method. The population in this study amounted to 258 students of
class IX with a sample class of grade IX E and class of grade IX F students.
Technique Data analysis is done by t-test and simple linier regression analysis
test. Data collected through test, observation and documentation. The result
showed (1) there’s a significant difference in average study result of grade IX
students in integrated social studies using Contextual Teaching and Learning
approach and conventional approach. Students that used Contextual Teaching and
Learning approach have the higher result than students who follow the
conventional approach (2) there is an influence of Contextual Teaching and
Learning approach to grade IX student average study result whiches have the
higher result using Contextual Teaching and Learning in integrated social studies
at SMP N 31 Bandar Lampung.

Key words : contextual teaching and learning, study result, integrated social
studies
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan penentu untuk memajukan kecerdasan suatu bangsa.

Seperti yang tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 bahwa  salah satu

tujuan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan majunya

suatu pendidikan maka pendidikan yang ada di Indonesia akan bermutu. Menurut

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagaman,

pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan adalah suatu proses pembentukan dalam diri kita yaitu dalam

pertumbuhan  rohani dan jasmani, sehat otaknya dan baik budi pekertinya,

sehingga dapat mencapai cita-cita yang diinginkan dan tercapai bahagia lahir dan

batinnya.  Secara sadar maupun tidak sadar pendidikan sudah menjadi bagian dari

dalam hidup kita dan tidak dapat kita hindari takdirnya, serta pendidikan

merupakan suatu peristiwa yang kompleks, yaitu peristiwa terjadinya serangkaian
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komunikasi antara manusia dengan lingkungannya, sehingga manusia tumbuh dan

berkembang sebagai pribadi yang utuh.

Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari beberapa faktor yang

menunjang. Salah satu tolak ukur peningkatan kualitas pendidikan yaitu adalah

pemebelajaran. Menurut Yusufhadi (2004: 545), pembelajaran adalah suatu usaha

yang disengaja, bertujuan, dan terkendali agar orang lain belajar atau terjadi

perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain. Usaha tersebut dapat

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan

kompetensi dalam merancang dan atau mengembangkan sumber belajar yang

diperlukan , dan dapat pula dikatakan bahwa pembelajaran adalah usaha yang

dilakukan oleh pendidik atau orang dewasa lainnya untuk mencapai hasil belajar

yang maksimal.

Jika seorang individu menginginkan perubahan dalam dirinya maka orang tersebut

harus berusaha, dan aktivitas berusaha inilah yang dimaksud dengan belajar.

Belajar adalah suatu proses untuk mengubah peformansi yang tidak terbatas pada

keterampilan, tetapi juga meliputi fungsi-fungsi, seperti skill, persepsi, emosi,

proses berpikir, sehingga dapat menghasilkan perbaikan perfomansi. Tentu saja

bagi seorang siswa belajar sangatlah penting untuk merubah kehidupannya. Oleh

karena itu perlu adanya tugas dan peran dari seorang guru untuk mencapai

keberhasilan dalam belajar, agar meningkatkan hasil belajar dari siswa. Bagi

seorang guru menggunakan pendekatan pendekatan atau pembelajaran yang tepat

adalah cara yang efisien untuk memberikan pelajaran terhadap siswanya. Tujuan
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utama pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ialah untuk mengembangkan potensi

siswa agar peka terhadap masalah social yang terjadi di masyarakat, memiliki

sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan

terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa

diriya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai

manakala mata pelajaran IPS terpadu dapat diorganisasikan secara baik oleh guru.

Sistem pembelajaran yang ada sekarang ini yaitu masih terpusat pada guru yang

memberikan materi hanya dengan satu arah atau teacher centered, karena  guru

masih menggunakan teacher centered dan siswa tidak diberi kesempatan untuk

mengembangkan pengetahuannya tentang materi yang diberikan sehingga yang

diterima siswa hanyalah penonjolan tingkat hafalan dari sekian macam materi

yang berikan, tetapi belum diikuti oleh pengertian dan pemahaman yang

mendalam yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-harinya, dan kurang

aktifnya siswa dalam proses pembelajaran sehingga menyebabkan hasil belajar

siswa masih ada yang belum tuntas.

Tabel 1.Nilai Rata-rata Ulangan Harian Mata Pelajaran IPS Terpadu kelas IX
SMP N 31 Bandar Lampung Tahun 2016

Nilai Kelas IX Jumlah
siswa

Presentase
%

Keterangan
IX E IX F

≥ 72 5 9 14 25,00 Tuntas
< 72 23 19 42 75,00 Belum tuntas
Jumlah 28 28 56 100,00

Sumber : Dokumentasi Guru IPS Terpadu Kelas IX SMP N 31 Bandar Lampung

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa siswa di SMP N 31 masih banyak hasil

belajarnya yang belum tuntas. Siswa dengan nilai yang masih berada di bawah
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<72  atau belum mencapai ketuntasan kriteria minimum (KKM) ada  sekitar 42

orang dari 56 siswa atau sekitar 75%. Sementara itu ketuntasan kriteria minimum

(KKM) yang di berikan oleh sekolah adalah ≥ 72.

Setelah melakukan survei dan melihat keadaan di SMP N 31 Bandar Lampung

dapat terlihat bahwa nilai dari hasil belajar yang didapat siswa masih rendah.

Dikarenakan proses pembelajaran masih menggunakan teacher centered, serta ke

aktifan siswa dalam pembelajaran masih kurang. Selain itu peran guru lebih

terlihat dominan pada saat melakukan pembelajaran dibandingkan dengan

siswanya. Pemahaman yang di dapat siswa hanya sebatas apa yang diberikan oleh

dari gurunya saja. Sehingga siswa tidak bisa mengembangkan materi yang

diberikan tersebut dan siswa hanya mengikuti permintaan guru sehingga

menyebabkan siswanya kurang kreatif dalam pembelajaran. Dan hal tersebut

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa.

Banyak pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru agar dapat

meningkatkan hasil belajar siswa seperti pendekatan pembelajaran kooperatif dan

lain sebagainya, tidak semua pendekatan memiliki makna yang dapat diambil dari

suatu pembelajaran tersebut dan masih belum banyak diimplementasikan di

sekolah sekolah. Maka dari itu pada penelitian ini digunakan pendekatan

pembelajaran Contextual Teaching and Learning, karena  pendekatan tersebut

dapat dikatakan cocok dan memiliki keunggulan.
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Pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong antara pengetahuan yang

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota

keluarga dan masyarakat. Dengan menghubungkan materi materi yang ada yang

dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya maka siswa dapat memiliki

pengetahuan yang fleksibel dalam kehidupannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1.2.1 Masih rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS

Terpadu kelas IX SMP N 31 Bandar Lampung.

1.2.2 Penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi belum diterapkan

oleh guru IPS Terpadu di SMP N 31 Bandar Lampung.

1.2.3 Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) belum banyak

di implementasikan di sekolah.

1.2.4 Pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered), sehingga peran

guru sangat dominan di dalam kelas.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada di atas, dan juga karena keterbatasan

peneliti dalam waktunya maka peneliti membatasi masalah agar penelitian lebih

tertuju sehingga kesalahan dapat di kurangi. Penelitian ini akan dibatasi yaitu

pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning, hasil belajar siswa
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kelas IX, dan pelajaran IPS Terpadu dengan pokok bahasan kawasan Asia

Tenggara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam

penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS

Terpadu kelas IX di SMP N 31 Bandar Lampung. Maka dari itu pertanyaan dalam

penelitian ini adalah:

1.4.1 Adakah perbedaan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen menggunakan

pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)

dengan rata-rata hasil belajar kelas kontrol menggunakan pembelajaran

konvensional kelas IX di SMP N 31 Bandar Lampung?

1.4.2 Apakah ada pengaruh pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and

Learning (CTL) terhadap rata-rata hasil belajar pada mata pelajaran IPS

Terpadu pada peserta didik kelas IX di SMP N 31 Bandar Lampung?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari

penelitian ini adalah:

1.5.1 Untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen

menggunakan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and

Learning (CTL) dengan rata-rata hasil belajar kelas kontrol menggunakan

pendekatan konvensional kelas IX di SMP N 31 Bandar Lampung.
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1.5.2 Untuk menganalisis  pengaruh pendekatan pembelajaran Contextual

Teaching and Learning (CTL) terhadap rata-rata hasil belajar pada mata

pelajaran IPS Terpadu siswa kelas IX di SMP N 31 BandarLampung.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Bagi peneliti, dapat memberikan wawasan, pengalaman, dan bekal

berharga bagi peneliti sebagai calon guru yang professional, terutama

dalam membuat dan merancang serta melaksanakan pembelajaran yang

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

1.6.2 Bagi Guru, dapat memberikan  informasi mengenai pendekatan

pembelajaran Contextual Teaching and Learning(CTL) sehingga dapat

dijadikan alternatif dalam memilih pendekatan pembelajaran yang tepat

untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

1.6.3 Bagi siswa, dapat memberikan pembelajaran yang berbeda sehingga dapat

meningkatkan hasil belajar siswa.

1.6.4 Sebagai referensi bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian lebih

lanjut.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.7.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pembelajaran Contextual Teaching and

Learning dan pembelajaran konvensional, serta hasil belajar siswa

1.7.2 Subjek Penelitian
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Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP N 31 Bandar

Lampung

1.7.3 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah SMPN 31 Bandar Lampung

1.7.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada semester genap tahun pelajaran

2016/2017

1.7.5 Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu pada penelitian ini adalah pembelajaran IPS Terpadu

merupakan gabungan antara berbagai disiplin ilmu-ilmu social, yang

biasanya terdiri atas beberapa mata pelajaran seperti Geografi, Sosiologi,

Ekonomi, dan Sejarah, maka di dalam pelaksanaannya tidak lagi dipisah-

pisah melainkan menjadi satu kesatuan.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Belajar

2.1.1.1 Teori Behavioristik

Pandangan tentang belajar menurut aliran tingkah laku adalah perubahan tingkah

laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respons. Menurut R.G

Bouring dalam Yatim (2009: 6). behaviorisme reaksi yang begitu kompleks akan

menimbulkan tingkah laku , sebagaimana pendapat (1) Complex system of

responses which depend upon meaning involved are better called behavior.(2)

response is property correlated with stimulus, behavior with situation.

Prinsip-prinsip behaviorisme adalah:

(1) objek psikologi adalah tingkah laku;
(2) semua bentuk tingkah laku dikembalikan kepada reflex ; dan
(3) mementingkan terbentuknya kebiasaan. Belajar adalah proses interaksi antara
stimulus ( yang mungkin berupa pikiran,perasaan, atau gerakan) dan respons (
yang juga berupa pikiran, perasaan atau gerakan).

Untuk memenuhi tingkah laku siswa secara tuntas, diperlukan pemahaman

terhadap respons itu sendiri, dan berbagai konsekuensi yang diakibatkan oleh

respons tersebut. Menurut Watson dalam Yatim (2009 : 9)  menjelaskan bahwa
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menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan

tingkah laku hanya akan membuat segala sesuatunya menjadi bertambah rumit.

2.1.1.2 Teori Kognitif

Menurut Slavin dalam Daryanto (2009 : 47) Teori pembelajaran kontruktivisme

merupakan teori pembelajaran kognitif yang baru dalam psikologi pendidikan

yang menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentranformasikan

informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan

merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak sesuai lagi. Bagi siswa agar benar-

benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja

memecahkan masalah, menemukan sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah

payah ide-ide.

Adapun menurut Zainal (2014: 67) pandangan kontruktivisme belajar adalah

upaya untuk membangun pemahaman atau persepsi atas dasar pengalaman yang

dalami siswa, oleh sebab itu belajar menurut pandangan teori ini merupakan

proses untuk memberikan pengalaman nyata bagi siswa. Ada tiga potensi yang

harus diubah melalui belajar, yaitu potensi intelektual (kognitif), potensi moral

kepribadian (afektif) dan keterampilan makenik/otot  (psikomotorik).

Menurut Suparno dalam Daryanto (2009: 47) Belajar menurut pandangan

kontruktivis merupakan hasil  kontruksi kognitif melallui kegitan seseorang.

Pandangan ini memberi penekanan bahwa pengetahuan kita  adalah bentukan kita

sendiri. Prinsip-prinsip yang sering diambil dari kontruktivisme, antara lain:

1) Pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif,
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2) Tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa,
3) Mengajar adalah membantu siswa belajar,
4) Tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir,
5) Kurikulum menekankan partisipasi siswa, dan
6) Guru sebagai fasilitator.

2.1.1.3 Teori Humanistis

Proses belajar harus bermuara pada amnesia itu sendiri. Dari beberapa teori teori

belajar humanislah yang paling abstrak, yang paling mendekat dunia filsafat

daripada dunia pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal.

Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang

paling ideal daripada belajar secara apa adanya, seperti apa yang biasa kita amati

dalam dunia keseharian.

Berdasarkan beberapa teori  yang disebutkan di atas,  teori kontruktivisme yang

dipakai pada pendekatan Contextual Teaching And Learning. Jadi dapat

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang terjadi

pada diri manusia melalui pengalaman yang didapat dari lingkungan dan

berlangsung secara terus menerus.

2.1.2 Hakekat Pembelajaran

Menurut Zainal (2014: 66)  Proses belajar mengajar (pembelajaran) adalah upaya

secara sistematis yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran

berjalan secara efektif dan efisien yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi. Kemampuan mengelola pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi

guru agar terwujud kompetensi profesionalnya. Konsekuensinya, guru harus
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memiliki pemahaman yang utuh dan tepat terhadap konsepsi belajar dan

mengajar.Proses belajar mengajar (pembelajaran) adalah upaya secara sistematis

yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran berjalan secara

efektif dan efisien yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Kemampuan mengelola pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi guru agar

terwujud kompetensi profesionalnya. Konsekuensinya, guru harus memiliki

pemahaman yang utuh dan tepat terhadap konsepsi belajar dan mengajar.

Menurut Yusufhadi Miarso dalam  Martinis (2013: 15) pembelajaran adalah suatu

usaha yang disengaja, bertujuan, dam terkendali agar orang lain belajar atau

terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain. Usaha tersebut dapat

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan atau

kompetensi dalam merancang dan atau mengembangkan sumber belajar yang

diperlukan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah

serangkaian proses belajar yang menjadikan siswa sebagai subjek utama dalam

kegiatan belajar. Sebagai subjek atau pusat kegiatan belajar siswa dituntut aktif

untuk mencari, menemukan, menganalisis, merumuskan, memecahkan masalah

dan menyimpulkan suatu masalah dalam proses belajar. Partisipasi aktif siswa

dalam proses belajar dapat mengubah perilaku siswa.
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2.1.3Strategi Pembelajaran

Menurut Yusufhadi Miarso dalam Martinis (2013: 5) mendefinisikan strategi

pembelajaran sebagai pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran

yang berupa pedoman umum dan kerangka kegitan untuk mencapai tujuan umum

pembelajran yang  dijabarkan dalam pandangan dan falsafah atau teori belajar

tertentu. Menurut Dick dan Carey strategi pembelajaran menjelaskan komponen-

komponen umum dari seperangkat bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur

yang akan digunakan bersama bahan-bahan tersebut untuk menghasilkan hasil

belajar tertentu pada siswa.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka yang dimaksud dengan strategi

pembelajaran adalah berkenaan dengan pendekatan pembelajaran sebagai suatu

cara yang sistematik dalam mengkomunikasikan isi pelajaran kepada siswa untuk

mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari

urutan kegiatan, cara pengorganisasian materi perkuliahan dan maha siswa,

metode dan teknik pembelajaran, dan media pembelajaran yaitu berupa peralatan

dan bahan pelajaran, serta waktu yang digunkaan salam proses pembelajran untuk

mencapai tujuan yang ditentukan.

2.1.4Pembelajaran IPS Terpadu

Pembelajaran menurut  Gagne dalam Muhammad (2015: 15) yang menyatakan

bahwa “instruction is a set of event that effects learners in such a way that

learning is facilitiated”. Yang artinya mengajar atau teaching merupakan bagian

dari pembelajran (instruction), di mana peran guru lebih ditekankan kepada
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bagaimana merancang atau mengaransemen berbagai sumber yang fasilitas yang

tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan siswa dalam mempelajari sesuatu.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dikenal sebagai mata pelajaran di tingkat sekolah

dasar dan sekolah menengah pertama, ditemukan pula sebagai program studi di

Perguruan Tinggi. Istilah IPS di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah

pertama dalam penjelasan kurikulum 2013 “dikembangkan sebagai mata pelajaran

integrative social studies, bukan sebagai disiplin ilmu, sebagai pendidikan

berorientasi aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar

rasa ingin tahu dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap

lingkungan social dan alam” menurut Kemendikbud dalam (Adelina 2015: 19).

Jadi dapat dikatakan bahwa pembelajaran IPS terpadu adalah pembelajaran yang

menjadikan masyarakat sebagai sumber utama,terutama dalam perilaku dan

pengembangan individu dalam konteks sosialnya mampu mengambil keputusan

yang benar berdasarkan logika yang cerdas, bertanggung jawab dan memiliki

kesetiakawanan dan kepedulian terhadap kehidupan social budaya, maupun

lingkungan alam sekitarnya.

2.1.5 Pendekatan Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)
a. Pengertian Contextual Teaching and Learning (CTL)

Contextual Teaching and Learning (CTL) banyak dipengaruhi oleh filsafat

konstruktivisme yang mulai digagas oleh Mark Baldwin dan selanjutnya

dikembangkan oleh Jean Piaget dalam Wina  (2005:111) yaitu Contextual

Teaching and Learning (CTL) adalah sebuah sistem belajar yang didasarkan pada
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filosofi bahwa siswa mampu menyerap pelajaran apabila mereka menangkap

makna dalam materi akademis yang mereka terima, dan mereka menangkap

makna dalam tugas-tugas sekolah jika mereka bisa mengaitkan informasi baru

dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki sebelumnya.

Menurut Elaine (2014 :58) mengatakan pembelajaran CTL adalah sebuah sistem

yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna yang

dimana sangat cocok dengan otak yang menghasilkan makna dengan

menghubungkan muatan akademik dengan konteks dari kehidupan sehari-hari

siswa.

Menurut Frankl dalam Elaine (2014:62) berkata bahwa setiap orang dibedakan

berdasarkan suatu “makna potensial” yang unik, yang menjadi suatu misi yang

harus dipenuhi dan ketika berhubungan dengan orang lain di dalam sebuah

konteks tertentu, kita melakukan lebih daripada memperkaya  mereka dan

menciptakan diri kita yang unik. Menurut Yatim (2009: 163) Pendekatan

Kontekstual (Contextual Teaching and Learning (CTL)) merupakan konsep

belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan

situasi dunia nyata siswa dan mendorong antara pengetahuan yang dimilkinya

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan

tujuh komponen pembelajaran yang efektif.

Berdasarkan pendapat ahli diatas pendekatan Contextual Teaching and Learning

konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan materi yang diajarkannya

dengan situasi dunia nyata siswa akan mendorong antara pengetahuan yang
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dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota

keluarga dan masyarakat sehingga diharapkan pembelajaran dapat lebih bermakna

bagi siswa.

b. Karakteristik dan Komponen-komponen (Contextual Teaching and
Learning (CTL)

Menurut Wina (2005: 110) terdapat lima karakteristik penting dalam pendekatan

pembelajaran (Contextual Teaching and Learning (CTL):

a. Dalam CTL pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang
sudah ada (activing knowledge), artinya apa yang akan dipelajari tidak
terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari, dengan demikian
pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang
memiliki  katerkaitan satu sama lain.

b. Pembelajaran yang konstektual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan
menambah pengetahuan baru (acquiring knowledge).

c. Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge) yang artinya
pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal tapi untuk dipahami dan
diyakini.

d. Mempraktikan pengetahuan dan pengalmana tersebut (applying knowledge)
artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya harus dapat
diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga tampak perubahan perilaku
siswa.

e. Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi pengembangan
pengetahuan.

Menurut Masnur (2009: 43) terdapat komponen-komponen dalam pembelajaran

CTL yaitu:

a. Kontruktivisme (Contructivism)
Contructivism merupakan landasan berpikir pendekatan CTL, yaitu bahwa
pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya
diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong.

b. Menemukan (Inquiry)
Pengetahuan dari keterampilan yang diperoleh siswa bukan hasil mengingat
seperangkat fakta-fakta, teteapi hasil dari menemukan sendiri.

c. Bertanya (Questioning)
Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran untuk mendorong,
membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa.

d. Masyarakat Belajar (Learning Comunnity)
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Hasil belajar diperoleh dari sharing antara teman,anatar kelompok, dan antara
yang tahu ke yang belum tahu.

e. Pependekatanan (Pendekataning)
Pendekatan itu bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu, cara melemparbola
dalam olahraga, contoh karya tulis, cara melafalkan, dan lain sebagainya.

f. Refleksi (Reflection)
Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke
belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa yang lalu.

g. Penilaian Sebenarnya (Authentic Assessment)
Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa
memberikaan gambaran perkembangan belajar siswa.

Berdasarkan karkateristik dan komponen dari pendekatan CTL tersebut

diharapkan guru  dapat membantu siswa dalam menemukan hal baru , dapat

bekerja sama dalam kelompok dan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran.

c. Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Contextual Teaching and

Learning (CTL):

Kelebihan dari Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL):

1) Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih riil. Artinya, siswa dituntut
untuk dapat menangkap gubungan antara pengalaman belajar di sekolah
dengan kehidupan sehari-harinya.

2) Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep
kepada siswa karena pendekatan pembelajaran CTL menganut aliran
kontruktivisme, dimana seorang siswa dituntut untuk menemukan
pengetahuannya sendiri.

Kelemahan dari Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL):

1) Guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah
mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama menemukan
pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa.

2) Guru hanya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau
menerapkan senidir ide-ide dan mengajak siswa agar menyadari dan dengan
sadar menggunkan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar.
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Berdasarkan kelebihan dan kekurangan dalam pendekatan CTL siswa dapat lebih

memahami dan dapat memperbaharui pengetahuan yang di dapat dan aktif dalam

proses pembelajaran.
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d. Sintaks/Tahapan Pembelajaran melalui Pendekatan CTL

Tabel 2. Sintaks/Tahapan Pembelajaran melalui Pendekatan CTL
No Tahap

Kegiatan
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa CTL

1 Pendahuluan  Menyampaikan
tujuan pembelajaran
yang ingin dicapai
pada pelajaran
tersebut.

 Menyampaikan
prasyarat.

 Mendengarkan
tujuan yang
disampaikan
guru.

 Menjawab
prasyarat dari
guru.

Relating

2 Inti  Menyampaikan
motivasi

 Menyampaikan
materi dan
memberikan contoh

 Menjelaskan dan
mendemontrasikan
percobaan.

 Mengorganisasikan
siswa ke dalam
kelompok belajar
yang heterogen

 Membimbing siswa
menjawab
pertanyaanyang ada
di LKS.

 Meminta perwakilan
dari setiap kelompok
mempresentasikan
hasil diskusi di
depan kelas.

 Menjawab
motivasi dari
guru

 Mendengarkan
dan mencatat
penjelasan guru

 Memperhatikan
demonstrasi guru.

 Membentuk
kelompok

 Melakukan
percobaan yang
ada di LKS

 Mempresentasika
n hasil percobaan
kelompok yang
diperoleh

Cooperating

Experimenti
ng

Applying

3 Penutup  Membimbing siswa
merangkum atau
menyimpulkan
semua materi yang
telah dipelajari.

 Memberikan tes

 Merangkum atau
menyimpulkan
materi yang telah
dipelajari

 Mengerjakan
soal-soal tes.

Transfering

Sumber: Hosnan, Pendekatan Saintek dan Kontesktual dalam Pembelajaran Abad
21, Jakarta
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Berdasarkan langkah dari pendekatan CTL di program agar rencana yang

dirancang guru benar-benar tentang apa yang akan dilaksanakannya bersama

siswa.

2.1.6 Pembelajaran Konvensional

a. Pengertian Pembelajaran Konvensional

Menurut Ruseffendi (2005: 17) dalam metode konvensional, guru merupakan atau

dianggap sebagai gudang ilmu, guru bertindak otoriter, guru mendominasi kelas.

Guru mengajarkan ilmu, guru langsung membuktikan dalil-dalil, guru

membuktikan contoh-contoh soal. Sedangkan murid harus duduk rapih

mendengarkan, meniru pola-pola yang diberikan guru, mencontoh cara-cara si

guru menyelesaikan soal. Murid bertidak pasif. Murid-murid yang kurang

memahaminya terpaksa mendapat nilai kurang/jelek dan karena itu mungkin

sebagian dari mereka tidak naik kelas. Dalam pembelajaran konvensional ditandai

dengan ceramah yang diiringi dengan penjelasan, serta pembagian tugas dan

latihan. Sejak dahulu guru dalam usaha menularkan pengetahuannya pada siswa,

ialah secara lisan atau ceramah.

Pembelajaran konvensional yang dimaksud adalah pembelajaran yang biasa

dilakukan oleh para guru. Pembelajaran konvensional (tradisional) pada umumnya

memiliki kekhasan tertentu, misalnya lebih mengutamakan hapalan daripada

pengertian, menekankan kepada keterampilan berhitung, mengutamakan hasil

daripada proses, dan pengajaran berpusat pada guru.
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b. Sintaks/tahapan pembelajaran Konvensional

Tabel 3. Sintaks Pembelajaran Konvensional
No Langkah Jenis Kegiatan Belajar Mengajar
1.
2.

3.

Persiapan
Pelaksanaan

Evaluasi/Tindak lanjut

 Menyiapkan kondisi belajar
siswa(kerapihan dan kebersihan
siswa)

 Penyajian, guru menyampaikan
materi pelajaran

 Asosiasi/komprasi, artinya
memberi kesempatan memberi
kesempatan pada siswa untuk
menghubungkan dan
membandingkan materi yang
telah diterima melalui tanya
jawab

 Generalisasi/kesimpulan,
memberikan tugas kepada siswa
untuk membuat kesimpulan
melalui hasil materi

 Mengadakan penilaian terhadap
pemahaman siswa mengenai
materi yang telah diterimanya,
melalui tes tertulis.

Sumber : Aswan, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta

c. Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Konvensional

Terdapat kelebihan dan kelemahan dari pendekatan konvensional, antara lain:

1) Kelebihan
a. Guru mudah menguasai kelas.
b. Mudah mengorganisasikan tempat duduk/kelas.
c. Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar.
d. Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya.
e. Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik.
f. Lebih ekonomis dalam hal waktu.
g. Memberi kesempatan pada guru untuk menggunakan pengalaman,

pengetahuan dan kearifan.
h. Dapat menggunakan bahan pelajaran yang luas.
i. Membantu siswa untuk mendengar secara akurat, kritis, dan penuh perhatian.
j. Jika digunakan dengan tepat maka akan dapat menstimulasikan dan

meningkatkan
k. keinginan belajar siswa dalam bidang akademik.
l. Dapat menguatkan bacaan dan belajar siswa dari beberapa sumber lain
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2) Kelemahan
a. Siswa yang bertipe visual menjadi rugi, dan hanya siswa yang bertipe auditif

(mendengarkan) yang benar-benar menerimanya.
b. Mudah membuat siswa menjadi jenuh.
c. Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada siapa yang

menggunakannya.
d. Siswa cenderung menjadi pasif dan guru yang menjadi aktif (teacher

centered).

Dari penjelasan di atas maka perbedaan antara pendekatan CTL dan konvensional

dapat dilihat pada Tabel di bawah ini (dapat dilihat pada halaman 23) :
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Tabel 4. Perbedaan Pembelajaran CTL dengan Pembelajaran Konvensional
No Pembelajaran CTL Pembelajaran Konvensional
1 Mengutamakan pada pemahaman siswa Mengutamakan daya ingat dan

hafalan
2 Siswa belajar dari teman melalui kerja

kelompok, diskusi saling mengoreksi
Siswa belajar secara individual

3 Pembelajaran dikembangkan
berdasarkan kebutuhan siswa

Pembelajaran dikembangkan oleh
guru

4 Siswa secara aktif terlibat dalam proses
pembelajaran

Siswa penerima informasi secara
pasif

5 Mendorong pembelajaran aktif dan
pembelajaran berpusat pada siswa
(student centered)

Mengupayakan siswa menerima
materi yang disampaikan oleh
guru(teacher centered)

6 Penyajian pembelajaran berkaitan
dengan kehidupan nyata dan masalah
yang disimulasikan

Penyajian disajikan berdasarkan
teoritis, abstrak, kaku dan berpegang
pada buku teks

7 Selalu mengaitkan informasi dengan
pengetahuan yang telah dimiliki siswa

Memberikan berupa informasi
kepada siswa sampai saatnya
diperlukan

8 Materi pelajaran selalu diintegrasikan
dengan materi lain

Materi pelajaran disajikan secara
terfokus berdasarkan subjek materi

9 Siswa menggunakan waktu belajarnya
untuk menemukan, mengenal ,
berdiskusi, berpikir kritis, atau
mengerjakan proyek dan pemecahan
masalah (melalui kerja kelompok)

Cara belajar siswa di kelas lebih
banyak mendengar ceramah guru,
mengerjakan latihan yang diberikan
guru(bekerja secara individual) dan
belajar di rumah adalah mengerjekan
tugas terstruktur dari guru

10 Pengetahuan dibangun berdasarkan
kemampuan siswa dan atas kemauan
sendiri

Pengetahuan dibangun berdasarkan
kebiasaan (behavioristic) dan terikat
dengan kata dosen/guru

11 Keterampilan dikembangkan atas dasar
pemahaman

Keterampilan dikembangkan atas
dasar latihan

12 Pembelajaran menciptakan siswa
menjadi dirinya sendiri,berbuat, untuk
tahu, dan hidup dengan masyarakat lain

Pemebelajaran adalah menciptakan
siswa berprestasi di sekolah dan
mendapat nilai yang tinggi di lapor

13 Mengajak siswa beajar mandiri,
berpikir kritis, dan kreatif dalam
mengembangkan kemampuan diri

Siswa diberi pengetahuan agar dapat
menjadi bakat hidupnya

14 Pengetahuan siswa akan dapat
dibangun melalui interaksi social dan
lingkungan

Pengetahuan siswa berkembang
melalui proses interaksi peserta
dengan guru

15 Siswa tidak melakukan sesuatu yang
buruk karena sadar hal tersebut dapat
merugikan dirinya

Siswa tidak melakukan sesuatu yang
buruk karena takut akan hukuman

Sumber: Martinis Yamin, Strategi dan Metode Pembelajaran. Jakarta
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Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat terlihat bahwa dengan menggunakan

pendekatan CTL dapat membuat siswa lebih tertarik dan lebih dapat memaknai

pembelajaran yang diperoleh.

2.1.7Hasil belajar

Menurut Nana (2009: 2)  hasil belajar siswa adalah perubahan tingkah laku

sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup bidang kognitif ,

afektif, dan psikomotoris. Menurut Howard Kingsley dalam Nana (2009: 22) hasil

belajar dibagi menjadi tiga macam yaitu (a) keterampilan dan kebiasaan, (b)

pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-cita. Menurut Gagne hasil belajar

dibagi menjadi lima macam yaitu (a) informasi verbal, (b) keterampilan

intelektual (c) strategi kognitif (d) sikap, dan (e) keterampilan motoris. Menurut

Purwanto (2014: 45) hasil belajar merupakan perolehan dari proses belajar siswa

sesuai dengan pengajaran (ends are being attained).

Jadi berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan hasil belajar adalah

perubahan tingkah laku yang di dapat dari kebiasaan dan keterampilan dalam

belajar sehingga menambah pengetahuan siswa. Hasil belajar juga sering kali

digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dari pelajaran yang diberikan

yaitu berupa tes. Beberapa tes yang sering dilakukan oleh guru mencakup uji blok,

pre-tes dan post-tes ketika pembelajaran berlangsung, tes formatif, dan tes

sumatif. Kemudian, hasil belajar yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah

hasil belajar dalam  ranah kognitif atau pengetahuan berupa soal post-test.
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2.1.8 Penelitian yang Relevan

1. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Adi Pranoto dalam penelitiannya

yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kontekstual (Contextual

Teaching and Learning) terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Geografi

kelas XI di SMA Negeri 6 Bandar Lampung tahun ajaran 2014/2015” tujuan

dari penelitian ini yaitu agar dapat mengatahui perbedaan rata-rata nilai hasil

belajar pada mata pelajaran Geografi kelas IX di SMA Negeri 6 Bandar

Lampung dan mengetahui ada pengaruh dengan menggunakan model

pembeljaran kontesktual. Dalam penelitian ini menggunakan metode Quasi

Eksperimen dengan desain penelitian yang menggunakan prettest posttest

control group design. Berdasarkan hasil hipotesis yang dilakukan maka

terdapat pengaruh dengan menggunakan model pembelajaran Kontekstual

dan terdapat pula perbedaan hasil antara kelas yang diberi perlakuan dengan

yang tidak diberi perlakuan.

2. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Siap Bakar Rindang Wijayanti

dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendekatan Contextual

Teaching and Learning (CTL) terhadap hasil belajar siswa IPA kelas IV di

SDIT Nurul  Falah Cilincing Jakarta Utara” tujuan dari penelitian ini yaitu

untuk mengetahui pengaruh Pendekatan Contextual Teaching and Learning

(CTL) terhadap hasil belajar siswa IPA kelas IV di SDIT Nurul  Falah. Pada

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan Quasi Eksperimen. Dari

hasil perhitungan uji-t dengan menggunakan t.tes diperoleh thitung = 5,08

serta ttabel (pada taraf signifikan (α) = 0,05 dengan derajat kebebasan 50)

adalah 2,031. Oleh karena thitung > ttabel maka Ho ditolak. Ini berarti
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terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan model pendekatan

pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap hasil belajar IPA

siswa. Berdasarkan hasil hipotesis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

model pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning

berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPA siswa.

2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan tinjuan pustaka di atas terdapat keterkaitan antara hasil belajar

dengan menggunakan pendekatan pembelajaran CTL. Rendahnya hasil belajar

siswa seperti dalam pembelajaran IPS Terpadu, dikarenakan oleh pendekatan

pembelajaran yang masih menggunakan pendekatan konvensional. Yang dimana

siswa kurang memahami pelajaran dikarenakan terlalu monoton dan berpusat

kepada guru. Sehingga menyebabkan siswa tidak ada kemauan untuk belajar yang

menyebabkan nilai hasil belajar rendah.

Hasil belajar siswa itu seharusnya menjadi pengetahuan dan keterampilan bagi

siwa itu sendiri. Tentu saja dalam pembelajaran siswa harus memiliki makna dari

suatu pembelajaran . maka peneliti menggunakan pemebelajaran CTL yang  dikira

sangat cocok untuk mengatasi masalah yang ada dan dapat meningkatkan hasil

belajar siswa.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa CTL adalah sistem pembelajaran

yang dapat memajukan pengetahuan siswa , siswa dapat mengambil makna dari

setiap makna di kehidupan sehari-hari, dapat mencari suatu solusi dari suatu
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masalah, dan dapat memajukan suatu pengetahuan yang sudah ada dengan

keterampilan yang dimiliki oleh siswa.  Berdasarkan uraian di atas maka di

bawah ini adalah kerangka piker penelitian dari pengaruh pembelajaran CTL

terhadap hasil belajar  dapat di gambarkan seperti di bawah ini:

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Pembelajaran IPS Terpadu
materi unsur-unsur fisikdan

sosial, bentang alam dan
keadaan iklim Asia Tenggara

Pembelajaran IPS Terpadu materi
sumber daya alam, penduduk,
kegiatan ekonomi ,kerjasama

Indonesia kawasan Asia Tenggara

Pre-test
Eksperimen 1

Kelas IX E
CTL/

Eksperimen

Kelas IX F
Konvensional/

Kontrol

Eksperimen 1

Post-Test
Eksperimen 1

Pre-test
Eksperimen 2

Kelas IX E
CTL/

Eksperimen

Kelas IX F
Konvensional/

Kontrol

Eksperimen 2

Post-Test
Eksperimen 2
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2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013: 96) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap

rumuan masalah penelitian, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada

teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh

melalui perolehan data.

Berdasarkan landasan teori di atas dan kerangka piker penelitian , maka hipotesis

penelitian yang diajukan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar IPS Terpadu antara  kelas

eksperimen satu menggunakan pendekatan pembelajaran Contextual

Teaching and Learning (CTL) dengan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen

dua menggunakan pembelajaran Konvensional kelas IX di SMP N 31 Bandar

Lampung

2. Ada  pengaruh penggunaan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching

and Learning terhadap rata-rata hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas IX

SMP N 31 Bandar Lampung
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013: 6) metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai

cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid  dengan tujuan dapat ditemukan,

dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi

masalah dalam bidang pendidikan. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan data

menggunakan instrument penelitian, analisis bersifat kuantitatif dengan tujuan

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan . Jenis metode penelitian yang

digunakan yaitu metode penelitian eksperimen. Menurut Sugiyono (2013:107 )

Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang

digunakan untuk mencari pengaruh tertentu terhadap yang lain dalam kondisi

yang terkendalikan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah eksperimen semu (Quasi

Eksperimen). Menurut Sukardi (2008: 16) Penelitian quasi eksperimen dapat

diartikan sebagai penelitian yang mendekati eksperimen atau eksperimen semu.

Bentuk penelitian ini banyak digunakan di bidang ilmu pendidikan atau penelitian
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lain dengan subjek yang diteliti adalah manusia, selain itu dengan menggunakan

metode eksperimen semu peneliti dapat mengontrol variabel yang ada.

3.2 Rancangan Eksperimen

Rancangan desain penelitian yang digunakan adalah true experimental design

dengan menggunakan pretest-posttest control group design. Menurut Sugiyono

(2013: 112) dalam desain ini terdapat duankelompuk yang dipilih secara random,

kemudian diberi pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa adakah

perbedaan antara  kelompok yang baik bilai  nilai kelompok eksperimen dan

kelompok control. Adapun desain penelitian rotasi dapat dilihat pada Tabel di

bawah ini:

Tabel 5. Desain Penelitian
Materi Eksperimen 1

Mendeskripsikan
keterkaitan unsur-unsur
Geografis di Kawasan Asia
Tenggara

Group Pre-
test

Treat-ment Pos-test

A Y1 X1 Y2

B Y3 X2 Y4

Sumber : Deskripsi Dalam Buku Sugiyono (2013: 112)

Keterangan :
A : Kelas eksperimen atau kelas IX E
B : Kelas kontrol atau kelas IX F
X1 : Pendekatan Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)
X2 : Pendekatan Pembelajaran Konvensional
Y1 : Hasil belajar siswa pada pre-test kelas eksperimen
Y2 : Hasil belajar siswa pada post-test kelas eksperimen
Y3 : Hasil belajar siswa pada pre-test kelas kontrol
Y4 : Hasil belajar siswa pada post-test kelas kontrol

Berdasarkan desain penelitian di atas digambarkan bahwa penelitian dilakukan

dengan 2 kali pertemuan. Sebelum memulai pembelajaran siswa melakukan pretes
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terlebih dahulu baik di kelas eksperimen maupun kelas kontrol untuk mengetahui

kemampuan awal siswa. Selanjutnya melakukan pembelajaran dengan standar

kompetensi yaitu memahami hubungan manusia dengan bumi dan kompetensi

dasarnya yaitu mendeskripsikan keterkaitan unsur-unsur geografi di kawasan Asia

Tenggara. Yang pada pertemuan pertama  kelas eksperimen maupun kelas

kontrol. Siswa diharapkan mampu menunjukkan letak geografis kawasan Asia

Tenggara, menginterpretasikan peta untuk mendapatkan informasi bentang alam

di kawasan Asia Tenggara, dan mendeskripsikan keadaan iklim di kawasan Asia

Tenggara. Kelas eksperimen diberikan perlakuan yaitu CTL dengan melakukan

observasi keadaan sekitar sekolah. Selanjutnya pada pertemuan kedua siswa juga

diharapkan mampu mendeskripsikan sumber daya alam di kawasan Asia

Tenggara, menyajikan informasi data kependudukan dan mata pencaharian,

memberikan contoh-contoh barang perdagangan anatra negara di kawasan Asia

Tenggara dan memberikan contoh bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-

negara di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini pada kelas eksperimen

melakukan diskusi tentang hasil observasi yang dilakukan sebelumnya. . Lalu

setiap kelas akan diuji menggunakan post-test yang diberikan pada saat akhir

pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk melihat perbedaan hasil belajar pada kelas

eksperimen dan kelas kontrol.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2013: 117) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri

atas obyek/ subyek yang mempunyai  kualitas dan karakteristik tertentu yang
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain,

dan bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi

meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Populasi dalam  penelitian ini adalah seluruh kelas IX SMP N 31 Bandar

Lampung.

Tabel 6.Populasi Penelitian Di SMP N 31 Bandar Lampung
No Kelas Jumlah Siswa Keterangan

Laki-
laki

Perempuan

1 IX A 27 6 21
2 IX B 28 8 19
3 IX C 29 13 16
4 IX D 28 12 16
5 IX E 28 15 13
6 IX F 28 12 16
7 IX G 30 13 17
8 IX H 28 13 15
9 IX I 32 7 25

TOTAL 258 99 159
Sumber: Data Sekunder SMP N 31 Bandar Lampung

Berdasarkan Tabel 6, maka dapat dilihat bahwa bahwasannya jumlah total seluruh

siswa kelas IX SMP Negeri 31 Bandar Lampung pada tahun ajaran 2016-2017

baik laki-laki maupun perempuan adalah 258 siswa.

3.3.2Sampel

Menurut Sugiyono (2013:118) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut dan sampel yang diambil dari populasi harus

betul-betul representatif (mewakili). Teknik sampling adalah merupakan teknik
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pengambilan sampel, teknik sampling dibagi menjadi dua kelompok yaitu

probability sampling dan nonprobability sampling. Teknik pengambilan sampling

yang digunakan yaitu purposive sampling. Purposive sampling didasarkan atas

ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-

ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya dan memiliki tujuan tertentu.

Pada penelitian ini sampel diambil secara purposive sampling dengan dua kelas,

yaitu IX E sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 28 siswa dan IX F sebagai

kelas kontrol dengan jumlah 28 siswa. Dengan pertimbangan jumlah peserta yang

sama dan kemampuan awal siswa yang rata-ratanya hampir sama.

3.4 Variabel Penelitian

Dalam Sugiyono (2013:60) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Agar

variabel dapat  lebih bervariasi sehingga antara satu orang dengan yang lain atau

satu obyek dengan obyek lainnya.

1. Variabel Bebas/ Independen

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen(terikat). Dalam

penelitian ini variabel bebasnya adalah pendekatan Contextual Teaching and

Learning dan pembelajaran konvensional.
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2. Variabel Terikat/Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

sebab akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel

terikatnya adalah hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas IX SMPN 31 Bandar

Lampung.

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi

konsep) secara operasional, secara praktik, secara rill, secara nyata dalam lingkup

obyek/subyek penelitian yang diteliti, dengan tujuan untuk membatasi ruang

lingkup dan memudahkan pengukurannya, agar setiap variabel penelitian dapat

diukur atau diamati.

3.5.1 Pendekatan Pembelajaran Contextual Teaching and Learning(CTL)

Pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning merupakan system

belajar yang didasarkan untuk merangsang otak  dalam menyusun pola-pola yang

dapat mewujudkan makna yang dimana sangat cocok dengan otak yang

menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademik dengan konteks

dari kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan CTL  yang ingin dilihat yaitu

bagaimana aktivitas atau pengaruh dari pendekatan ini terhadap hasil belajar yang

diberikan.
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Siswa sebelum melakukan pembelajaran melakukan pre-test terlebih dahulu untuk

mengetahui kemampuan awal siswa , lalu peneliti memberikan pelajaran tentang

kawasan Asia Tenggara. Dalam penelitian , peneliti menggunakan komponen

CTL yang berupa Learning Community yang dalam setiap kelas membuat

kelompok yang terdiri dari 4-7 siswa kemudian mulai melakukan  diskusi dan

presentasi di depan kelas yang dimana setiap siswa akan mendapatkan suatu

pengetahuan yang baru. Setelah siswa melakukan pembelajaran maka selanjutnya

adalah dilakukan evaluasi dari hasil pembelajaran yaitu dengan melakukan post-

test.

3.5.2Pembelajaran Konvensional

Pembelajaran konvensional yaitu guru menerangkan materi di dalam kelas dan

siswa memperhatikan penjelasan dari guru. Indikator dari pembelajaran

konvensional  tersebut dapat dilihat dari aktivitas siswa saat belajar yaitu:

kemampuan mengemukakan pendapat, kemampuan bertanya, penguasaan

submateri.

Pendekatan konvensional dilakukan di setiap kelas yang akan diberikan

perlakuan. Sebelum dilakukan pembelajaran siswa mengerjakan soal pre-test yaitu

untuk mengetahui kemamapuan awal dari siswa tersebut.  Selanjutnya peneliti

memberikan pelajaran kepada siswa dengan menggunakan pendekatan

konvensional dan pada akhir pembelajaran siswa diberikan post-test.
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3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1. Teknik tes

Menurut Anas (2007: 67) Tes adalah cara (yang dapat dipergunakan) atau

prosedur (yang perlu ditempuh) dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang

pendidikan,yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas (baik

perintah-perintah ( yang harus dikerjakan) oleh tes, sehingga (atas dasar data yang

diperoleh dari hasil pengukuran tersebut) dapat dihasilkan nilai mana dapat

dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh tes lainnya, atau dibandingkan

dengan nilai standar tertentu. Teknik tes digunakan untutk mengukur kemampuan

siswa dalam pembelajaran IPS Terpadu dengan menggunakan pembelajaran CTL.

3.6.2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013: 203) Observasi merupakan suatu

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis

dan psikologis. Observasi digunakan oleh peneliti untuk melihat aktivitas siswa

dan langsung terlibat dengan siswa kelas IX SMPN 31 Bandar Lampung pada saat

pembelajaran terjadi , sehingga dapat dilihat hasil belajar dari siswa- siswa

tersebut.

3.6.3. Dokumentasi

Menurut Margono (2010: 181) dokumentasi adalah cara mengumpulkan data

melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan
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dengan masalah penelitian tersebut. Teknik ini digunakan pada saat dilakukan

penelitian sedang berlangsung, seperti pada saat pembelajaran di dua kelas dengan

menggunakan pendekatan pembelajaran CTL untuk kelas eksperimen dan

pendekatan pembelajaran konvensional untuk kelas kontrol. Dengan cara

memotret kegiatan atau aktivitas pada saat pembelajaran terjai di kelas IX E dan

IX F.

3.7 Uji Instrumen

Dalam uji intrumen digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam

penelitian atau untuk menguji hipotesa diajukan melalui penyajian data. Pada

penelitian ini untuk menguji instrument sebelum memulai penelitian dilakukan

pada kelas IX H. Uji instrumen penelitian mencangkup uji validitas, uji

reliabilitas, taraf kesukaran, dan uji daya pembeda soal.

3.7.1. Uji Validitas

Uji Validitas yaitu instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya diukur. Validitas yang digunkan dalam penelitian ini yaitu Validitas

isi (Content Validity) dari suatu tes yang dapat diketahui dengan satu jalan

mencocokkan antara isi yang terkandung dalam soal tes dengan materi yang

terdapat di Kawasan Asia Tenggara, dengan bantuan validator atau sesama

pendidik yang lain.

Untuk menguji tingkat validitas instrument maka digunakan rumus product

momen (dapat dilihat pada halaman 38):
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Keterangan :
rxy = koefisien korelasi antara variabel x dan y
N = jumlah sampel∑ = skor rata-rata dari X dan Y∑ = Jumlah skor item x∑ =  jumlah skor total(item)

Ketentuan :

Apabila 1’hitung>1’Tabel dengan taraf signifikan 0,05 maka alat tersebut valid,
sebaliknya 1’hitung<1’Tabel maka alat tersebut tidak valid.

Berikut interpretasi nilai validitas instrument terlihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 7. Kriteria Interpretasi Validitas
No Nilai Interpretasi
1 0,800 – 1,00 Sangat Tinggi
2 0,600 – 0,800 Tinggi
3 0,400 – 0,600 Cukup
4 0,200 – 0,400 Rendah
5 0,00 – 0,200 Sangat Rendah

Sumber: Suharsimi (2010: 89)

Uji Validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer

ANATES melalui uji validitas dengan kriteria yang sesuai di atas.

3.7.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berasal dari bahasa inggris yaitu reliability yang berarti kemantapan

alat ukur. Jika alat tersebut digunakan berulang kali maka alat tersebut

memberikan hasil yang sama .

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan Rumus KR.20 Kuder Richardson

(dapat dilihat pada halaman 39):
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ri = ( ) 1 − ∑
keterangan
k = jumlah soal
p = proporsi banyaknya subyek yang menjawab pada item 1
q = proporsi subyek yang menjawab salah (1-p)
σ2

t = varians total

ketentuan :

apabila r’hitung>r’Tabel dengan taraf signifikan 0,05 maka instrument memenuhi
syarat reliabel dan sebaliknya jika r’hitung <r’Tabel maka instrument tersebut
tidak memenuhi syarat reliabel.

Berikut interpretasi nilai reliabilitas instrument terlihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 8. Kriteria Interpretasi Reliabilitas
No Nilai Interpretasi
1 0,80 < r11 ≤ 1,00 Sangat Tinggi
2 0,60 < r11 ≤ 0,80 Tinggi
3 0,40 < r11 ≤ 0,60 Cukup
4 0,20 < r11 ≤ 0,40 Rendah
5 r11 ≤ 0,20 Sangat Rendah
Sumber: Suharsimi (2010: 75)

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer

ANATES melalui uji reliabilitas dengan kriteria yang sesuai di atas.

3.7.3. Taraf Kesukaran

Menurut Suharsimi (2010: 223) Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu

mudah dan tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa

untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar

akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk

mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Tingkat kesukaran butir tes adalah
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peluang untuk menjawab benar suatu butir tes pada tingkat kemampuan tertentu.

Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal.

Rumus yang digunakan untuk menguji taraf kesukaran soal tes, sebagai berikut

(Suharsimi , 2010: 223):

=
P  = indeks kesukaran
B  = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul
JS = jumlah seluruh siswa peserta tes

Tabel 9. Kriteria Nilai Taraf Kesukaran Soal
No Nilai Interpretasi
1 0,00 sampai 0,30 Soal sukar
2 0,31 sampai 0,70 Soal sedang
3 0,71 sampai 1,00 Soal mudah

Sumber: Suharsimi (2010: 225)

Taraf kesukaran dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer

ANATES dengan kriteria yang sesuai di atas.

3.7.4. Uji Daya Pembeda Soal

Menurut Suharsimi Suharsimi (2010: 211) daya beda soal adalah kemampuan soal

untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang

berkemampuan rendah.

Untuk menentukan daya beda soal menurut Suharsimi Arikunto (2009: 213)

menggunakan rumus sebagai berikut: = -

D = -
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Keterangan:
= Jumlah peserta tes
= Banyaknya peserta kelompok atas
= Banyaknya peserta kelompok bawah
= Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar
= Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar
= Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (P sebagai indeks

kesukaran)
= Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar

Berikut interpretasi nilai uji daya beda soal instrument terlihat pada Tabel di
bawah ini:

Tabel 10. Klasifikasi Daya Pembeda Soal
No Nilai Interpretasi
1 0,00 – 0,20 Buruk
2 0,21 – 0,40 Sedang
3 0,41 – 0,70 Baik
4 0,71 – 1,00 Sangat baik
5 Negatif Semua tidak baik

Sumber: Suharsimi (2010: 226)

Daya pembeda soal dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer

ANATES dengan kriteria yang sesuai di atas.

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1Uji Persyaratan Analisis Data

Uji persyaratan analisis diperlukan guna mengetahui apakah analisis data untuk

pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. Syarat yang harus di analisis

berdasarkan hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

a. Uji Normalitas

Dalam Juliansyah (2014: 174) mengemukakan uji normalitas dilakukan untuk

mengetahui apakah sebaran data sampel yang akan dianalisis berdistribusi normal
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atau tidak. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sebar data

berdistribusi normal atau tidak .

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat sebagai

berikut:

= ( − )
Keterangan:

= Chi kuadrat
= Frekuensi yang diobservasi
= Frekuensi yang diharapkan

∑    = Jumlah kategori
Sumber : Suharsimi (2010:333)

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer

IBM Statistics SPSS 20 melalui uji One Sample Kalmogorov Smirnov dengan

kriteria pengujian seperti berikut :

1) Jika signifikasi (Asymp. Sig. 2-tailed) > 0,05 maka residul berdistribusi
normal.

2) Jika signifikasi (Asymp. Sig. 2-tailed) < 0,05 maka residul tidak berdistribusi
normal.

b. Uji Homogenitas

Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan statistik

parametrik yaitu uji homogenitas. Menurut Suharsimi (2010: 363-364) Uji

homogenitas dilakukan untuk mengetahui seragam tidaknya variansi sampel-

sampel yang diambil dari populasi yang sama.
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Pengujian homogenitas dapat dilakukan dengan rumus Fisher dalam Sugiyono

(2013: 276) sebagai berikut:

F =

Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer

IBM Statistics SPSS 20 melalui uji One Way Anova dengan kriteria pengujian

seperti berikut :

1) Jika F hitung < F Tabel, maka varian homogen.
2) Jika F hitung > F Tabel, maka varian tidak homogen; dengan tingkat

kesalahan 5%.

c. Uji Linieritas

Uji linieritas bertujuan unutk mengetahui linier atau tidaknya hubungan antara

variabel bebas dan variabel terikat. Uji linieritas dalam penelitian ini

menggunakan bantuan program IBM SPSS 20 dengan kriteria pengujian sebagai

berikut(Duwi, 2010:46):

1) Jika signifikasi pada linierity > 0,05, maka hubungan antara dua variabel
tidak linier

2) Jika signifikasi pada linierity < 0,05, maka hubungan antara dua variabel
linier.

3.8.2Uji Hipotesis

a. Hipotesis 1

Ho : Tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar pada mata pelajaran IPS Terpadu

antara  kelas eksperimen menggunakan pendekatan pembelajaran Contextual

Teaching and Learning (CTL) dengan rata-rata hasil belajar kelas kontrol
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menggunakan pembelajaran konvensional kelas IX di SMP N 31 Bandar

Lampung.

Ha : Ada perbedaan rata-rata hasil belajar pada mata pelajaran IPS Terpadu antara

kelas eksperimen menggunakan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching

and Learning (CTL) dengan rata-rata hasil belajar kelas kontrol  menggunakan

pembelajaran konvensional kelas IX di SMP N 31 Bandar Lampung.

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan menggunakan uji t-test. Adapun

Kriteria pengujiannya sebagai berikut:

 Apabila nilai signifikansi hitung lebih besar dari signifikansi hitung yang

telah ditetapkan atau alpha (α) yang ditetapkan (0,05) maka ada perbedaan

hasil belajar IPS Terpadu menggunakan pendekatan CTL di kelas IX E

dengan konvensional di IX F pada post-test..

 Apabila nilai signifikansi hitung (thitung ) yang digunakan, maka nilai thitung

harus dibandingkan dengan nilai signifikansi t tabel (ttabel) untuk df = n-2

dengan alpha yang ditetapkan (0,05). Jika thitung > ttabel maka ada perbedaan

hasil IPS Terpadu pendekatan CTL di kelas X E dengan konvensional di IX F

pada post-test.

Pengujian ini  menggunakan dua sampel. Uji t digunakan untuk membandingkan

rata-rata dua populasi dengan data yang berskala interval. Menurut Singgih (2012:

251) pada prinsipnya tujuan uji dua sampel adalah ingin  mengetahui apakah ada

perbedaan  rata-rata (mean) antara dua populasi, dengan melihat rata-rata dua

sampelnya Adapun rumus uji t-test yakni (dapat dilihat pada halaman 45):
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= ̅1 − ̅2( 1 − 1) 1 + ( 2 − 1) 2( 1 + 2) − 2 11 + 12
Keterangan :̅1 = Skor siswa dengan pembelajaran CTL̅2 = Skor siswa dengan pembelajaran konvensional

n1 = Jumlah sampel CTL

n2 = Jumlah  sampel konvensional

S1 = Standar deviasi rata-rata CTL

S2 = Standar deviasi rata-rata konvensional

S2 = Varians gabungan

Sumber: Jonathan ( 2006: 154)

b. Hipotesis 2

Ho : Tidak ada pengaruh rata-rata hasil belajar pada mata pelajaran IPS Terpadu

dengan menggunakan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and

Learning (CTL) kelas IX di SMP N 31 Bandar Lampung.

Ha : Ada pengaruh rata-rata hasil belajar pada mata pelajaran IPS Terpadu dengan

menggunakan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning

(CTL) kelas IX di SMP N 31 Bandar Lampung.

Penelitian ini hipotesis kedua menggunakan Analisis regresi linier sederhana.

Pengujian hipotesis ke dua ini dilakukan secara manual. Menurut Duwi (2010:

117) Analisis regresi linier sederhana adalah analisis untuk mengukur besarnya

pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen dan

memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen .
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Untuk menguji hipotesis 2, digunakan rumus sebagai berikut:

Ŷ = a + bX

Keterangan:

Ŷ = nilai prediksi variabel dependen

a = konstanta, nilai Y jika X=0

b = koefisien korelasi regresi variabel terikat berdasarkan variabel bebas,

jika  b (+) maka naik dan bila b (-) maka terjadi penurunan

X = variabel independen

Menurut Rostina (2014: 192), koefisien regresi a dan b untuk regresi linier dapat

dihitung dengan rumus:

a =
(∑ )(∑ )–(∑ )(∑ )∑ –(∑ )

b =
∑ (∑ )(∑ )∑ –( ∑ )

Keterangan :
a : Konstanta
b : Koefesien regresi
x : variabel bebas
y : variabel terikat
n : jumlah sampel yang diteliti
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan

bahwa:

1. Ada perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar peserta didik kelas IX pada

mata pelajaran IPS Terpadu menggunakan pendekatan Contextual Teaching

and Learning dan yang menggunakan pendekatan konvensional di SMP N 31

Bandar Lampung. Peserta didik yang menggunakan pendekatan CTL lebih

tinggi hasil belajarnya dibandingkan siswa yang mengikuti pendekatan

konvensional.

2. Ada pengaruh pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning

terhadap rata-rata hasil belajar peserta didik yakni dengan pembelajaran CTL

hasil belajar peserta didik lebih tinggi di kelas IX pada mata pelajaran IPS

Terpadu SMP N 31 Bandar  Lampung.
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5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penerapan pendekatan

CTL dan konvensional maka saran yang dapat dikemukan yaitu:

1. Bagi Guru

Guru dapat menggunakan pendekatan CTL untuk menjadikan alternatif dalam

meningkatakan hasil belajar IPS Terpadu, dengan memahami bahwa pendekatan

CTL dalam proses belajar mengajar memberikan pengaruh positif terhadap hasil

belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS Terpadu.

2. Bagi Peserta Didik

Peserta didik dapat lebih aktif dalam belajar dengan menggunakan CTL dalam

pelajaran sebagai salah satu pendekatan pembelajaran yang efektif, karena dapat

menarik minat peserta didik untuk dapat memahami materi pelajaran sehingga

memperoleh hasil yang baik.

3. Bagi Kepala Sekolah

Kepala sekolah diharapkan memotivasi dan memberikan saran kepada guru untuk

menerapkan pendekatan CTL dalam proses pembelajaran agar dapat

meningkatkan hasil belajar pada peserta didik.
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