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ABSTRAK 
 

PENGARUH PENERAPAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DENGAN 
BERBANTUAN SCHOOLOGY TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA 

 
 

Oleh 
 

FRISTA BERLIANA BIWARNO 
 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh penerapan pendekatan 
kontekstual dengan berbantuan Schoology terhadap hasil belajar siswa. Penelitian 
ini dilakukan di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang dengan menggunakan desain 
penelitian One Group Pretest-Posttest design. Sampel penelitian ini adalah siswa 
kelas X MIPA 1 dan X MIPA 2 SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Data hasil 
penelitian dianalisis dengan menggunakan uji normalitas, uji hipotesis 
menggunakan Paired Sample T-Test, dan uji N-Gain. Berdasarkan hasil uji 
hipotesis menggunakan Paired Sample T-Test, menunjukkan nilai Sig. (2-Tailed) 
kurang dari 0,05 yaitu 0,00, sehingga dapat dinyatakan terdapat pengaruh 
penerapan pendekatan kontekstual dengan berbantuan Schoology terhadap hasil 
belajar siswa. Hal ini juga dapat terlihat dari hasil uji N-Gain pretest dan posttest 
siswa, didapatkan nilai sebesar 0,43 dengan kategori sedang. Dengan demikian, 
dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan kontekstual dengan berbantuan 
Schoology mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada ranah kognitif. 
 

Kata Kunci: pendekatan kontekstual, Schoology, hasil belajar 
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I. PENDAHULUAN 
 
 

1.1. Latar Belakang 

 

Pada masa pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease-19) seperti saat ini 

seluruh kegiatan di berbagai bidang mengalami beberapa penyesuaian baru 

yang dilakukan sebagai upaya meminimalisir kemungkinan penyebaran virus 

Covid-19. Pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai protokol 

kesehatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh bidang, salah satunya 

pendidikan. Berdasarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun 

ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi, kesehatan dan keselamatan 

peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat 

merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. 

Satuan pendidikan di zona dengan tingkat penularan rendah hingga tinggi 

dilarang mengadakan pembelajaran tatap muka sehingga harus melanjutkan 

pembelajaran dari rumah atau disebut sebagai pembelajaran daring (dalam 

jaringan). Satuan pendidikan di zona tersebut terus berupaya agar 

pembelajaran daring dapat terlaksana secara optimal.  

 

Pembelajaran di masa pandemi seperti ini, menuntut guru untuk dapat kreatif 

dan inovatif dalam menyelenggarakan pembelajaran. Pendekatan-pendekatan 

dalam pembelajaran pun digunakan, salah satunya adalah pendekatan 

kontekstual. Penelitian Rista (2020) mengungkapkan bahwa penggunaan 

pendekatan kontekstual  dalam pembelajaran fisika dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif siswa. Selain itu penelitian Neftyan (2018) 

menunjukkan bahwa sebagai salah satu alternatif pembelajaran, pendekatan 

Contextual Teaching and Learning dapat diterapkan sebagai upaya 
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meningkatkan hasil belajar siswa. Namun beberapa penelitian terkini secara 

spesifik belum membahas bagaimana dampak penerapan pendekatan 

kontekstual terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran daring.  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru fisika kelas X MIPA di SMAN 1 

Tanjung Bintang, diperoleh bahwa  guru sudah pernah menerapkan 

pendekatan kontekstual. Pembelajaran dilakukan dengan menerapkan 

komponen pendekatan kontekstual yaitu bertanya dan masyarakat belajar 

yang diimplementasikan dalam kegiatan diskusi. Namun penerapan 

komponen diskusi tersebut kurang maksimal sebab siswa kurang terlibat aktif 

dalam diskusi yang kemudian membuat siswa lebih banyak menerima materi 

pelajaran dari guru dan mengerjakan tugas. Hal ini didukung berdasarkan data 

hasil belajar siswa yaitu hanya 18,9% yang mampu melebihi nilai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM). 

 

Sejalan dengan permasalahan tersebut guru sudah menggunakan salah satu 

Learning Management System (LMS) selama pembelajaran daring ini yaitu 

Google Classroom.  Guru mengintegrasikan pendekatan kontekstual melalui 

LMS ini. Namun beberapa fitur pada Google Classroom membingungkan 

siswa. Hal ini selaras dengan penelitian Nurhayati dkk. (2019), yang 

mengungkapkan bahwa Google Classroom tidak dapat memenuhi ekspektasi 

pengguna terhadap kelengkapan fitur dan fungsi yang disediakan serta 

membingungkan penggunaannya.  

 

Salah satu LMS yang dapat berpotensi mendukung penerapan pendekatan 

kontekstual dalam pembelajaran daring adalah Schoology. Schoology 

memiliki fitur-fitur yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran seperti catatan kehadiran, tes dan kuis, pekerjaan rumah, 

diskusi, penilaian, dan sebagainya. Diani (2015) mengungkapkan bahwa 

Schoology menawarkan pembelajaran seperti di dalam kelas secara gratis dan 

mudah digunakan. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran fisika 

dengan berbantuan aplikasi Schoology terhadap hasil belajar siswa dengan 

judul “Pengaruh Penerapan Pendekatan Kontekstual dengan Berbantuan 

Schoology Terhadap Hasil Belajar Siswa”. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah disampaikan, maka 

diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1. Bagaimana pengaruh penerapan pendekatan kontekstual dengan 

berbantuan Schoology terhadap hasil belajar siswa? 

1.2.2. Bagaimana hasil belajar siswa pada setiap indikator kognitif? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1.3.1. Mendeskripsikan pengaruh penerapan pendekatan kontekstual dengan 

berbantuan Schoology terhadap hasil belajar siswa. 

1.3.2. Mendeskripsikan hasil belajar siswa pada setiap indikator kognitif. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak 

diantaranya : 

1.4.1. Bagi siswa dapat memberikan pengalaman baru dalam belajar fisika di 

mana mereka belajar untuk mengaitkan pengetahuan yang ia peroleh 

dengan fenomena atau peristiwa di kehidupan sehari-hari.  

1.4.2. Bagi guru dapat memberikan pengalaman dan informasi tentang 

penerapan salah satu pendekatan yang dapat diaplikasikan dalam 

pembelajaran fisika. 
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1.4.3. Bagi sekolah dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran fisika di sekolah. 

1.4.4. Bagi peneliti lain dapat memberikan informasi atau refrensi mengenai 

penerapan pendekatan kontekstual terhadap hasil belajar  siswa pada 

ranah kognitif.  

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1. Pendekatan kontekstual terdiri dari komponen berikut yaitu 

konstruktivisme, inkuiri, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, 

refleksi dan penilaian autentik. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kontekstual dalam pembelajaran daring yang terdiri tiga 

komponen yaitu inquiry (menemukan), bertanya, dan refleksi.  

1.5.2. LMS yang digunakan yaitu Schoology. Adapun fitur-fitur yang  

digunakan yakni assessment, assignment, discussion, file/link, 

attendance, dan gradebook. 

1.5.3. Hasil belajar yang ditinjau adalah hasil belajar pada ranah kognitif 

menurut taksonomi Bloom yang terdiri dari mengingat (C1, 

remember), memahami atau mengerti (C2, understand), dan 

menerapkan (C3, apply). 

1.5.4. Data hasil belajar diperoleh dari hasil pretest dan posttest sampel 

penelitian yang terdiri dari 15 butir soal pilihan jamak dan 5 butir soal 

uraian. Pemberian tes dilakukan secara online melalui LMS 

Schoology dengan waktu yang sudah ditentukan untuk setiap siswa. 

1.5.5. Materi pelajaran dalam penelitian ini adalah materi Fisika SMA kelas 

X yaitu materi impuls dan momentum. 

1.5.6. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 1 dan X MIPA 2 

SMAN 1 Tanjung Bintang tahun ajaran 2020/2021. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1. Kerangka Teori 

 

2.1.1. Pendekatan Kontekstual 

 

Pemilihan pendekatan pembelajaran sangat penting dalam suatu 

proses pembelajaran. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran adalah pendekatan kontekstual. Pembelajaran 

kontekstual menurut Sagala (2013: 87-88) adalah konsep belajar yang 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Panjaitan (2018), contextual teaching and learning (CTL) 

diartikan sebagai proses pendidikan yang mampu memotivasi siswa 

untuk lebih memahami suatu kompetensi dan mengkaitkannya dengan 

konteks. Berdasarkan kedua pendapat sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang 

mendorong siswa untuk dapat membuat keterkaitan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

Kemampuan mengaitkan suatu materi pembelajaran dan kondisi nyata 

di kehidupan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang dapat 

dilakukan menurut Ruhimat (2017: 204-205) yaitu memilih materi 

yang secara langsung terkait dengan kondisi faktual, dan juga bisa 

dilakukan dengan memberikan contoh atau ilustrasi. Berdasarkan 

beberapa pernyataan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 
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pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membuat 

siswa mampu mengaitkan antara materi yang disampaikan dengan 

kondisi kenyataanya. Proses membuat hubungan ini dapat dilakukan 

dengan menentukan materi yang berkaitan di kondisi nyata dan 

memberikan contoh penerapan di kehidupan nyata. 

 

Landasan dalam menerapkan pendekatan kontekstual memiliki 

beberapa komponen. Johnson (2002: 10) mengungkapkan bahwa 

untuk mewujudkan pembelajaran yang memiliki karakteristik 

pembelajaran kontekstual, proses pembelajaran harus menekankan 

pada making meaningful connection, constructivism, inquiry, critical 

and creative thinking, learning community, dan using authentic 

assessment. Selanjutnya Sanjaya (2006: 264-268) mengungkapkan 

bahwa CTL sebagai suatu pendekatan pembelajaran, dilandasi oleh 

komponen-komponen yaitu: 

a. Konstruktivisme; Konstruktivisme mengandung makna proses 
membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur 
kognitif peserta didik berdasarkan pengalaman. 
Konstruktivisme menurut Baldawin yang dikembangkan Jeang 
Piaget, pengetahuan terbentuk bukan hanya dari objek semata, 
tetapi dari kemampuan individu sebagai subjek yang 
menangkap setiap objek yang diamatinya. Pengetahuan 
terbentuk oleh dua faktor utama yaitu objek yang menjadi 
bahan pengamatan dan kemampuan objek 
untuk  menginterpretasi objek tersebut.  

 
b. Inkuiri; Inkuiri dalam pembelajaran kontekstual ialah proses 

pembelajaran pada pencarian dan penemuan melalui proses 
berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah fakta dari 
hasil mengingat tetapi hasil dari proses menemukan sendiri. 
Dalam proses pembelajaran guru bukan mempersiapkan 
sejumlah materi pembelajaran yang harus dihafal tetapi 
merancang pembelajaran yang memungkinkan peserta didik 
dapat menemukan sendiri materi yang harus dipahami. Secara 
umum proses inkuiri dapat dilakukan dengan beberapa langkah 
diantaranya merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, dan 
mengumpulkan data.  

  
c. Bertanya; Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai 

kegiatan pendidik untuk mendorong, membimbing, dan 
menilai kemampuan berpikir siswa. Bertanya dapat dilakukan 
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dengan cara membangkitkan informasi tentang kemampuan 
siswa dalam penguasaan materi pembelajaran. Kemudian 
membangkitkan motivasi belajar siswa. Berikutnya adalah 
dengan merangsang keingintahuan siswa terhadap sesuatu. 
Kemudian memfokuskan siswa pada sesuatu yang diinginkan. 
Selanjutnya membimbing siswa untuk dapat menemukan atau 
menyimpulkan sesuatu. 

 
d. Masyarakat belajar; Konsep masyarakat belajar dari CTL 

mengarahkan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerja 
sama dengan orang lain. Kerja sama itu dapat dilakukan dalam 
berbagai bentuk, baik dalam kelompok belajar secara formal 
maupun dalam lingkungan yang terjadi secara alamiah. Hasil 
belajar dapat diperoleh dari orang lain, antar teman kelompok 
belajar, antar teman pribadi yang telah memiliki pengalaman, 
dan memberi contoh kepada yang belum tahu. Inilah hakikat 
dari masyarakat belajar yang saling membagi pengalaman 
belajar di antara siswa.   

 
e. Pemodelan; Pemodelan dalam proses pembelajaran dapat 

berupa pemberian contoh atau ilustrasi yang dapat ditiru oleh 
siswa. Proses pemodelan tidak terbatas dari guru saja, akan 
tetapi guru dapat meminta siswa untuk melakukannya.  

  
f. Refleksi; Melalui proses refleksi pengalaman belajar itu akan 

dimasukkan dalam struktur kognitif siswa yang akhirnya akan 
menjadi bagian dari pengetahuan yang dimilikinya. Pada 
proses pembelajaran menggunakan CTL setiap akhir proses 
pembelajaran guru memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk merenung atau berpikir mengingat kembali apa yang 
telah dipelajarinya. Siswa secara bebas diberi kesempatan 
untuk memberi penafsiran berdasarkan pengalamannya sendiri 
sehingga dapat menemukan kesimpulan dari apa yang 
dipelajari.  

 
g. Penilaian nyata; Penilaian nyata adalah proses yang dilakukan 

guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan 
belajar yang dilakukan siswa. Penilaian ini diperlukan untuk 
mengetahui apakah pengalaman belajar siswa memiliki 
pengaruh yang positif terhadap perkembangan baik intelektual 
maupun mental siswa. 

 
 
Berdasarkan pendapat sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

untuk mewujudkan pembelajaran yang memiliki karakteristik 

pembelajaran kontekstual, proses pembelajaran harus menekankan 

pada komponen pembelajaran kontekstual. Komponen-komponen 
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tersebut di antaranya, making meaningful connection, constructivism, 

inquiry, critical and creative thinking, learning community, dan using 

authentic assessment.  Selain itu CTL sebagai suatu pendekatan terdiri 

dari konstruktivisme, inkuiri, bertanya, masyarakat belajar, 

pemodelan, refleksi, dan penilaian nyata.  

 

Komponen-komponen pendekatan kontekstual dapat diterapkan sesuai 

dengan kebutuhan dalam pembelajaran. Pada pembelajaran daring 

seperti saat ini, peneliti memilih untuk membatasi tiga komponen 

pendekatan kontekstual yaitu inkuiri, bertanya, dan refleksi. Hal ini 

dikarenakan ketiga komponen tersebut dapat diterapkan ke dalam 

pembelajaran daring dan membuat aktivitas pembelajaran berpusat 

pada siswa sehingga siswa terlibat aktif selama pembelajaran. 

 

2.1.2. Penggunaan Schoology dalam Pembelajaran 

 

Saat ini teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat dipelukan 

dalam setiap segi kehidupan. Hampir setiap hari kita menggunakan 

TIK dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hasanah dkk. (2016), TIK 

merupakan suatu sarana yang digunakan untuk bertukar informasi. 

Selain itu Wahyudi (2017) mengungkapkan bahwa salah satu fasilitas 

teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran adalah 

electronic learning atau e-learning. E-learning menurut Nadziroh 

(2017) merupakan metode pembelajaran yang memanfaatkan 

teknologi informasi berbasis web yang  dapat  diakses dari  jarak  jauh 

sehingga pembelajaran yang dilakukan tidak hanya terpaku dalam 

ruang kelas. 

 
Penerapan e-learning dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan aplikasi tertentu. Hasanah dkk. (2016), menjelaskan 

bahwa penerapan e-learning dalam pembelajaran dapat dilakukan 

dengan aplikasi Learning Management System (LMS). LMS 

merupakan aplikasi yang berisi fitur-fitur yang dibutuhkan dalam 
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proses pembelajaran. LMS bisa membuat siswa dan guru masuk ke 

dalam forum untuk saling berdiskusi, mengerjakan kuis online serta 

mengakses materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja selama 

terkoneksi internet. Salah satu LMS yang bisa diterapkan dalam 

pembelajaran adalah Schoology.  

 
Schoology merupakan aplikasi yang mudah digunakan. Sejalan 

dengan pendapat Diani (2015) yang mengatakan bahwa Schoology 

merupakan salah satu LMS berbentuk web sosial yang menawarkan 

pembelajaran seperti di dalam kelas secara gratis dan mudah 

digunakan seperti Facebook. Apriyana (2015) mengungkapkan bahwa 

Schoology memiliki layanan berupa catatan kehadiran, tes dan kuis, 

pekerjaan rumah, dan sebagainya. Schoology disediakan dalam bentuk 

aplikasi telepon seluler dengan akses internet. Berdasarkan beberapa 

pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa LMS merupakan 

aplikasi yang terdiri dari bagian-bagian yang dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan LMS dalam pembelajaran dapat 

menyediakan forum untuk berdiskusi dan mengakses materi atau tugas 

dari mana saja dan kapan saja. Salah satu LMS yang bisa diterapkan 

dalam pembelajaran adalah Schoology. Aplikasi Schoology 

disediakan secara gratis dan mudah digunakan.  

 

Penggunaan Schoology dalam memfasilitasi pembelajaran fisika 

dengan pendekatan kontekstual didukung oleh fitur-fitur yang ada 

pada aplikasi tersebut. Fitur-fitur yang dapat digunakan yaitu 

assignment, discussion, file/link, attendance, dan gradebook. Fitur 

attendance digunakan untuk mengetahui kehadiran siswa. Fitur 

file/link dapat digunakan untuk memberikan contoh video penerapan 

suatu konsep fisika di kehidupan nyata dan memberikan contoh suatu 

permasalahan yang harus ditemukan pada kegiatan inkuiri. Selain itu 

dapat juga digunakan untuk memberikan video pembelajaran yang 

disampaikan. Fitur discussion digunakan untuk memfasilitasi kegiatan 

inkuiri dan bertanya serta menyampaikan kesimpulan dan kesan pada 
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kegiatan refleksi. Selain itu fitur assignment dan gradebook juga dapat 

digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

 

2.1.3. Hasil Belajar 

 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang dicapai siswa setelah 

mengalami proses pembelajaran yang dapat memberikan perubahan 

tingkah laku berupa pengetahuan, pemahaman, sikap dan 

keterampilan siswa yang lebih baik dari sebelumnya. Sanjaya (2010: 

229) mengungkapkan bahwa "hasil belajar adalah suatu proses 

aktivitas mental seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya 

sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku yang bersifat positif 

baik perubahan dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun 

psikomotor".  

 

Perubahan tingkah laku dari hasil belajar, perlu diukur atau dinilai 

untuk mengetahui besarnya perubahan yang terjadi. Menurut Ahmadi 

dkk. (2011: 11), pengukuran dapat berupa nilai atau dalam bentuk 

yang lain, yang semuanya merupakan output dari hasil belajar siswa 

yang meliputi domain kognitif, perkembangan emosional, dan sosial. 

Selanjutnya Uno dan Koni (2012: 60) mengatakan bahwa perolehan 

hasil belajar erat kaitanya dengan kemampuan mengolah informasi 

pada materi yang dipelajari siswa pada ranah kognitifnya. 

Berdasarkan ketiga pendapat sebelumnya, maka disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah suatu kemampuan yang dicapai siswa akibat 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran menghasilkan perubahan 

tingkah laku  berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa yang 

lebih baik dari sebelumnya. Perubahan tingkah laku ini dapat diukur 

dengan melakukan penilaian hasil belajar. Perolehan dari hasil belajar 

berkaitan dengan kemampuan siswa memahami informasi pada ranah 

kognitifnya. 
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Kemampuan pada ranah kognitif memiliki beberapa klasifikasi. 

Menurut taksonomi Bloom revisi, kemampuan berpikir kognitif dapat 

diklasifikasikan menjadi enam kategori. Ranah kognitif yang telah 

direvisi Anderson dan Kratwohl (2001: 66-88) terdiri dari mengingat 

(C1, remember), memahami atau mengerti (C2, understand), 

menerapkan (C3, apply), menganalisis (C4, analyze), mengevaluasi 

(C5, evaluate), dan menciptakan (C6, create). 

a. Mengingat (remember)  
Kategori mengingat terdiri dari proses kognitif mengenali dan 
mengingat kembali. Untuk menilai mengingat, siswa diberi 
soal yang berkaitan dengan proses kognitif mengenali dan 
mengingat kembali.  

 
b. Memahami (understand)  

Proses-proses kognitif dalam kategori memahami meliputi 
menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, 
menyimpulkan, membandingkan dan menjelaskan.  

 
c. Menerapkan (apply)  

Kategori mengaplikasikan terdiri dari dua proses kognitif 
yakni mengeksekusi (ketika tugasnya hanya soal latihan) dan 
mengimplementasikan (ketika tugasnya merupakan masalah). 

 
d. Menganalisis (analyze)  

Kategori proses menganalisis ini meliputi proses-proses 
kognitif membedakan, mengorganisai, dan mengatribusikan.  

 
e. Mengevaluasi (evaluate)  

Kategori mengevaluasi mencakup proses-proses kognitif 
memeriksa (keputusan-keputusan diambil berdasarkan kriteria 
internal) dan mengkritik (keputusan-keputusan yang diambil 
berdasarkan kriteria eksternal).  

 
f. Menciptakan (create)  

Kategori menciptakan terdiri dari tiga proses kognitif yakni 
merumuskan, merencanakan, dan memproduksi. 

 
 
Pendapat lain juga diungkapkan mengenai hal-hal yang meliputi 

kemampuan kognitif siswa. Arikunto (2012: 131-134) 

mengungkapkan bahwa ranah kognitif terdiri dari mengenal 

(recognition), pemahaman (comprehension), penerapan atau aplikasi 



12 
 

 
 

(application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), evaluasi 

(evaluation). 

a. Mengenal (recognition) 
Bagian pengenalan siswa diminta untuk memilih satu dari dua 
atau lebih jawaban. Kemudian pada bagian ini ada 
mengungkapkan/ mengingat kembali (recall). Berbeda dengan 
mengenal dalam mengingat kembali ini siswa diminta untuk 
mengingat kembali satu atau lebih fakta- fakta yang sederhana. 

 
b. Pemahaman (comprehension) 

Bagian pemahaman siswa diminta untuk membuktikan bahwa 
ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta-fakta 
atau konsep. 

 
c. Penerapan atau aplikasi (application) 

Bagian penerapan dan aplikasi ini siswa dituntut memiliki 
kemampuan untuk menyeleksi atau memilih suatu abstraksi 
tertentu (konsep,hukum, dalil, atauran, gagasan, cara) secara 
tepat untuk diterapkan dalam suatu situasi baru dan 
menerapkannya secara benar.  

 
d. Analisis (analyisis) 

Bagian tugas analisis ini siswa diminta untuk menganalisis 
suatu hubungan atau situasi yang kompleks atas konsep-
konsep dasar. 

 
e. Sistesis (synthesis) 

Apabila penyusun soal tes bermaksud meminta siswa 
melakukan sintesis maka pertanyaan-pertanyaan disusun 
sedemikian rupa sehingga meminta siswa untuk 
mengabungkan atau menyusun kembali (recognize) hal-hal 
yang spesifik agar dapat mengembangkan suatu struktur baru. 
Siswa diminta untuk melakukan generalisasi pada soal sintesis 
ini. 

 
f. Evaluasi (evaluation) 

Mengadakan evaluasi dalam pengukuran aspek kognitif tidak 
sama dengan mengevaluasi dalam pengukuran aspek afektif. 
Mengevaluasi dalam aspek kognitif menyangkut masalah 
“benar atau salah” yang didasarkan pada dalil, hukum, prinsip 
pengetahuan, sedangkan dalam afektif menyangkut masalah 
“baik atau buruk” berdasarkan nilai atau norma yang diakui 
oleh subjek yang bersangkutan.  
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Berdasarkan beberapa pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar merupakan kemampuan yang dicapai siswa 

setelah mengalami proses pembelajaran yang dapat memberikan 

perubahan tingkah laku berupa pengetahuan, pemahaman, sikap dan 

keterampilan siswa yang lebih baik dari sebelumnya dalam aspek 

pengetahuan, sikap, maupun psikomotor. Kemampuan berpikir ranah 

kognitif dapat diklasifikasikan menjadi enam kategori yakni  

mengingat (C1, remember), memahami atau mengerti (C2, 

understand), menerapkan (C3, apply), menganalisis (C4, analyze), 

mengevaluasi (C5, evaluate), dan menciptakan (C6, create). 

 

Kemampuan berpikir pada ranah kognitif yang diukur dalam 

penelitian ini terdiri dari tiga kategori yaitu mengingat (C1, 

remember), memahami atau mengerti (C2, understand), dan 

menerapkan (C3, apply).  Ketiga kategori ini merupakan kemampuan 

berpikir yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas siswa selama 

pembelajaran daring dengan pendekatan kontekstual. Aktivitas siswa 

yang dilakukan didasari oleh tiga komponen pendekatan kontekstual 

yaitu inkuiri, bertanya, dan refleksi. 

 

2.2. Penelitian yang Relevan 

 

Penelitian ini berjudul pengaruh penerapan pendekatan kontekstual 

berbantuan Schoology terhadap hasil belajar sisiwa. Berdasarkan 

eksplorasi peneliti, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

Tabel 1. Penelitian-Penelitian yang Relevan 
 

No. 
Nama Peneliti/Nama 

Jurnal/Judul 
Hasil Penelitian 

1. Neftyan, C. C. A. 2018. 
International Journal of 
Advanced Engineering, 
Management and Science 
(IJAEMS). The Influence of  

 Terdapat pengaruh 
pembelajaran 
menggunakan pendekatan 
Contextual Teaching and  
Learning terhadap hasil  
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No. 
Nama Peneliti/Nama 

Jurnal/Judul 
Hasil Penelitian 

 

Learning using Contextual 
Teaching and Learning 
Approach to Physics Learning 
Outcomes of High School 
Students. 
 

belajar siswa, dibuktikan 
dengan adanya perbedaan 
rata-rata hasil pretest dan 
posttest siswa yang 
signifikan pada taraf 
kepercayaan 95%. 

 Pendekatan Contextual 
Teaching and Learning 
berpengaruh sangat baik 
dalam meningkatkan hasil 
belajar siswa, dibuktikan 
dengan peningkatan hasil 
belajar siswa dan 
perolehan N-Gain yang 
tinggi. 

2. Rista, I. 2020. Skripsi. 
Penerapan Pendekatan 
Kontekstual Terhadap Hasil 
Belajar Fisika Peserta Didik 
Pada MA As’adiyah Dapoko 
Kabupaten Bantaeng. 

 Hasil analisis 
menunjukkan skor rata-
rata hasil belajar fisika 
peserta didik sebelum 
diajar dengan pendekatan 
kontekstual adalah 9,5 
dan setelah diajar 
menggunakan pendekatan 
kontekstual skor rata-rata 
peserta didik adalah 22,6, 
dengan standar deviasi 
berturut-turut adalah 2.49 
dan 2.70. 

 Hasil analisis uji N-Gain 
diperoleh N=0,64 
(kategori sedang). Hal ini 
menunjukkan bahwa 
terdapat peningkatan hasil 
belajar fisika peserta didik 
kelas XI MA As’Adiyah 
Dapoko Kabupaten 
Bantaeng. 

3. Hidayat, M.Y. & Andira, A. 
2019. Jurnal Pendidikan Fisika. 
Pengaruh Model Pembelajaran 
Hybrid Learning Berbantuan 
Media Schoology Terhadap 
Hasil Belajar Peserta Didik 
Kelas XI MIA MAN Pangkep. 

Terdapat perbedaan hasil 
belajar fisika yang signifikan 
antara peserta didik yang 
diajar dengan model 
pembelajaran hybrid learning 
berbantuan aplikasi 
schoology dengan kelompok 
siswa yang tidak diajar  
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No. 
Nama Peneliti/Nama 

Jurnal/Judul 
Hasil Penelitian 

  dengan model pembelajaran 
hybrid learning berbantuan 
aplikasi schoology. Hal 
tersebut dilihat dari 
perbedaan nilai maksimum 
maupun rata-rata yang 
diperoleh dari kedua kelas 
tersebut. Rata-rata yang 
diperoleh untuk kelas 
eksperimen 86,17 dan 78,06 
untuk kelas kontrol dengan 
standar deviasi untuk kelas 
eksperimen 7,62 dan 7,03 
untuk kelas kontrol. 

4. Sari, L. & Sulisworo, D. 2018. 
Seminar Nasional Edusaintek 
FMIPA UNIMUS 2018. 
Pengaruh Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Pair Checks 
Berbantuan Aplikasi Schoology 
Terhadap Peningkatan Hasil 
Belajar Siswa.  

Terdapat perbedaan antara 
hasil belajar fisika peserta 
didik yang diajar dengan 
menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe 
pair check berbantuan 
aplikasi Shoology dengan 
peserta didik yang diajar 
dengan pembelajaran secara 
konvensional. Hal itu dilihat 
dari nilai rata-rata yang 
diperoleh kedua kelas. Nilai 
rata-rata kelas eksperimen = 
84.58 dengan standar deviasi 
= 2.903 dan nilai rata-rata 
kelas kontrol = 80.33 dengan 
standar deviasi = 4.108. 

5. Sugiarto, T. 2020. Science 
Education and Application 
Journal (SEAJ). Peningkatan 
Hasil Belajar Fisika Melalui 
Penerapan Media Pembelajaran 
E-Learning Berbasis Schoology: 
Studi Kasus di SMAN 1 
Karangdowo. 

Penerapan pembelajaran e-
learning berbasis Schoology, 
yang dilakukan di SMAN 1 
Karangdowo Kabupaten 
Klaten tepatnya di kelas XI 
IPS 4 yang berjumlah 35 
siswa, telah berhasil 
meningkatkan hasil belajar  
siswa. Hal ini dilihat dari 
jumlah siswa yang tuntas, 
presentase ketuntasan, dan 
rata-rata nilai siswa dari 
siklus I ke siklus II. 
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No. 
Nama Peneliti/Nama 

Jurnal/Judul 
Hasil Penelitian 

6. Azizah, S. R., Suyatna, A., & 
Wahyudi, I. 2017. Jurnal 
Pembelajaran Fisika. Pengaruh 
Penggunaan E-Learning dengan 
Schoology Terhadap Hasil 
Belajar Siswa. 

Hasil penelitian ini 
mengungkapkan terdapat 
pengaruh pembelajaran 
menggunakan e-learning 
dengan Schoology 
terhadap peningkatan N-
Gain hasil belajar siswa 
level higher order 
thinking skill pada materi 
suhu dan kalor, N-Gain 
hasil belajar 
menggunakan blended 
learning lebih besar 
dibandingkan dengan 
hanya tatap muka. 

 Pembelajaran 
menggunakan blended 
learning (e-learning 
Schoology dan tatap 
muka) dapat 
meningkatkan hasil 
belajar pada ranah 
kognitif level higher 
order thinking skill siswa 
dengan kategori sedang 
(0,619). 

 

Kebaruan dalam penelitian ini yaitu menerapkan pendekatan kontekstual 

dengan berbantuan LMS Schoology dan menggunakan beberapa fitur di 

dalamnya seperti assignment, discussion, file/link, attendance, dan 

gradebook. Selain itu penelitian ini dilaksanakan dengan tiga komponen 

pendekatan kontekstual dari tujuh komponen menurut Sanjaya, W (2006: 

264-268) yakni, inkuiri, bertanya, dan refleksi. 

 

2.3. Kerangka Pikir  

 

Pada penelitian ini terdapat dua bentuk variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Penelitian ini menggunakan satu kelas eksperimen yang 

diterapkan pendekatan kontekstual dengan materi impuls dan 
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momentum. Pada kelas yang dijadikan sampel penelitian, variabel bebas 

adalah pendekatan kontekstual berbantuan Schoology, sedangkan 

variabel terikat adalah hasil belajar siswa pada ranah kognitif. Penelitian 

ini dilaksanakan dengan berbantuan LMS Schoology dan mengukur hasil 

belajar siswa berdasarkan perbandingan nilai pretest dan posttest yang 

diberikan kepada siswa di awal dan akhir pembelajaran. 

  

Pada kelas yang dijadikan sampel penelitian, diterapkan pendekatan 

kontekstual dengan tiga komponen yakni inkuiri, bertanya, dan refleksi.  

Komponen yang pertama yakni inkuiri, siswa dibimbing untuk dapat 

memperoleh berbagai pengalaman dalam rangka menemukan sendiri 

konsep-konsep yang direncanakan oleh guru dan tidak begitu saja 

diberikan dan menerima materi tersebut. Pada komponen ini siswa 

diminta untuk mengamati salah satu fenomena atau penerapan impuls 

dan momentum di kehidupan nyata. Siswa selanjutnya merumuskan 

masalah dan menyusun hipotesis. Setelah itu siswa menganalisis data 

atau temuan dari percobaan dan menyampaikkannya melalui diskusi. 

Setelah melalui komponen ini siswa lebih mampu memahami materi 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar.  

 

Pada komponen kedua yakni bertanya, siswa mengajukan pertanyaan 

yang dapat dilakukan antara siswa dengan guru atau sebaliknya dan juga 

dapat mengajukan pertanyaan antar teman sebaya. Melalui komponen ini 

siswa termotivasi untuk bertanya dan berpikir serta lebih aktif dalam 

pembelajaran. Sehingga siswa berfokus untuk menggali informasi 

mengenai permasalahan yang ia temukan sebelumnya.  

 

Komponen ketiga yakni refleksi, merupakan respons terhadap 

pengetahuan yang diterima siswa dari proses pembelajaran. Pada tahap 

ini guru meminta siswa untuk menyampaikan secara langsung tentang 

apa yang telah diperolehnya dari pembelajaran hari ini sekaligus 

menyampaikan kesan dan saran mengenai pelajaran hari ini. Melalui 
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tahapan ini siswa membuat hubungan antara fenomena atau 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan materi yang 

didapatkannya. Hasilnya siswa mampu memahami dan menganalisis 

materi yang dipelajarinya dengan permasalahan yang ditemukan pada 

kegiatan sebelumnya. Ketiga komponen pendekatan kontekstual ini 

dilakukan dalam pembelajaran daring dengan berbantuan LMS 

Schoology. 

 

Agar memperoleh gambaran yang jelas tentang pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat, berikut adalah diagram kerangka pikir 

penelitian: 
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Gambar 1. Diagram Kerangka Pemikiran 

 

Masalah: Penerapan pendekatan kontekstual pada 
pembelajaran daring di sekolah belum optimal. Hal ini 
didukung berdasarkan data hasil belajar siswa hanya 
18,9% yang melebihi nilai kriteria ketuntasan minimal 
(KKM).  

Upaya yang telah dilakukan oleh guru: Pembelajaran 
daring dilakukan dengan diskusi dan menerima seluruh 
materi dari guru melalui Google Classroom.  

Solusi: Pendekatan kontekstual 
dengan berbantuan Schoology 

 
Komponen 
Pendekatan 

Kontekstual (X) 
Aktivitas Siswa 

Hasil Belajar  
Kognitif (Y) 

Inkuiri  Mengamati salah satu video 
fenomena atau penerapan 
impuls dan momentum di 
kehidupan nyata 

 Merumuskan masalah 
 Menyusun hipotesis 
 Menganalisis data/temuan  
 Menyampaikan hasil olah data 

atau temuan 

C1 (mengingat), 
C2 (memahami),  
C3 (menerapkan) 
C4 
(menganalisis) 

Bertanya  Bertanya antara siswa dengan 
guru 

 Bertanya antara siswa dengan 
siswa 

C2 (memahami). 

Refleksi  Mengingat kembali yang telah 
dipelajari 

 Menghubungkan materi yang 
dipelajari dengan 
penerapannya 

 Membuat kesimpulan 
 Mengemukakan kesan atau 

saran  

C1 (mengingat), 
C2 (memahami), 
C4 
(menganalisis). 

 

Pretest Posttest 

Hasil belajar kognitif siswa 
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2.4. Anggapan Dasar 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

a. Sampel penelitian diajarkan oleh guru dan materi yang sama. 

b. Faktor-faktor lain di luar penelitian diabaikan. 

 

2.5. Hipotesis Penelitian  

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yakni untuk 

mengetahui pengaruh penerapan pendekatan kontekstual dengan berbantuan 

Schoology terhadap hasil belajar siswa, maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh penerapan pendekatan kontekstual dengan 

berbantuan Schoology terhadap hasil belajar siswa  

H1 : Terdapat pengaruh penerapan pendekatan kontekstual dengan 

berbantuan Schoology terhadap hasil belajar siswa  
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III. METODE PENELITIAN 
 

 
3.1. Pelaksanaan Penelitian  

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, dengan alamat 

sekolah Jalan Antara No. 10 Jatibaru, Kec. Tanjung Bintang, Kab. Lampung 

Selatan 35361 pada semester genap Tahun Ajaran 2020/2021. 

 

3.2. Populasi Penelitian 

  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X MIPA SMA Negeri 

1 Tanjung Bintang Tahun Ajaran 2020/2021 berjumlah 4 kelas dengan 

jumlah 143 siswa. 

 

3.3. Sampel Penelitian 

 

Teknik penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. 

Sampel penelitian terdiri dari satu kelas eksperimen yang terdiri dari kelas X 

MIPA 1 dan X MIPA 2 berjumlah 72 siswa. Jumlah sampel penelitian ini 

ditentukan berdasarkan rumus Slovin (Sugiyono, 2016) yaitu: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒
 

Keterangan: 

n = ukuran sampel penelitian 

N = ukuran populasi penelitian 

e = presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang 

masih bisa ditolerir; e = 0,1 

 



22 
 

 
 

Maka untuk mengetahui sampel dalam penelitian ini dapat digunakan 

perhitungan sebagai berikut: 

𝑛 =
143

1 + 143(0,1)
 

𝑛 =
143

2,43
 

𝑛 = 58,85 

Berdasarkan rumus tersebut minimal sampel yang dibutuhkan adalah 59 

sampel. Oleh sebab itu seluruh siswa kelas X MIPA 1 dan X MIPA 2 

dijadikan sampel agar dapat merepresentasikan keseluruhan populasi. Selain 

itu pemilihan sampel penelitian juga dilakukan berdasarkan rekomendasi guru 

mata pelajaran fisika.  

 

3.4. Desain Penelitian 

 

Desain eksperimen dalam penelitian ini adalah one group pretest-posttest. 

Pretest digunakan untuk mengevaluasi kemampuan awal siswa dan posttest  

digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar setelah menerapkan perlakuan 

(treatment). Desain penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

  

 O1    X O2 

Gambar 2. One Group Pretest-Posttest design 

Keterangan : 

O1 = Nilai pretest (sebelum diberi perlakuan dengan pendekatan 

pembelajaran kontekstual berbantuan Schoology) 

O2 = Nilai posttest (setelah diberi perlakuan dengan model pembelajaran 

kontekstual berbantuan Schoology) 

X = Treatment yang diberikan (pendekatan pembelajaran kontekstual dengan 

berbantuan Schoology) 

(Sugiyono, 2015: 112) 
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3.5. Variabel Penelitian 

 

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas adalah pendekatan kontekstual berbantuan Schoology dan 

variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa pada ranah kognitif. 

 

3.6. Prosedur Penelitian 

 

Prosedur penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Pada tahap persiapan, peneliti mengurus 

perizinan kepada pihak sekolah perihal kegiatan penelitian yang dilaksanakan 

di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang. Kemudian peneliti melakukan observasi 

dan menentukan kelas yang digunakan sebagai sampel penelitian. Peneliti 

melakukan kesepakatan dengan guru pengampu mata pelajaran fisika terkait 

materi dan waktu penelitian. Selama proses persiapan, peneliti melakukan 

kajian pustaka yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan serta 

melakukan penyusunan proposal penelitian. Selanjutnya peneliti menyusun 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan instrumen yang digunakan 

dalam proses pelaksanaan penelitian. 

 

Pada tahap pelaksanaan, peneliti terlebih dahulu memberikan pretest untuk 

mengetahui kemampuan kognitif awal siswa. Selanjutnya, peneliti 

menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual dengan berbantuan 

Schoology pada sampel penelitian. Setelah itu peneliti memberikan posttest 

kepada siswa untuk mengetahui hasil belajar siswa pada ranah kognitif. Agar 

lebih jelas berikut ini adalah bagan mengenai tahap pelaksanaan yang 

dilakukan: 
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Gambar 3. Diagram Tahap Pelaksanaan Penelitian 

 

Pada tahap akhir penelitian, dilakukan analisis data untuk melihat perbedaan 

rata-rata hasil pretest-posttest yang diperoleh siswa dan pengujian hipotesis. 

Hal tersebut dilakukan untuk melihat pengaruh penerapan pendekatan 

kontekstual dan membandingkan rata-rata hasil pretest dengan posttest pada 

materi impuls dan momentum terhadap hasil belajar siswa pada ranah 

kognitif. 

 

Melaksanakan 
pembelajaran dengan tiga 

komponen pendekatan 
kontekstual dalam 

pembelajaran daring pada 
ruang Schoology 

 

Komponen 
Pendekatan 
Kontekstual  

Aktivitas Siswa 

Inkuiri Mengamati video 
fenomena atau 
penerapan impuls 
dan momentum di 
kehidupan nyata 

Merumusan 
masalah  

Menyusun 
hipotesis  

Menganalisis 
data/temuan dari 
video percobaan 

Menyampaikan 
hasil olah 
data/temuan 

Bertanya Bertanya antara 
siswa dengan guru 
atau sebaliknya  

Bertanya antara 
teman sebaya  

Refleksi Mengingat 
kembali  

Menghubungkan 
materi yang 
dipelajari dengan 
penerapannya 

Membuat 
kesimpulan 

Mengemukakan 
kesan, atau saran  

Melaksanakan 
Posttest 

Melaksanakan 
Pretest 
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3.7. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar 

kognitif dalam bentuk soal pilihan jamak berjumlah 15 soal dan 5 soal uraian 

yang diadopsi dari Arumy (2018) dan Tyas (2010). Tes ini digunakan untuk 

mengetahui adanya pengaruh penerapan pendekatan kontekstual dengan 

berbantuan Schoology terhadap hasil belajar siswa pada materi impuls dan 

momentum, yang diberikan pada saat melaksanakan pretest dan posttest. 

 

3.8. Analisis Instrumen  

 

Sebelum instrumen digunakan terhadap sampel, instrumen harus diuji terlebih 

dahulu menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dengan bantuan program 

SPSS.  

 

3.8.1. Uji Validitas 

 

Instrumen dikatakan valid jika mampu mengungkapkan data 

berdasarkan variabel dengan tepat. Untuk menguji validitas insrumen, 

maka dilakukan perhitungan korelasi product moment yang 

dikemukakan oleh Pearson, 

dengan rumus: 

𝑟 =
𝑁Σ𝑋𝑌 − (Σ𝑋)(Σ𝑌)

{𝑁Σ𝑋 − (Σ𝑋 )} − {𝑁Σ𝑌 − (Σ𝑌 )}
 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi yang menyatakan validitas 

X = skor butir soal 

Y = skor total 

N = jumlah sampel 

(Arikunto, 2014: 213) 
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Kriteria pengujian menurut Sugiyono (2015: 173) bila korelasi tiap 

faktor positif dan besarnya lebih dari 0,3 maka instrumen tersebut 

memiliki validitas yang baik, dan sebaliknya bila harga korelasi 

kurang dari 0,3 maka intrumen tersebut dinyatakan tidak valid, 

sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Keputusan uji dinyatakan  

apabila  rhitung  >  rtabel  dengan  α  = 0,05 maka alat ukur tersebut 

dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila   rhitung < rtabel maka alat ukur 

tersebut tidak valid. 

Tabel 2. Klasifikasi Validitas 

 
Koefisien Korelasi Klasifikasi 

 r < 0,3 Tidak Valid 
  r ≥ 0,3 Valid 

 

3.8.2. Uji Reliabilitas 

 

Berdasarkan pendapat Arikunto (2014: 239) untuk mencari harga 

reliabilitas suatu instrumen dapat menggunakan rumus alpha, yaitu: 

𝑟 =
𝑘

𝑘 − 1
1 −

𝜎

𝜎
 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

Σ𝜎  = jumlah varian butir 

𝜎  = varians total 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Kriteria uji reliabilitas dengan rumus alpha adalah apabila rhitung > 

rtabel, maka alat ukur tersebut reliabel dan juga sebaliknya, jika rhitung < 

rtabel maka alat ukur tidak reliabel. Dalam penelitian ini, dilakukan uji 

reliabilitas dengan menggunakan IBM SPSS 21 for Windows dengan 

model Alpha Cronbach’s yang diukur berdasarkan skala Alpha 

Cronbach’s 0 sampai 1. Harga koefisien reliabilitas yang di peroleh 

diintepretasikan dalam indeks korelasi, yaitu: 
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Tabel 3. Klasifikasi Reliabilitas 

 
 

Rentang Klasifikasi 
0,800 ≤  r < 1,000 Sangat Tinggi 
0,600 ≤  r < 0,799 Tinggi 
0,400 ≤  r < 0,599 Cukup 
0,200 ≤  r < 0,399 Rendah 

0,000 ≤  r < 0,199 
Sangat Rendah (Tidak 

Berkorelasi) 
(Rusman, 2015: 49) 

 
3.9. Teknik Pengumpulan Data 

   

Pengumpulan data dilakukan dengan menguji hasil belajar siswa 

menggunakan soal pretest sebelum memberikan perlakuan dan posttest saat 

setelah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran yang 

dieksperimenkan kepada seluruh siswa yang menjadi sampel penelitian. 

Perhitungan hasil belajar siswa pada ranah kognitif dilakukan dengan 

menggunakan rumus: 

N = 
  

 
𝑥 100 

Setelah dilakukan penilaian, peneliti mengumpulkan data dan 

menganalisisnya untuk mengetahui pengaruh penerapan pendekatan 

kontekstual berbantuan Schoology pada materi impuls dan momentum 

terhadap hasil belajar siswa. 

 

3.10. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

Berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dilakukan uji analisis data 

menggunakan analisis uji statistik. Analisis uji statistik digunakan untuk 

membandingkan nilai kemampuan awal siswa (pretest) dengan 

kemampuan akhir siswa (posttest) pada kelas sampel. Uji statistik yang 

digunakan oleh peneliti adalah uji normalitas, uji hipotesis 

menggunakan Paired Sample T-Test dan uji N-Gain dengan 

menggunakan bantuan program IBM SPSS 21 for Windows. 
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3.10.1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui suatu sampel penelitian 

berdistribusi secara normal atau sebaliknya. Uji normalitas 

dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik 

Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan 

ketentuan: 

 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

 

Dengan dasar pengambilan keputusan: 

1. Apabila nilai Sig. atau nilai probabilitas > 0,05, maka H0 

diterima, maka disimpulkan bahwa data berdistribusi secara 

normal. 

2. Apabila nilai Sig. atau nilai probabilitas < 0,05, maka H0 

ditolak, maka disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi 

secara normal. 

 

3.10.2. Uji Hipotesis 

 

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan Paired Sample T-

Test. 

Adapun hipotesis yang diuji yaitu:  

H0 : Tidak terdapat pengaruh penerapan pendekatan kontekstual 

dengan berbantuan Schoology terhadap hasil belajar siswa  

H1 : Terdapat pengaruh penerapan pendekatan kontekstual dengan 

berbantuan Schoology terhadap hasil belajar siswa  

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi:  

a. Jika nilai Sig. atau signifikansi > 0,05 maka H0 diterima  

b. Jika nilai Sig. atau signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak  
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Rumus Paired SampleT-Test adalah sebagai berikut: 

 

𝑡 =  
𝑋 − 𝑋

𝑠
𝑛

+
𝑠
𝑛

− 2𝑟
𝑠

√𝑛
𝑠

√𝑛

 

Keterangan:  

𝑋  : Rata-rata hasil belajar siswa pada ranah kognitif sebelum  

  diterapkan pendekatan kontekstual berbantuan Schoology  

𝑋  : Rata-rata hasil belajar siswa pada ranah kognitif sesudah  

  diterapkan pendekatan kontekstual berbantuan Schoology  

𝑛  : Jumlah siswa sebelum diterapkan pendekatan kontekstual 

berbantuan Schoology 

𝑛  : Jumlah siswa sesudah diterapkan pendekatan kontekstual 

berbantuan Schoology  

𝑠  : Simpangan baku hasil belajar siswa pada ranah kognitif sebelum  

 diterapkan pendekatan kontekstual berbantuan Schoology  

𝑠  : Simpangan baku hasil belajar siswa pada ranah kognitif sesudah  

  diterapkan pendekatan kontekstual berbantuan Schoology  

(Priyatno, 2010: 101) 

 

3.10.3. Uji N-Gain 

 

Uji N-Gain dilakukan untuk mengetahui rata-rata peningkatan 

(gain) hasil belajar siswa yang diperoleh berdasarkan nilai posttest 

dibandingkan dengan nilai pretest siswa. Perhitungan N-Gain 

ternormalisasi dengan menggunakan rumus: 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

Dengan klasifikasi indeks N-Gain menurut Hake (1998) dalam 

Fayakun & Joko (2015), yaitu:  
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Tabel 4. Klasifikasi Indeks N-Gain 

 
Indeks N-Gain Klasifikasi 

g ≥ 0,70  Tinggi 
0,30 ≤ g < 0,70 Sedang 

g < 0,30 Rendah 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1. Simpulan 

  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan pendekatan 

kontekstual dengan berbantuan Schoology terhadap hasil belajar siswa. Hal 

ini ditunjukkan dari hasil uji hipotesis menggunakan uji Paired Sample T-Test 

diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 yang mana nilai tersebut < 0,05 

dan nilai N-Gain sebesar 0,43 dengan kategori sedang. Hal ini berarti H0 

ditolak dan H1 diterima, yaitu terdapat pengaruh penerapan pendekatan 

kontekstual dengan berbantuan Schoology terhadap hasil belajar siswa.  

 

Rata-rata hasil belajar siswa mengalami peningkatan setelah pembelajaran 

dengan menerapkan pendekatan kontekstual berbantuan Schoology. Hasil 

belajar siswa pada ranah kognitif berupa kemampuan mengingat (C1) 

mengalami peningkatan sebesar 37% dari sebelumnya dan 83%  dari jumlah 

siswa tuntas belajar secara individu. Kemampuan memahami (C2) siswa juga 

meningkat sebesar 34% dan 81% dari jumlah siswa tuntas belajar secara 

individu. Sedangkan pada indikator hasil belajar kognitif berupa kemampuan 

menerapkan (C3), mengalami peningkatan sebesar 28% dan 35% dari jumlah 

siswa tuntas belajar secara individu. 

 

5.2. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

penulis menyarankan sebagai berikut: 
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5.2.1. Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan kontekstual berbantuan 

Schoology ini dapat menjadi salah satu alternatif pembelajaran daring 

bagi guru dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada ranah 

kognitif, namun tidak menutup kemungkinan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada ranah afektif dan psikomotorik. 

5.2.2. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya memaksimalkan aktivitas siswa 

pada setiap komponen pendekatan kontekstual yang digunakan, 

melakukan pengawasan pada siswa secara menyeluruh, dan 

menggunakan tambahan platform lain yang lebih mudah diakses siswa 

untuk menghindari kendala-kendala selama melaksanakan 

pembelajaran daring.  

5.2.3. Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan kontekstual berbantuan 

Schoology ini memerlukan kesiapan yang matang dalam 

melaksanakan pembelajaran daring agar proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik. 
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