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ABSTRAK 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan 

pendekatan pembelajaran CTL berbantuan media komputer terhadap prestasi 

belajar siswa kelas VII SMPN 14 Surakarta Tahun Pelajaran 2009/2010 pada 

materi sifat zat. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan dengan desain  

Randomized Control Group Pretest Postest Design. Prosedur dalam rancangan ini 

adalah: (1) Memberikan pretes T1 pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol untuk mengukur rata-rata ketrampilan kognitif sebelum objek diberi 

perlakuan, (2) Memberikan perlakuan X berupa penggunaan pendekatan CTL 

berbantuan media komputer pada kelompok eksperimen,  (3) Memberikan postes 

T2 pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol untuk mengukur rata-rata 

ketrampilan kognitif setelah objek diberi perlakuan X, (4) Menentukan selisih 

nilai T1 dan T2 pada kelompok eksperimen untuk mengukur rata-rata selisih  nilai 

pretes-postes (z1), (5) Menentukan selisih nilai T1 dan T2 pada kelompok kontrol 

untuk mengukur rata-rata selisih  nilai pretes-postes (z2), (6) Menerapkan uji 

statistik yang sesuai untuk menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan, 

yaitu dengan uji-t pihak kanan 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Indonesia yang sangat 

pesat, usaha-usaha ke arah peningkatan kualitas pendidikan pun terus dilakukan 

secara sistematis. Salah satu usaha yang telah dilakukan adalah dengan 



mengadakan perombakan dan pembaharuan kurikulum yang berkesinambungan, 

mulai dari kurikulum 1968 sampai kurikulum 2004. Kurikulum yang saat ini 

sedang diterapkan dan dikembangkan adalah Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) sebagai pengembangan dari kurikulum 2004. Prinsip yang 

digunakan dalam pengembangan KTSP adalah berpusat pada potensi, 

perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. 

Dalam hal ini seorang guru dituntut kreatif dalam memilih serta mengembangkan 

materi dan media pembelajaran. 

Mata pelajaran IPA merupakan salah satu ilmu dasar yang aplikasinya 

dalam kehidupan nyata masih dianggap sukar. Salah satu materi IPA kelas VII 

semester genap SMPN 14 Surakarta adalah sifat zat. Materi sifat zat berhubungan 

erat dengan kehidupan sehari-hari sehingga untuk memudahkan pencapaian tujuan 

pembelajaran perlu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa 

untuk aktif menemukan dan membangun sendiri pemahaman mereka serta 

mengajak siswa mengaitkan pelajaran sekolah dengan kegiatan dalam kehidupan 

sehari-hari misalnya, besi berkarat, nasi menjadi basi, lilin meleleh, dan 

sebagainya. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang membantu para siswa 

mengaitkan subyek-subyek akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari 

mereka adalah pendekatan pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning/ CTL). Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang 

mendorong untuk menghubungkan materi yang diajarkan dan situasi nyata siswa, 

serta memotivasi siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan 

kehidupan sehari-hari. Di samping itu pembelajaran hendaknya membantu dan 

memudahkan guru dalam mewujudkan pembelajaran yang berbasis aktivitas dan 

berpusat pada siswa. Pada pembelajaran kontekstual prosesnya berlangsung secara 

alamiah, siswa „mengalami‟ bukan „mengetahui‟. Menurut Borkod dan Putnam 

(2000) dalam penelitian Todd Keely dan Nadia Kellam (2009) mengatakan bahwa 

untuk mentransfer pembelajaran yang terjadi, murid-murid harus diberikan 

pengalaman nyata sebagai contoh untuk memenuhi konsep yang abstrak. 

Zulkarnain Md Amin (2007) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa 



penggunaan CTL pada kelas eksperimen mempunyai nilai statistik yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal itu karena metode CTL 

menggunakan konsep yang konstektual, dimana langsung menghubungkan 

aktivitas dengan dunia nyata  sehingga mampu menarik dan merangsang siswa 

untuk belajar statistik. 

Pada penggunaan pendekatan pembelajaran kontekstual dapat dibantu 

dengan pemanfaatan media pembelajaran. Ada banyak media pembelajaran yang 

dapat dipakai untuk mendukung penggunaan metode pembelajaran, baik media 

cetak maupun media elektronik. Contoh media cetak yang dipakai dalam 

pembelajaran adalah modul, komik, dan LKS. Sedangkan media elektronik 

misalnya komputer, VCD (Video Compact Disk), dan lain-lain. 

Media elektronik, diantaranya adalah komputer dapat digunakan sebagai 

alternatif dalam pemilihan media untuk menyampaikan materi sifat zat karena 

sejalan dengan salah satu prinsip KTSP, yaitu tanggap terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pemilihan media komputer diasumsikan 

akan dapat membantu guru mencapai tujuan pembelajaran. Hal itu karena dengan 

pemanfaatan media komputer dapat menyatukan perhatian siswa ketika guru 

memberikan penjelasan. Selain itu kelebihan media komputer ditinjau dari segi 

guru adalah cara pembuatannya yang mudah dan biaya pembuatannya yang relatif 

murah. Sedangkan jika ditinjau dari sisi siswa, kelebihan media komputer adalah 

tampilannya menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Sehingga dengan penggunaan media ini diharapkan dapat menumbuhkan 

ketertarikan siswa di dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul “ EFEKTIVITAS PENGGUNAAN PENDEKATAN 

PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) 

BERBANTUAN MEDIA KOMPUTER TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

SIFAT ZAT PADA SISWA KELAS VII SMPN 14 SURAKARTA TAHUN 

PELAJARAN 2009/2010”. 

 

B. Identifikasi Masalah 



Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan pendekatan pembelajaran CTL berbantuan media 

komputer sesuai untuk materi Sifat Zat?? 

2. Apakah penggunaan pendekatan pembelajaran CTL berbantuan media 

komputer untuk materi Sifat Zat dapat meningkatkan prestasi belajar siswa? 

3. Bagaimanakah efektivitas penggunaan pendekatan pembelajaran CTL 

berbantuan media komputer dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

materi Sifat Zat? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini mempunyai arah dan ruang lingkup yang jelas, maka 

perlu adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh pendekatan pembelajaran CTL dan pendekatan pembelajaran 

klasikal terhadap prestasi belajar siswa pada materi sifat zat 

2. Media komputer yang digunakan dalam bentuk Microsoft PowerPoint 

3. Prestasi belajar yang akan diteliti meliputi aspek kognitif dan afektif 

4. Peningkatan prestasi belajar aspek kognitif dan afektif pada penelitian ini 

dapat diketahui dari selisih antara rata-rata nilai pretest-postest 

 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah 

disebutkan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang timbul sebagai 

berikut: ”Apakah penggunaan Pendekatan Pembelajaran CTL berbantuan Media 

Komputer efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi sifat zat? 

”  

 

 

 



E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:” Efektivitas penggunaan 

pendekatan pembelajaran CTL berbantuan media komputer dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada materi sifat zat” 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Informasi mengenai penggunaan pendekatan pembelajaran CTL 

berbantuan Media Komputer pada materi sifat zat. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Memberikan bahan pertimbangan kepada guru dalam merancang dan 

melaksanakan program pembelajaran  

b. Menambah wawasan pada guru dalam menggunakan pendekatan pembelajaran 

CTL berbantuan media komputer dalam proses belajar mengajar. 

c. Masukan bagi peneliti lain yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut. 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

pembelajaran CTL berbantuan media komputer lebih efektif dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa daripada pendekatan pembelajaran klasikal pada materi sifat 

zat, dengan thitung = 2,331 > ttabel = 1,66 begitu pula dengan prestasi belajar afektif 

diperoleh thitung = 1,745 yang juga lebih tinggi dari ttabel = 1,66 dengan taraf 

signifikansi 5%. . 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka 

diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi guru IPA khususnya 

kimia dalam memilih pendekatan dan media pembelajaran. Penggunaan 

pendekatan CTL berbantuan media komputer pada materi Sifat Zat juga dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan bagi guru untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

 

C. Saran 

Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Dalam menerapkan pendekatan pembelajaran CTL berbantuan media 

komputer sebaiknya guru dapat mengajak siswa untuk terlibat penuh sejak 

awal pertemuan agar siswa aktif dalam proses menemukan sendiri „sesuatu 

yang baru‟ bukan dari apa kata guru 

2. Dalam membuat materi dalam media komputer sebaiknya dibuat yang 

menarik dan bersifat informatif sehingga pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan. 

 



3. Perlu dilakukan penelitian mengenai keefektifan pendekatan pembelajaran 

CTL untuk materi lain 

4. Pentingnya bagi guru memberikan kesempatan siswa dalam menemukan 

kebermaknaan dalam proses pembelajaran karena ketika siswa melihat makna 

dalam tugas-tugas yang harus mereka kerjakan, mereka bisa menyerap 

pelajaran dan mengingatnya. 

 


