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ABSTRAK 

 

Prihanita Retna Wulandari. PENINGKATAN KETERAMPILAN PROSES 

SAINS DASAR DAN PENGUASAAN KONSEP MELALUI PENERAPAN 

MODEL PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING 

(CTL) PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI SISWA KELAS VIII B SMP 

NEGERI 7 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2010/2011. Skripsi, 

Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, September. 2011. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan proses 

sains dasar dan penguasaan konsep siswa kelas VIII B SMP Negeri 7 Surakarta 
Tahun Pelajaran 2010/2011 pada pokok bahasan Fotosintesis melalui penerapan 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research) yang dilaksanakan sebanyak 2 siklus, setiap siklus terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah 
35 siswa yang berasal dari kelas VIII B SMP Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 

2010/2011. Sumber data berasal dari informasi guru dan siswa, tempat dan 
peristiwa yang terjadi selama proses pembelajaran, serta dokumen/arsip. Data 
dikumpulkan dengan lembar observasi, tes, angket, wawancara, dan dokumentasi.  

Analisis data secara deskriptif kualitatif. Validasi data menggunakan teknik 
triangulasi metode. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan keterampilan 
proses sains dasar. Hal ini dapat dilihat berdasar peningkatan persentase tingkat 

penguasaan aspek keterampilan proses sains dasar siswa dari 65,19% pada 
prasiklus menjadi 74,12% pada siklus I dan pada siklus II meningkat kembali 

dengan capaian 80,09%. Jika ditinjau dari indikator keterampilan proses sains 
dasar, tingkat penguasaan indikator keterampilan proses sains dasar siswa pun 
meningkat dari 64,55% pada prasiklus menjadi 73,81% pada siklus I kemudian 

meningkat lagi menjadi 80,86% pada siklus II. Selain itu, penerapan model 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan 

penguasaan konsep siswa kelas VIII B SMP Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 
2010/2011. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi (hubungan 

timbal balik) antara guru dan siswa. Guru berperan dalam memberikan bimbingan 

dan menyediakan berbagai kesempatan yang mendorong siswa belajar dan untuk 

memperoleh pengalaman sesuai dengan pembelajaran. Pembelajaran di sekolah 

dewasa ini hanya cenderung pada suatu kegiatan mentransfer ilmu, guru 

menyampaikan materi pelajaran tanpa memperhatikan kepahaman siswa terhadap 

materi pelajaran. Siswa belum mampu untuk menghubungkan materi yang 

dipelajari dengan pengetahuan yang digunakan. Peristiwa demikian disebabkan 

pembelajaran masih bersifat konvensional, siswa mendapat pengetahuan dari guru 

secara lisan tanpa disertai visualisasi atau pemberian contoh secara langsung, 

siswa hanya membayangkan saja tanpa melihat atau mengalami sendiri serta tidak 

memanfaatkan keterampilan dasar yang ada pada dirinya. Suatu pembelajaran 

akan lebih bermakna apabila siswa mengalami sendiri apa yang di pelajari, 

terlebih lagi siswa akan lebih memahami konsep yang mereka dapatkan dengan 

mengoptimalkan keterampilan dasar yang sudah dimiliki dalam dirinya. Konsep 

tersebut diharapkan tidak hanya mereka pahami saja akan tetapi dapat mereka 

terapkan di kehidupan sehari–hari. 

Biologi merupakan salah satu pendidikan IPA. Proses pembelajaran 

biologi menekankan pada pemberian pengalaman langsung kepada siswa untuk 

mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam 

sekitar secara alamiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat 

ilmiah sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman konsep 

yang lebih mendalam tentang apa yang sedang mereka pelajari. Pendekatan yang 

sesuai untuk diterapkan dalam menyajikan pembelajaran IPA adalah melalui 

pengalaman langsung. Sesuai dengan tingkat perkembangan mental siswa SMP 

yang masih berada pada fase transisi dari pendidikan sekolah dasar, akan sangat 

memudahkan siswa jika pembelajaran IPA mengajarkan anak untuk belajar 



merumuskan konsep belajar mereka sendiri melalui pengalaman nyata dengan 

mengembangkan keterampilan–keterampilan proses sains dasar yang dimiliki dan 

menghubungkannya dengan fakta–fakta yang ada di lapangan. Siswa perlu 

dibantu untuk mengembangkan sejumlah keterampilan proses sains dasar agar 

lebih menguasai konsep pembelajaran dengan menjelajahi dan memahami alam 

sekitarnya.  

Konsep dapat diasumsikan sebagai pandangan secara umum dari suatu 

kejadian tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai kejadian 

yang sama. Konsep juga dapat diartikan sebagai suatu dasar pemahaman yang 

bisa diterapkan secara merata untuk setiap pengembangannya. Penguasaan konsep 

siswa dalam suatu pembelajaran sangat dibutuhkan untuk membantu siswa dalam 

setiap memecahkan persoalan yang dihadapi baik itu di dalam konteks pelajaran 

maupun dalam kehidupannya sehari-hari di lingkungan keluarga maupun 

masyarakat.  

Keterampilan proses sains dasar dapat diartikan sebagai suatu 

kemampuan mendasar yang prinsipnya telah ada dalam diri siswa untuk 

melakukan kegiatan ilmiah seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan.  

Keterampilan proses sains dasar digunakan sebagai acuan dalam pengembangan 

keterampilan–keterampilan intelektual, sosial dan fisik. Keterampilan proses sains 

dasar terdiri dari enam keterampilan, yakni: mengamati, mengklasifikasi, 

memprediksi, mengukur, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. 

Keterampilan–keterampilan tersebut diharapkan dapat menguji konsep-konsep 

yang mereka dapatkan guna memecahkan permasalahan yang mereka temui 

sehari-hari. Berdasarkan hal itu, diperlukan proses pembelajaran yang mampu 

untuk meningkatkan keterampilan proses sains dasar yang dimiliki siswa agar 

dapat dipakai dan diterapkan di kehidupan nyata.  

Berdasarkan hasil observasi lanjutan di kelas VIII B SMP Negeri 7 

Surakarta pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2011 dengan mengacu pada 

indikator keterampilan proses sains dasar, dimana pada observasi awal pada hari 

Selasa tanggal 11 Januari 2011 telah diidentifikasi dan dikonfirmasi pada guru 

pamong bahwa masalah yang ada di kelas tersebut adalah rendahnya keterampilan 



proses sains dasar dan penguasaan konsep didapatkan hasil bahwa dari 35 siswa 

yang ada di kelas terlihat bahwa siswa yang teliti dalam mengidentifikasi ciri-ciri 

suatu objek sebesar 64,57%, siswa yang menggunakan sebanyak mungkin alat 

indera pada proses pembelajaran sebesar 64%, siswa yang mencatat setiap objek 

pengamatan mencapai 66,86%, siswa yang memiliki ketelitian untuk menemukan 

persamaan atau perbedaan suatu objek sebanyak 63,43%, siswa yang dapat 

meramalkan sesuatu berdasarkan hubungan antara data/informasi untuk 

mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang belum diamati 

sebanyak 70,86%, siswa yang terampil dalam menggunakan alat ukur sebanyak 

62,29%, siswa yang terampil dalam menentukan satuan ukuran suatu objek 

berdasarkan satuan ukuran yang telah diterapkan sebelumnya sebesar 63,43%, 

siswa yang mampu memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan 

fakta, konsep, dan prinsip yang diketahui sebanyak 65,43%, siswa yang antusias 

dalam mendiskusikan hasil pengamatan mencapai 67,43%, siswa yang 

menyajikan data dari bentuk kalimat ke bentuk lainnya sebanyak 62,86%, siswa 

yang menyusun laporan hasil pengamatan secara sistematis sebanyak 60,57%, 

siswa yang dapat menjelaskan hasil pengamatan sebanyak 62,86% (lebih jelasnya 

dapat dilihat pada lampiran, halaman 208). Pengetahuan siswa cenderung 

bersumber pada penjelasan guru, mereka belum dibiasakan untuk mengamati 

secara langsung objek belajarnya untuk mendapat konsep belajar, kemudian siswa 

juga belum memenuhi beberapa aspek keterampilan proses sains dasar seperti 

keterampilan dalam mengukur, mengklasifikasikan, memprediksi dan 

mengkomunikasikan hasil pengamatan serta menyimpulkannya. Permasalahan ini 

terlihat dalam observasi bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa 

menunjukkan bahwa keterampilan proses sains dasar siswa rendah. 

Kemampuan siswa dalam mendefinisikan, menjelaskan sesuatu hal masih 

cenderung sama seperti penjelasan atau catatan yang diberikan oleh guru, siswa 

belum mampu menjelaskan dengan menggunakan kata-katanya sendiri, selain itu 

siswa belum mampu menemukan, mengidentifikasi, menghubungkan dan 

menyimpulkan suatu peristiwa. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa 

tingkat penguasaan konsep siswa masih rendah sehingga masih perlu untuk  



ditingkatkan agar semua siswa menguasai sekurang-kurangnya 75% konsep 

pembelajaran. Indikasi bahwa penguasaan konsep siswa masih rendah diantaranya 

terlihat dari kriteria ketuntasan minimal dan hasil pengerjaan LKS oleh siswa. 

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa masalah yang paling  penting dan harus 

dicarikan solusinya adalah keterampilan proses sains dasar siswa serta penguasaan 

konsep yang rendah. Keadaan demikian juga dikarenakan model pembelajaran 

yang digunakan masih bersifat konvensional (teacher centered), informasi yang 

siswa dapatkan hanya berasal dari guru dan belum disertai dengan bukti–bukti 

nyata, siswa kurang ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, proses 

pembelajaran juga kurang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar.  

Solusi yang tepat untuk memperbaiki sistem pembelajaran Biologi di 

SMP N 7 Surakarta kelas VIII B adalah perlunya meningkatkan keterampilan 

proses sains dasar dan penguasaan konsep untuk meningkatkan keterampilan 

berpikir siswa, sehingga siswa lebih memahami konsep pelajaran dan juga lebih 

mengoptimalkan keterampilan yang dimilikinya. Melalui pengoptimalan 

keterampilan dasar tersebut, siswa diharapkan dapat mengaitkan konsep yang 

mereka peroleh dengan masalah yang mereka temui di kehidupan nyata. Alternatif 

model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan 

proses dasar siswa tersebut adalah model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL). 

CTL adalah suatu model pembelajaran yang membantu guru mengaitkan 

antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan sehari–hari mereka. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran 

diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung secara 

alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer 

pengetahuan dari guru ke siswa. Proses pembelajaran lebih dipentingkan daripada 

hasil.  

Selain itu CTL sudah terbukti mampu meningkatkan ketarampilan proses 

siswa seperti diungkapkan oleh Fatmawati (2011) bahwa CTL terbukti mampu 

meningkatkan keterampilan proses siswa. Selain itu CTL mampu meningkatan 



penguasaan konsep belajar siswa seperti diungkapkan oleh Mudhofar (2008) 

bahwa CTL dapat meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan dalam 

bidang matematika maupun secara umum kemampuan mengatasi permasalahan 

dalam hidupnya. 

Melalui CTL, siswa dapat menemukan sendiri konsep yang diajarkan 

oleh guru, siswa menemukan fakta melalui pengamatan maupun pengalaman 

langsung di kehidupan nyata. Selain itu, sikap ilmiah siswa akan terus tumbuh 

sejalan dengan fakta–fakta yang mereka temukan melalui pengamatan dan 

pengalaman langsung. Dalam kegiatan pengamatan dan pengalaman langsung, 

siswa akan memiliki keterampilan–keterampilan, di antaranya adalah 

keterampilan melakukan pengamatan (observasi), keterampilan mengklasifikasi, 

keterampilan memprediksi, keterampilan mengukur, keterampilan menyimpulkan, 

dan keterampilan mengkomunikasikan yang merupakan aspek dari keterampilan 

proses sains dasar. Keterampilan proses tersebut dapat ditingkatkan melalui model 

pembelajaran kontekstual, oleh karena itu penerapan model CTL diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains dasar siswa.  

Penerapan model CTL merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains dasar dan penguasaan konsep siswa dalam 

pembelajaran Biologi. Pembelajaran ini memberikan kesempatan siswa untuk 

mencari dan menemukan konsep sendiri materi yang dipelajari dengan 

menggunakan keterampilan proses sains dasar yang dimilikinya, sehingga siswa 

lebih menguasai konsep pembelajaran. Berdasarkan  latar belakang masalah di 

atas, maka dilakukan penelitian tentang peningkatan keterampilan proses sains 

dasar dan penguasaan konsep melalui penerapan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) pada pembelajaran biologi siswa kelas VII B SMP 

Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011. 

 

 

 

 

 



B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang menjadi 

pokok penelitian yaitu :  

1. Apakah keterampilan proses sains dasar biologi siswa kelas VIII B SMP 

Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011 dapat ditingkatkan melalui 

penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning ? 

2. Apakah penguasaan konsep biologi siswa kelas VIII B SMP Negeri 7 

Surakarta tahun pelajaran 2010/2011 dapat ditingkatkan melalui penerapan 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Meningkatkan keterampilan proses sains dasar biologi siswa kelas VIII B SMP 

Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011 melalui penerapan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning.  

2. Meningkatkan penguasaan konsep biologi siswa kelas VIII B SMP Negeri 7 

Surakarta tahun pelajaran 2010/2011 melalui penerapan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:  

1. Bagi Guru 

a. Memberikan alternatif pemilihan model yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan proses sains dasar biologi siswa dalam 

pembelajaran di kelas VIII B SMP Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 

2010/2011. 

b. Memberikan alternatif pemilihan model yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan penguasaan konsep biologi siswa dalam pembelajaran di kelas 

VIII B SMP Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011. 



c. Memberikan masukan kepada guru tentang pentingnya keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran di kelas VIII B SMP Negeri 7 Surakarta tahun 

pelajaran 2010/2011. 

2. Bagi siswa 

a. Dapat meningkatkan keterampilan proses sains dasar dan penguasaan konsep 

biologi siswa kelas VIII B SMP Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011. 

b. Memberikan suasana baru dalam pembelajaran sehingga siswa kelas VIII B 

SMP Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011 menjadi lebih aktif dalam 

pembelajaran. 

c. Memiliki pengalaman belajar yang lebih bermakna.  

3. Bagi SMP Negeri 7 Surakarta 

Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu 

proses pembelajaran yang mampu meningkatkan keterampilan proses sains dasar 

dan penguasaan konsep siswa kelas VIII B SMP Negeri 7 Surakarta tahun 

pelajaran 2010/ 2011. 

 

 

 
 
  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) pada 

pokok bahasan fotosintesis dapat meningkatkan keterampilan proses sains 

dasar untuk aspek mengamati, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, 

menyimpulkan dan berkomunikasi pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 7 

Surakarta tahun pelajaran 2010/2011. 

2. Penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) pada 

pokok bahasan fotosintesis dapat meningkatkan penguasaan konsep belajar 

biologi pada siswa kelas VIII B SMP Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 

2010/2011. 

B. Implikasi 

Berdasarkan kajian teori serta melihat hasil penelitian ini, akan 

disampaikan implikasi yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis 

dalam upaya meningkatkan keterampilan proses sains dasar dan penguasaan 

konsep biologi siswa. 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk: 

a. Sumbangan pemikiran bagi guru untuk mengembangkan variasi model 

pembelajaran. 

b. Menambah wawasan guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran,  

khususnya mata pelajaran biologi.  

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada pembelajaran 

biologi di SMP Negeri 7 Surakarta, yaitu keterampilan proses sains dasar dan 

penguasaan konsep dapat ditingkatkan dengan penerapan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL). 



C. Saran 

1. Kepada Guru 

a. Pelaksanaan penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) membutuhkan instruksi yang jelas agar siswa tidak mengalami 

kebingungan pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu 

guru hendaknya memberikan instruksi dan arahan yang jelas kepada siswa 

tentang pelaksanaan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif.  

b. Guru hendaknya lebih inovatif lagi pada saat memberikan apersepsi dan 

motivasi kepada siswa, misalnya dengan menggunakan model atau alat bantu 

dalam proses belajar mengajar. Sehingga diharapkan siswa akan lebih tertarik  

untuk memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru.  

c. Guru dapat memanfaatkan alternatif sumber belajar bagi siswa selain buku 

paket dan LKS seperti lingkungan sekitar yang dapat memperkaya 

pengetahuan siswa. 

d. Guru hendaknya lebih memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran untuk 

dapat lebih mengoptimalkan keterampilan proses sains dasar siswa dalam 

pembelajaran. 

e. Guru hendaknya mengembangkan keterpaduan proses pembelajaran melalui 

pengembangan materi pelajaran, mengaitkan antar konsep dalam biologi atau 

bidang studi lain, maupun kehidupan lingkungan sekitar.  

2. Kepada Siswa 

a. Siswa hendaknya memperhatikan instruksi yang diberikan oleh guru dengan 

seksama mengenai pembelajaran biologi melalui model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) agar kegiatan pembelajaran 

berlangsung secara efektif. 

b. Siswa hendaknya berusaha mengembangkan pengetahuannya sendiri, harus 

aktif dalam mencari informasi materi dari sumber lain yang re levan dan 

mendukung sehingga siswa akan lebih menguasai konsep yang diajarkan. 

c. Siswa hendaknya tidak hanya bergantung pada materi dan informasi yang 

diberikan oleh guru, tetapi juga lebih aktif mencari informasi materi dari 



sumber-sumber lain sehingga akan menambah wawasan siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.  

d. Siswa hendaknya lebih aktif dalam kegiatan praktikum, diskusi kelompok  

maupun pada saat presentasi kelompok. 

e. Bagi siswa yang mempunyai kemampuan lebih dari siswa lain sebaiknya 

mengkomunikasikan atau menularkan pengetahuan dan pemahaman yang 

dimiliki kepada siswa lain. 

3. Kepada Sekolah 

a. Perlu adanya peningkatan pemanfaatan secara maksimal fasilitas pembelajaran 

yang tersedia di sekolah untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran 

biologi. 

b. Perlu adanya peningkatan pelatihan terhadap guru dalam menerapkan  

pembelajaran yang inovatif.  

 


