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ABSTRAK 

 

Redno Kartikasari. PENERAPAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL 

(CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING) DENGAN METODE 

EKSPERIMEN UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES 

SAINS SISWA KELAS VIII C SMP NEGERI 14 SURAKARTA TAHUN 

PELAJARAN 2010/2011. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus. 2011.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan proses sains 

melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning dengan metode eksperimen 

pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 14 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Setiap siklus terdiri dari 4 

tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah 

siswa kelas VIII C SMP Negeri 14 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011. Data 

penelitian diperoleh melalui observasi, tes, angket, dan wawancara. Teknik analisis 

data adalah dengan deskriptif kualitatif. Validasi data dengan menggunakan teknik 

triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning dengan metode eksperimen dapat meningkatkan keterampilan 

proses sains siswa kelas VIII C SMP Negeri 14 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011.  

 

Peningkatan ini ditunjukkan dengan meningkatnya capaian rata-rata 

persentase aspek keterampilan proses sains siswa pada lembar observasi dari 60,75% 

pada pra siklus menjadi 68,9% pada siklus I dan meningkat menjadi 77,51% pada 

siklus II. Hasil wawancara terhadap siswa menunjukkan bahwa penerapan CTL 

dengan metode eksperimen dapat menghilangkan kebosanan dalam kegiatan 

pembelajaran.  

 

Kata kunci : Pendekatan Pembelajaran Contextual Teaching and Learning, Metode 

Eksperimen, Keterampilan Proses Sains 

 



  

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pembelajaran di sekolah dewasa ini tidak sesuai yang diharapkan apabila 

dikaitkan dengan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Banyak siswa yang 

mempunyai kemampuan menghafal materi yang diterima dengan baik, tetapi mereka 

tidak memahami secara mendalam apa yang mereka hafalkan. Sebagian besar siswa 

belum mampu menghubungkan materi yang dipelajari dengan pengetahuan yang 

digunakan atau dimanfaatkan. Hal ini disebabkan karena penggunaan sistem 

pembelajaran yang tradisional yaitu siswa hanya diberi pengetahuan secara lisan 

(ceramah) sehingga siswa menerima pengetahuan secara abstrak (hanya 

membayangkan) tanpa mengalami atau melihat sendiri. Padahal siswa membutuhkan 

konsep-konsep yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya karena pembelajaran 

tidak hanya berupa transfer pengetahuan tetapi sesuatu yang harus dipahami oleh 

siswa yang akan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar lebih bermakna jika 

siswa mengalami sendiri apa yang dipelajari daripada hanya mengetahui secara lisan 

saja.  

Pelajaran biologi merupakan salah satu bidang mata pelajaran IPA yang 

dikembangkan melalui kemampuan berpikir analitis, induktif, dan deduktif dalam 

mengenali dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam sekitar. 

Biologi berhubungan dengan cara mencari tahu dan memahami alam secara 

sistematis, sehingga bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa 

fakta-fakta, konsep-konsep, maupun prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu 

proses penemuan sehingga bukan hanya hafalan tetapi juga pemahaman. Selama 

proses pembelajaran biologi, siswa dituntut untuk aktif dalam menemukan konsep-

konsep utama dari materi biologi baik melalui kegiatan observasi, eksperimen, 

membuat gambar, grafik, tabel, dan mengkomunikasikan hasilnya pada orang lain.  



Berdasarkan hasil observasi di kelas VIII C SMP Negeri 14 Surakarta pada 

tanggal 20 Januari 2011 diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan pada proses 

pembelajaran, antara lain siswa mempelajari materi dari satu sumber buku 88,2 % (30 

siswa), siswa bertanya pada guru mengenai materi yang belum dipahami 23,5% (8 

siswa), siswa mencatat penjelasan guru 58,8% (20 siswa), siswa berani menjawab 

pertanyaan guru 14,7% (5 siswa), siswa tidak konsentrasi pada saat proses 

pembelajaran 35,3% (12 siswa), siswa menjawab pertanyaan guru dengan kalimat 

buku/text book 61,7% (21 siswa).  

Berbagai masalah yang ditemukan dalam kelas tersebut, yang menjadi 

prioritas untuk segera diselesaikan dan dicarikan solusinya adalah rendahnya 

keterampilan proses sains siswa, masalah ini terlihat dari konsep yang siswa peroleh 

mudah hilang karena siswa masih menghafal konsep yang dipelajari. Siswa penting 

memiliki keterampilan proses sains dikarenakan 1) keterampilan proses sains mampu 

menjadikan siswa sebagai manusia yang utuh, artinya manusia yang cerdas, terampil, 

dan memiliki sikap dan nilai yang diharapkan, 2) siswa berada dalam usia 

perkembangan anak, secara psikologis lebih mudah memahami konsep, apalagi yang 

sulit, bila disertai dengan contoh-contoh kongkrit, dialami sendiri, sesuai dengan 

lingkungan yang dihadapi, 3) dalam belajar IPA, terutama biologi, terdapat proses 

dan produk, dimana untuk mendapatkan produk belajar diperlukan sebuah proses 

untuk mencapainya.  

Sebagai tindak lanjut terhadap kesimpulan sementara hasil observasi awal di 

kelas VIII C SMP Negeri 14 Surakarta, maka dilakukan observasi lanjutan pada 

tanggal 14 April 2011 dengan menggunakan indikator keterampilan proses sains. 

Hasil observasi lanjutan tersebut menunjukkan bahwa 63,33% siswa menggunakan 

sebanyak mungkin alat indera saat proses pembelajaran berlangsung, 62,78% siswa 

mengumpulkan fakta yang relevan, 61,67% siswa mencatat setiap objek pengamatan, 

62,22% siswa menemukan persamaan atau perbedaan suatu objek, 56,67% siswa 

mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang belum diamati, 58,89% 

siswa mengetahui bahwa ada lebih dari satu kemungkinan penjelasan dari satu 

kejadian, 60,56% siswa menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, 57,22% siswa 

menentukan variabel, 60,56% siswa melaksanakan langkah kerja, 61,11% siswa 

menjelaskan hasil percobaan, 63,89% siswa menyusun dan menyampaikan laporan 



secara sistematis, 62,78% siswa memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa 

berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip yang diketahui.  

Keterampilan proses sains terdiri dari keterampilan proses sains dasar dan 

terintregasi. Keterampilan proses sains dasar meliputi aspek observasi, klasifikasi, 

prediksi, mengukur, menyimpulkan dan mengkomunikasikan. Sedangkan 

keterampilan proses terintegrasi terdiri dari aspek mengidentifikasi variabel, membuat 

tabulasi data, menyajikan data dalam bentuk grafik, menggambarkan hubungan antar 

variabel, mengumpulkan dan mengolah data, menganalisa penelitian, menyusun 

hipotesis, mendefinisikan variabel secara operasional, merancang penelitian dan 

melaksanakan eksperimen. Semua aspek keterampilan proses sains, baik yang dasar 

maupun yang terintegrasi tidak dapat muncul secara keseluruhan pada setiap proses 

pembelajaran. Sehingga pada penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 14 Surakarta 

hanya mengukur 7 aspek keterampilan proses sains yaitu mengamati, 

mengklasifikasikan, memprediksi, menyusun hipotesis, merencanakan percobaan, 

mengkomunikasikan dan menyimpulkan. Hal ini dikarenakan melihat pada materi 

yang dipelajari sehingga dapat menentukan aspek keterampilan proses sains yang 

muncul saat pembelajaran.  

Akar masalah yang menyebabkan masih kurangnya keterampilan proses sains 

yang dimiliki siswa karena pendekatan pembelajaran yang digunakan masih bersifat 

tradisional (teacher centered), guru kurang memberikan kesempatan pada seluruh 

siswa untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelajaran, kurang memanfaatkan 

lingkungan sebagai sumber belajar dan hanya mengandalkan metode ceramah tanpa 

melaksanakan pembelajaran biologi kepada hakikat biologi, yaitu pembelajaran yang 

menekankan pada proses, produk, dan sikap ilmiah.  

Solusi yang tepat untuk memperbaiki sistem pembelajaran Biologi di SMP 

Negeri 14 Surakarta kelas VIII C adalah perlunya meningkatkan keterampilan proses 

sains sehingga siswa bukan hanya mampu dan terampil dalam bidang psikomotorik, 

bukan sekedar ahli menghafal melainkan dapat menemukan konsep materi dan dapat 

menghubungkan antara pengalaman belajar dengan kehidupan nyata. Pendekatan 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan proses siswa 

adalah pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL).  



Pendekatan CTL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan 

kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang 

dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga 

mendorong siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Pembelajaran 

kontekstual mengharapkan siswa tidak hanya menerima pelajaran akan tetapi proses 

mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Dengan proses mencari dan 

menemukan materi maka siswa dapat menghubungkan antara pengalaman belajar 

dengan kehidupan nyata. Sehingga materi yang dipelajari akan tertanam kuat dalam 

memori siswa dan tidak mudah dilupakan.  

Melalui CTL ini siswa mampu untuk mengungkap dan menemukan fakta dan 

konsep serta menumbuhkan sikap ilmiah yang diperoleh siswa dari pengamatan 

maupun pengalaman langsung di kehidupan nyata. Dari pengamatan langsung dalam 

kehidupan nyata siswa akan memiliki keterampilan-keterampilan yang meliputi, 

melakukan observasi, mengklasifikasi, memprediksi, berhipotesis, merencanakan 

percobaan, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Keterampilan tersebut dapat 

diperoleh siswa melalui pembelajaran kontekstual yang merupakan aspek dalam 

keterampilan proses. Oleh karena itu, penerapan pendekatan CTL diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa.  

Kegiatan eksperimen merupakan kegiatan ilmiah yang dalam menemukan 

konsep yang dilakukan melalui percobaan dan penelitian ilmiah. Metode eksperimen 

memberi kesempatan siswa untuk mengamati sendiri, mengikuti suatu proses, 

mengamati suatu obyek, keadaan atau proses sesuatu. Dengan begitu, siswa dituntut 

untuk mengalami sendiri, mencari suatu kebenaran, mencoba mencari data baru, 

mengolah sendiri, membuktikan suatu hukum atau dalil dan menarik kesimpulan atas 

proses yang dialaminya. Proses penemuan konsep yang melibatkan keterampilan-

keterampilan yang mendasar melalui percobaan ilmiah dapat dilaksanakan dan 

ditingkatkan melalui kegiatan laboratorium maupun di alam terbuka.  

Penerapan pendekatan CTL dalam metode eksperimen merupakan salah satu 

solusi untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran 

biologi, yang selama ini pembelajaran biologi hanya mencatat, mendengar dan 

menghafal. Pembelajaran CTL memberikan kesempatan siswa untuk mencari dan 



menemukan konsep sendiri materi yang dipelajari dengan aspek-aspek keterampilan 

proses yang dilakukan.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul sebagai berikut : ”PENERAPAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL 

(CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING) DENGAN METODE 

EKSPERIMEN UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES 

SAINS SISWA KELAS VIII C SMP NEGERI 14 SURAKARTA TAHUN 

PELAJARAN 2010/2011”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

yaitu apakah penerapan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

dengan metode eksperimen dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah penerapan pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning dengan metode eksperimen dapat meningkatkan keterampilan proses sains 

pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 14 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011.  

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :  

1. Bagi Guru SMP Negeri 14 Surakarta  

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi guru dalam pendekatan 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning disertai eksperimen dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains  

b. Memberikan masukan pada guru agar lebih memperhatikan masalah-masalah 

yang terkait dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas proses 

belajar mengajar.  

 



2. Bagi siswa VIII C SMP Negeri 14 Surakarta  

a. Dapat meningkatkan keterampilan proses sains melalui kegiatan praktikum.  

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

SMP Negeri 14 Surakarta menjadi lebih aktif dalam pembelajaran.  

3. Bagi SMP Negeri 14 Surakarta  

Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu proses 

pembelajaran yang mampu meningkatkan keterampilan proses sains siswa kelas 

VIII C SMP Negeri 14 Surakarta tahun pelajaran 2010/ 2011. 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning dengan metode eksperimen dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa kelas VIII C SMP Negeri 14 Surakarta tahun 

pelajaran 2010/2011.  

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis  

Hasil Penelitian ini dapat digunakan untuk :  

a. Sumber acuan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis 

lebih lanjut  

b. Sumbangan pemikiran bagi guru untuk mengembangkan variasi metode 

pembelajaran  

c. 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 SMP Negeri 14 Surakarta, yaitu keterampilan proses sains siswa sapat 

ditingkatkan dengan penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

dengan metode eksperimen.  

 

C. Saran 

1. Bagi Siswa  

a. Siswa tidak malu untuk bertanya maupun mengutarakan pendapat saat 

tatap muka dengan guru, kerja kelompok, maupun saat presentasi di 

depan kelas  



b. Siswa lebih aktif mencari informasi materi dari sumber lain yang relevan 

dan mendukung.  

c. Siswa hendaknya lebih aktif, fokus dan bertanggung jawab selama 

kegiatan praktikum, diskusi maupun presentasi kelompok  

2.  Bagi Guru  

a. Lebih memperdalam lagi mempelajari tentang langkah-langkah 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning dengan metode 

eksperimen sehingga tidak ada sintaks yang terlewati.  

b. Guru lebih inovatif dalam memberikan apersepsi dan motivasi kepada 

siswa, sehingga siswa akan lebih tertarik untuk memperhatikan penjelasan 

yang diberikan guru.  

c. Guru dapat memanfaatkan alternatif sumber belajar bagi siswa selain 

buku paket seperti lingkungan sekitar yang dapat memperkaya 

pengetahuan siswa.  

Semoga hasil penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan 

penelitian yang lebih mendalam serta memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran 

bagi para pendidik. 


