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Abstrak
Penelitiian ini bertujuuan untuk menndeskripsikan keterlaksanaann pembelajaraan, hasil belajaar siswa dan
repon siswa
s
terhadapp pembelajarann dengan penddekatan Cotexttual Teaching and Learningg (CTL) pada
tema rookok. Penelitian
n ini merupakaan jenis penelitian pre eksperrimental dengaan menggunakan rancangan
pre-testt and post-testt group. Samp
pel yang digunnakan dalam penelitian
p
ini adalah siswa kelas VIII-A
SMPN 2 Ngoro, Moj
ojokerto. Data yang diperoleeh dalam peneelitian ini menncakup data keeterlaksanaan
n
afektif ssiswa, serta reespon siswa.
pembelajaran, hasil belajar siswa yang, nilai psikomotor, nilai
Berdasaarkan analisis data dengan uji
u normalitas diperoleh x2hittung = -60,53 seedangkan x2tabel = 11,3. Ini
berarti bahwa
b
sampell berdistribusi normal. Penguujian hipotesis terhadap hasill belajar siswaa dengan uji t
berpasaangan diperoleeh thitung > ttabeel yang berartii bahwa terdap
pat perbedaann signifikan anntara pre-test
dengan post-test. Ran
nah psikomotoor dan afektif siswa menunjjukkan hasil yang
y
sangat baaik pada tiap
aspek penilaian.
p
Ketuuntasan belajar secara klasikaal sudah tercap
pai, karena 90%
% siswa sudah tuntas secara
individuu. Secara umum
m, pembelajaraan dengan penndekatan Cotexxtual Teaching and Learning (CTL) 100%
terlaksaana dengan nilaai rata-rata darri masing-masiing pertemuan sebesar 3,5 deengan kategorii sangat baik.
Respon
n siswa sangaat positif terh
hadap pembelaajaran dengan
n pendekatan Contextual Teaching
T
and
Learninng (CTL).
Kata ku
unci : Pendekaatan CTL, IPA terpadu, rokokk, hasil belajarr siswa, SMP N
Negeri 2 Ngoro
o
A
Abstract
The stuudy aimed to deescribe the feaasibility of learrning, students learning outcoomes and studeents response
to learn
n with Contextu
ual Teaching and
a Learning (CTL) approach
h on the topic of cigarettes. This
T research
is a kind of pre-experiimental researcch design usingg a pre-test and
d post-test grouup. The sample used in this
S
2 Ngoroo, Mojokerto. The data obtaained in this sttudy included
study iss student’s VIIII-A class of SMPN
data stuudents learning
g achievement, students learnning outcomes,, the values of psychomotor, the values of
affectivve, and student responses. Bassed on the anallysis of the datta obtained witth normality tesst x2 = -60.53
while x2 table = 11.3. This means thhat the sampless are normally distributed. Teesting the hypo
othesis on the
studentss’ learning outtcomes by pairred t test obtained t > t table which meanns that there is a significant
differennce between the
t pre-test to
o post-test. Psyychomotor annd affective doomain of studdents showed
excellennt results in evvery aspect of the assessmentt. Classical maastery learningg has been reacched, because
90% off students have completed ind
dividually. Gennerally the objeective of the sttudy to learn thhe Contextual
a
value oof each meetin
ng 3.5 with a
Teachinng and Learninng (CTL) apprroach 100% doone with the average
very goood category. Student
S
responnse is very positive to learn with Contextuual Teaching and
a Learning
(CTL) approach.
a
Keywords: CTL apprroach, integrateed science, cigarette, student learning outcoomes, SMP Neggeri 2 Ngoro.

PENDAHULU
P
UAN
Berdasarkan
B
h
hasil
wawancarra dengan guru
u IPA di SMPN
N
2 Ngoro, Moojokerto. Kuriikulum yang digunakan ddi
SMPN 2 Nggoro adalah Kurikulum
K
Tingkat Satuann
Pendidikan
P
(K
KTSP). Namu
un, berdasarkaan wawancaraa
guru
g
dan angket
a
yang diberikan kepada
k
siswaa,
IPA terpaddu di SMP
pembelajaran
p
P ini belum
m
dilaksanakan.
d
Padahal, menu
urut KTSP pem
mbelajaran IPA
A
di
d SMP/MTs harus
h
menjadi terpadu dimanna kimia, fisikaa
dan
d biologi dipadukan
d
sehiingga menjadii IPA terpaduu.
Walaupun,
W
IP
PA masih diajjarkan secara terpisah-pisahh

seperti ituu, tetapi siswaa tetap diberikaan pengertian bahwa
b
IPA merrupakan satu kesatuan, massih ada keterkkaitan
antara koonsep fisika, kimia
k
dan bio
ologi, terutamaa jika
dihubung
gkan dengan peristiwa kehhidupan seharri-hari.
Berdasarkkan hasil wawancara juga, paada materi pelajaran
tertentu, dapat diketahuui bahwa selam
ma kegiatan bbelajar
mengajarr berlangsung, masih banyaak siswa yang tidak
berani bertanya, menyyampaikan pendapat dan kurang
k
u. Mereka baru
mengoptiimalkan pennjelasan guru
memperh
hatikan penjelaasan guru jikaa ditegur oleh guru.
Hal ini berkaitan denngan metode pembelajaran yang
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sering digunaakan oleh gurru. Pemilihan metode yangg
kurang
k
tepatt dalam prroses pembellajaran dapaat
menimbulkan
m
kejenuhan baggi peserta didikk dan motivasi
untuk
u
belajar kurang.
k
Anak-aanak yang kuraang termotivasi
belajar
b
ini biiasanya cendeerung tidak memperhatikan
m
n
penjelasan
p
daari guru, sehhingga pemahhaman merekaa
tentang
t
materii yang diajarkkan kurang. Oleh
O
karena ituu
untuk
u
mengopptimalkan pem
mahaman dann hasil belajarr
siswa perlu peembelajaran yang
y
menyenanngkan, dimanaa
informasi
i
tidakk hanya didapaatkan dari guruu tapi juga darri
teman
t
sebaya dan juga materri dapat dihubuungkan dengann
kehidupan
k
sehhari-hari serta dapat
d
aktif berttanya. Langkahh
yang
y
dapat dilaakukan guru agar siswa terlib
bat aktif dalam
m
pembelajaran
p
gan mengim
mplementasikann
yaitu deng
pembelajaran
p
IPA terpaadu dengann pendekatann
kontekstual.
k
Pada kegiaatan pembelajarran di kelas VIIII, sebenarnyaa
guru
g
pernah menggunakkan pembelajjaran dengann
pendekatan
p
Co
Contextual
Teaching and Learning (CTL).
Guru
G
sudah menghubunggkan pembelaajaran dengann
kehidupan
k
sehhari-hari, guru memberikan contoh-contohh
materi
m
yang dikaitkan denngan kehidupaan sehari-harii.
Tetapi,
T
dalam
m pelaksanaannnya guru tidaak mengetahuui
pilar
p
mana yan
ng digunakan, guru hanya menghubungkan
m
n
materi
m
dengan
n kehidupan sehari-hari.
s
Seelain itu, guruu
tidak
t
melakuk
kan percobaan dalam materi yang
y
diajarkann
sehingga sisw
wa kurang pem
mahaman soal materi yangg
diajarkan
d
kaarena merekaa tidak secara langsungg
menemukan
m
pemahamannya
p
a. Hal itu diddukung dengann
hasil
h
angket yang dibagikkan kepada siswa dimanaa
sebanyak 72% siswa menjawab
m
bahhwa kegiatann
pembelajaran
p
yang sering digunakan yaaitu penjelasann
teori
t
di kelas saja.
s
Dalam pennelitian ini, pem
mbelajaran yanng dipilih untukk
menerapkan
m
pembelajaran
p
IPA terpadu dengan temaa
rokok
r
adalahh pembelajaraan pendekataan Contextual
Teaching andd Learning (C
CTL). Pembellajaran dengann
pendekatan
p
C
Contextual
Teaaching and Leearning (CTL))
dipilih
d
karenaa cocok diguunakan untuk
k mengajarkann
pembelajaran
p
IPA terpadu dengan tema rokok karenaa
dapat
d
menghuubungkan pem
mbelajaran terrsebut dengann
kehidupan
k
seh
hari-hari siswa (Sofan, 2010).. Tujuan utamaa
pembelajaran
p
Contextual Teaching and Leearning (CTL),
yaitu
y
pendekaatan Contextual Teaching and Learningg
(CTL)
(
merupaakan suatu proses pendidikan
n yang holistikk
dan
d
bertujuann memotivasi siswa mem
mahami maknaa
materi
m
pelajarran yang dippelajari dengaan mengaitkann
materi
m
tersebutt dengan konteeks kehidupan mereka sehari-hari
h (konteks pribadi,
p
sosial, dan kultural) sehingga
s
siswaa
memiliki
m
pen
ngetahuan/ keterampilan
k
yang secaraa
fleksibel
f
dappat diterapkan
n (ditransfer)) dari suatuu
permasalahan
p
ke permasalahhan lainnya. Untuk
U
mencapaai
itu
i semua pem
mbelajaran terssebut harus meencakup semuaa

pilar konttekstual. Salahh satunya yaitu inkuiri (penem
muan),
masyarakkat belajar, beertanya, reflekksi, kontruktivvisme,
pemodelaan dan penilaian yang sebennarnya. Hal terrsebut
dapat memotivasi
m
sisw
wa dalam peembelajaran karena
k
siswa sennang melakukaan percobaan secara berkeloompok
dari padaa siswa hanya mendengarkann guru meneranngkan
pelajaran
n. Siswa lebih merasa bebas jika siswa berrtanya
kepada teeman sendiri atau dijelaskaan temannya ssendiri
karena mereka
m
tidak malu sedanggkan dengan guru
mereka seering merasa m
malu.
Pembbelajaran IPA terpadu dappat dikemas dalam
d
pembelajaran tematik, jjadi suatu pemb
belajaran ditenntukan
tema pem
mbelajaran kem
mudian sub-sub
b tema dari berrbagai
bidang sttudi dipadukann misalnya darri biologi, fisikka dan
kimia (M
Mitarlis dan Muulyaningsih, 20009). Pada peneelitian
ini, temaa yang dipilihh adalah rokok. Tema rokook ini
dipilih kaarena tema rookok ini sangaat berhubungann erat
dengan kehidupan
k
sehhari-hari remajja, dimana peerilaku
remaja yang
y
saat ini m
mulai menyim
mpang seperti mulai
mencoba merokok padaahal hal tersebuut sangat meruugikan
mereka sendiri. Merokook dapat menyyebabkan kecannduan
serta bahhan-bahan kimiia yang ada di dalam rokok sangat
s
berbahay
ya bagi tubuhh seperti karrbonmonoksidaa, tar
tembakau
u dan nikotin.. Zat-zat terseebut dapat meerusak
sistem pernafasan m
mereka. Rem
maja sering kali
mengkonnsumsi rokok ttanpa tahu ak
kibatnya pada tubuh
mereka. Oleh karena iitu, tema roko
ok diterapkan dalam
d
pembelajaran IPA Terppadu di SMP agar
a
siswa sejaak dini
mengetah
hui dampat rokkok bagi kesehaatan mereka.
Menu
urut Mitarlis dan Mullyaningsih (22009),
pembelajaran IPA terpadu ini dimulai dengan
d
menentukkan tema yaituu pada penelitiaan ini mengguunakan
tema rokkok karena ituu menggunakaan tipe keterpaduan
webbed. Tipe keterpaaduan webbed adalah suatuu tipe
keterpaduuan IPA teerpadu yang mewakili suatu
pembelajaran dengann pendekatan
n tematik yang
d
mengusung
menggabungkan materri pelajaran dengan
m
suatu tema yang meenarik untuk membahas materi
n yang bersaangkutan. Dim
mana suatu materi
m
pelajaran
pelajaran
n menggunakaan tema untuuk mengelomppokan
dengan teepat konsep, toopik dan ide-idee di materi pelaajaran
tersebut. Setelah tema dditentukan, dikkembangkan suub-sub
tema yang relevan denggan tema rokok
k.
Pada semester pertaama nilai raporrt kelas VIIIA untuk
mata pelajaran IPA yaang mendapat nilai di atas KKM
(73) yaiitu sebanyak 77% siswaa sedangkan yang
mempero
oleh nilai 73 yaaitu batas KKM
M sebesar 23% siswa
(Sumber raport sisw
wa kelas VIIIIA semesteer I).
Berdasarkkan angket ppra penelitiann yang disebbarkan
kepada siiswa sebanyakk 69% siswa tidak mengetahuui apa
yang diimaksud rokkok walaupunn mereka sering
mendeng
gar kata rokokk dan hanyaa 31% siswa yang
mengetah
hui apa rokokk tersebut. Seebanyak 55% siswa
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yang
y
tidak menngetahui akibaat rokok pada pernapasan
p
dann
sekitar 45% yang
y
mengetahhui akibat roko
ok pada sistem
m
pernapasan
p
kita.
k
Dari sin
ni dapat kita lihat bahwaa
pemahaman
p
siiswa terhadap materi pembeelajaran masihh
rendah.
r
Berdasarkaan uraian di ataas tujuan penellitian ini adalahh
mengetahui
m
keeterlaksanaan pembelajaran menggunakann
pendekatan
p
Co
ontextual Teacching And Leearning (CTL),
mendeskripsik
m
kan hasil belajjar siswa terhhadap kegiatann
pembelajaran
p
menggunakaan pendekataan Contextual
Teaching Andd Learning (C
CTL) dan mendeskripsikann
respon
r
sisw
wa
terhadap
kegiatan
pembelajarann
pendekatan Contextual Teaching
menggunakan
m
T
Andd
Learning
L
(CTL
L)
METODE
M
Jenis
J
penelitiaan yang digunnakan adalah pra
p eksperimenn
dengan
d
rancannagan One Grooup Pretest-Prrosttest Designn
yaitu
y
sebelum diadakan perlaakuan pada kelas eksperimenn
diberiakan
d
diiberikan preteest yang berrtujuan untukk
mengetahui
m
k
kelas
yang dijadikan sampeel berdistribusi
normal
n
mennggunakan uji
uj
chi-kuadrrat. Sehinggaa
didapatkan
d
kellas VIII-A sebaanyak 30 siswaa sebagai kelass
eksperimen.
e
Kemudian keelas eksperim
men diberikann
perlakuan
p
sellama dua kaali pertemuann, yaitu kelass
eksperimen
e
d
diberikan
perllakuan dengaan pendekatann
Contextual
C
T
Teaching
and Learning (C
CTL). Setelahh
diberikan
d
perlaakuan kelas ek
ksperimen dib
berikan posttest
untuk
u
mengeetahui perbeddaan hasil belajar
b
siswaa,
kemudian
k
diannalisis menggunnakan uji t duaa pihak
HASIL
H
DAN PEMBAHASA
P
AN
Validasi
V
peran
ngkat dan kisi-kisi soal pem
mbelajaran IPA
A
terpadu
t
tema Rokok ini dillakukan oleh 2 dosen dan 1
guru
g
SMP Neegeri 2 Ngoro,, yaitu Dyah Astriani,
A
S.Pd.,
M.Pd.,
M
Siti Nuurul Hidayati, S.Pd., M.Pd., dan Lailil M,
M
S.Pd.(guru SM
MP Negeri 2 Ngoro
N
Mojokeerto). Sebelum
m
mendapat
m
kriiteria layak digunakan,
d
teerlebih dahuluu
dilakukan
d
revisi terhadap
p perangkat pembelajarann
berdasarkan
b
saaran dari dosenn. Hasil dari ketiga
k
validatorr
idapatkan
i
vaalidasi peran
ngkat dan kisi-kisi
k
soaal
berkategori
b
baaik dan layakk digunakan tetapi dengann
perbaikan.
p
Keterlakasaanaan pembelajaran dengaan pendekatann
Contextual Teaching
T
and Learning (CTL) dengann
pembelajaran
p
I
IPA
terpadu paada tema rokokk di kelas VIII-A,
A pada pem
mbelajaran ini menggunakann 7 pilar darri
kontekstual
k
y
yaitu
kontrukktivisme, berttanya, inkuirii,
masyarakat
m
belajar, pemoddelan, penilaiaan nyata, dann
refleksi.
r
Ad
dapun hasil penilaian keterlaksanaann
pembelajaran
p
dengan pendeekatan Contexxtual Teachingg
and
a
Learninng (CTL) yaitu hasil pengamatann
keterlaksanaan
k
n
pembelajaaran
pada
tiap
tahapp

pembelajaran 100% teerlaksana, sehiingga rata-rataa nilai
dari pem
mbelajaran ddengan pendeekatan CTL pada
pertemuaan 1 sebesar 3,3 berkategori baik dan pada
pertemuaan 2 nilai rata--rata keterlaksanaan pembelaajaran
sebesar sebesar 3,7 berkkategori sangaat baik serta ratta-rata
dari kesseluruhan perttemuan sebessar 3,5 itu bberarti
keterlaksanaan pembellajaran terlakssana dengan sangat
s
baik. Hall tersebut dipeerkuat dengan pernyataan Saanjaya
(2010) baahwa perencannaan akan mem
mbuat pembelaajaran
berlangsu
ung
secara
sistematis
artinya
p
proses
pembelajaran tidak akkan berlangsunng seadanya, tetapi
akan beerlangsung seecara terarah dan terorgaanisir,
sehingga dapat mencaapai tujuan peembelajaran dengan
d
baik.
Peninngkatan hasil bbelajar siswa pada
p
ranah koognitif
didasarkaan pada nilai raata-rata pretestt dan posttest siswa.
s
Pretest teersebut diberikkan sebelum diimulai pembelaajaran
sedangkaan posttest diberikan
d
diak
khir pembelaajaran.
Setelah mendapatkan
m
nilai pretest maka
m
dilakukaan uji
normalitaas untuk menngetahui apak
kah kelas terrsebut
berdistribbusi normal ataau tidak. Hasil dari uji norm
malitas
dapat diliihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasill Perhitungan Uji
U Normalitas
U
Uji
Normaalitas

53.411

S

x2 hitung

x2 tabbel

14.91

-60.53

11.33

Samppel dikatakan bberdistribusi noormal jika x2hitung
<
h
x (1-α)(k-1) (tabel). Berdassarkan Tabel 1 di atas dapat
disimpulk
kan bahwa keelas sampel beerasal dari populasi
yanag beerdistribusi norrmal karena didapatkan
d
x2 hitung
h
2
sebesar -6
60,53 kurang dari
d x tabel yaang nilainya seebesar
11,3 denggan taraf signiffikansinya 0,05
5.
Hasil belajar kogniitif diukur denngan posttest. Hasil
posttest kemudian
k
dibaandingkan den
ngan KKM sekkolah.
Sekolah menetapkan ssiswa dikatakaan tuntas jika telah
mpetensi ≥73. Ketuntasan kllasikal
mencapaii nilai uji kom
suatu keelas dikatakan tuntas jika 85% mencapai uji
kompetennsi sesuai deengan yang ditetapkan seekolah
(Depdikn
nas, 2007). Jum
mlah siswa yan
ng tuntas belajjarnya
setelah mengikuti
m
pem
mbelajaran IP
PA terpadu dengan
d
pendekatan Contextuall Teaching annd Learning (CTL)
(
tema rokkok 26 siswa sedangkan yang
y
tidak tunntas 3
siswa.
ntasan klasikaal pada penellitian ini menncapai
Ketun
90%. Haal ini berartii dikatakan tuuntas karena telah
mencapaii ≥85% dari juumlah keseluru
uhan siswa, sehhingga
pembelajaran dengan pendektan Contextual
C
Teaaching
and Learrning (CTL) telah berhasil tu
untas secara klaasikal.
Faktor yaang mendukunng keberhasilan
n ketuntasan kllasikal
ditunjang
g oleh keterlakksanaan pembbelajaran yang telah
diperoleh
h dengan kategori sangat baikk, kemampuan siswa
2
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secara kogniitif, sarana prasarana sekolah
s
mendukung.
m
Perhatikan Graffik 1. di bawah
h ini.

yangg

K
Ketuntasan
B
Belajar
Siswa
a
100%
1
80%
60%
40%
20%
0%
ketuntasan
Beelajar

Pretest

Postttest

10
0%

90
0%

Grafik 1. Graafik Peningkataan Ketuntasan Belajar Siswa
K
Kelas
VIII-A SMPN
S
2 Ngoroo
Grafik di atas menunjjukkan bahwaa peningkatann
ketuntasan
k
sisw
wa saat pretestt yang awalnyaa sebesar 10 %
meningkat
m
m
menjadi
90% saat posttest. Peningkatann
ketuntasan
k
bellajar siswa sebbesar 80%. Haal itu didukungg
dengan
d
hasil uji t dua pih
hak yang mennunjukkan adaa
perbedaan
p
yan
ng signifkan antara
a
nilai pree test dan post
test.
t
Hasil perhhitungan untukk uji t dua pihaak dapat dilihaat
pada
p
Tabel 2. di bawah in
ni. Statistik yaang digunakann
untuk
u
mengujii pasangan hipootesis adalah ujji t dua pihak:
Ho : μ1=μ2 (tiidak ada perbedaan rata-rata hasil pretest
sama dengan posttest)
p
Hi : μ1≠μ2 (ad
da perbedaan raata-rata hasil pretest
p
berbedaa
dengan
d
hasil posttest)
T
Tabel
2. Hasil Uji t Dua Pihaak
Kelass

thitung

ttabel

VIII A SM
MPN 2
Ngoroo

1
11.2

1.7

Tabel 2. dii atas menunjukkkan bahwa thiitung lebih besarr
dari
d pada ttabel dengan taraf signifikansiny
ya 0,05 dengann
demikian
d
Ho ditolak itu beerarti bahwa ada perbedaann
yang
y
signifikann antara rata-rrata hasil pretest dengan rata-rata
r hasil postttest pada siswaa kelas VIII-A SMP Negeri 2
Ngoro
N
saat peembelajaran deengan pendekaatan Contextual
Teaching and Learning (CT
TL) pada pem
mbelajaran IPA
A
terpadu
t
yang bertema
b
rokok.
Pembelajarran dengan pendekatann Contextual
Teaching andd Learning (CT
TL) menekankaan siswa untukk
menghubungka
m
an pengetahuuannya dengaan kehidupann
sehari-hari sisw
wa dimana kog
gnitif siswa akaan berkembangg
jika
j
pembelajaaran berdasarkaan pengalamann siswa, hal ituu
sesuai dengann pernyatan Sofan (2010) bahwa yangg
melandasi
m
Contextual Teaching and Leearning (CTL))
adalah
a
pemod
delan, inkuiri, kontruktivissme, bertanyaa,
refleksi
r
dan masyarakat
m
beelajar, dimana dalam prosess

pemodelaan, inkuiri daan kontruktivisme siswa mampu
m
menemukkan konsep secara terbbimbing sehhingga
pengetahuuan tidak hanyya sekedar dihhafal dalam memori
m
jangkah pendek namuun juga dipahhami dan terttanam
dalam memori
m
jangkka panjang dan
d
dalam proses
p
pertanyaaan, refleksi dan masyarakkat belajar terjadi
t
interaksi secara verball antara siswaa dengan guruu serta
interaksi antara sisw
wa sendiri melalui
m
pertannyaanpertanyaaan yang bersiffat timbal balikk, sehingga mampu
m
menguran
ngi kesalah pahaman konsep,
k
teori dan
pengetahuuan. Menuruut Owen Sm
mith (2000) dalam
Ibrahim (2010) bahwaa CTL merup
pakan pembelaajaran
bermaknaa,
melibatkkan
aplikaasi
pengetaahuan,
menggunnakan berpikir tingkat tingggi, mengacu kepada
k
kurikulum
m berdasarkaan standar responsife terrhadap
budaya, dan
d menggunakkan asesmen au
utentik. Oleh karena
k
itu, pem
mbelajaran ddengan pendekatan Conteextual
Teachingg and Learningg (CTL) dapat meningkatkann hasil
belajar siiswa sehingga siswa dapat tuuntas secara inddividu
maupun secara klasikaal. Jadi, ketunttasan klasikal siswa
kelas VIII-A
V
meniingkat sebessar 80% setelah
diimplem
mentasikan peembelajaran dengan
d
pendeekatan
CTL dan siswa yang tunntas sebanyak 26 siswa.
Pada penelitian inii diketahui deengan pembelajaran
pendekatan kontekstuaal, guru mennerapkan pennilaian
autentik dengan
d
tidak hanya
h
menilai kognitif
k
siswa tetapi
juga meemberikan pennilaian pada psikomotor siswa.
s
Menurut Ibrahim (20010) suatu keterampilan yang
dilakukann oleh seseoraang dengan meelibatkan koorrdinasi
antara ind
dera dan otot. Saat penilaian
n psikomotor, siswa
dibagi keedalam 6 keloompok kecil yang
y
terdiri daari 4-5
siswa unttuk mengejarkaan LKS.
Hasil belajar pada ranah psikom
motor diukur melalui
m
p
psikoomotor dengan
n memberikann skor
lembar penilaian
yang sesuuai rubrik. Adaapun aspek yan
ng dinilai dari aspek
psikomottor siswa yaittu mengunakaan alat dan bahan,
b
menganalisis dan menyimpulkan
m
hasil percoobaan,
mengembbalikan peralattan, dan ketertiiban. Hasil pennilaian
psikomottor dirata-rataa. Setelah itu
u dikategorikaan ke
dalam 3 kategori
k
yaitu ssangat baik, baaik, dan kurangg baik.
Hasil pennilaian psikom
motor dapat diliihat pada Gam
mbar 1
dibawah ini.

Nilai Pssikomotor Siswa
Saangat
Baik
5
59%

Baik
41%

Gam
mbar 2a. Diagraam Nilai Psikom
motor Siswa Kelaas
V A Setelah Im
VIII
mplementasi Penndekatan CTL
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Pada Gambbar 1 dapat diilihat nilai psikkomotor siswaa
sebesar 41% siswa
s
dengan kategori
k
baik dan
d 59% siswaa
dengan
d
kategoori sangat baikk. Hal ini dikaarenakan aspekk
psikomotor
p
yaang dinilai merupakan
m
hasil pengamatann
saat kegiatan kelompok berlangsung.
b
S
Siswa
antusiass
dalam
d
pelaksanaan inti kegiatan
k
kelom
mpok tersebuut
karena
k
kegiataan dalam LKS tersebut mem
mbuat paru-paruu
buatan
b
dan meerangkai alat un
ntuk mengetahhui efek negatiff
rokok
r
tersebutt baru bagi siiswa. Jadi, nillai psikomotorr
siswa kelas VIII-A
V
sebesar 41% siswa deengan kategorri
baik
b dan 59% siswa dengan kategorikan
k
san
ngat baik.
gnitif dan aspeek psikomotorr
Tidak hannya aspek kog
saya yang dinilai aspek afektif juga dinilai dalam
m
penelitian
p
ini. Sukardi (2008) menyatakann bahwa aspekk
afektif
a
merupaakan proses penngetahuan yan
ng lebih banyakk
didasarkan
d
paada pengembaangan aspek-aaspek perasaann
dan
d emosi. Peenilaian afekti siswa dapat dinilai melalui
lembar
l
penilaiian afektif sisw
wa dengan meemberikan skorr
yang
y
sesuai deengan rubrik penilaian
p
afektiif. Aspek yangg
diamati
d
dalam penilaian afekktif adalah men
ndengarkan dann
memperhatikan
m
n penjelasan guru, berpaartisipasi aktiff
dalam
d
kelom
mpok, etika mempresenttasikan hasil
percobaan,
p
etik
ka mengemukaakan/menangg
gapi pertanyaann
dan
d
gagasan, dan melaksannakan kerjasam
ma kelompokk.
Hasil
H
penilaiaan afektif akann dirata-rata. Setelah itu ddi
masukan
m
ke daalam 3 kategorri yaitu sangat baik, baik dann
kurang
k
baik. Hasil
H
penilaiaan afektif dapaat dilihat padaa
Gambar
G
2 dibbawah ini. Paada Gambar 2 di bawah ini
menunjukkan
m
bahwa sekitarr 6 siswa maasuk ke dalam
m
kategori
k
baik dan 23 sisw
wa tergolong dalam
d
kategorri
sangat baik.

dengan temannya
t
untuuk mendiskusik
kan ide-ide peenting
dan melaakukan praktikkum. Uraian dii atas sesuai dengan
d
kategori utama
u
domain afektif menurrut Krathwohl dalam
d
Ibrahim (2010) menyyatakan kateg
gori utama doomain
afektif yaaitu receiving ((menerima), reesponding (meemberi
tanggapann),
valuingg
(mengharrgai),
organnizing
(pengorganisasian) dann characterizzation by a value
(karakteristik sistem niilai). Dari peneelitian ini nilaii ratarata afek
ktif siswa kkelas VIII-A sebesar 93 yang
berkategoori baik. Jadi, nilai afektif siswa kelas VIII-A
V
sebesar 21%
2
siswa denngan kategori baik
b
dan 79% siswa
dengan kategorikan
k
sanngat baik.
Angkket respon siswa diberikaan setelah proses
p
pembelajaran selesai. Hasil respoon siswa terrhadap
pembelajaran mengguunakan pend
dekatan Contextual
Teachingg and Learningg (CTL) dapat dilihat
d
pada Taabel 3,
di bawah ini.
Tabel 3. Hasil Respon Siswa Kelas VIII
V A SMP Neegeri 2
Ngoro Mojokerto
M
Padda Implementassi Pendekatan CTL
C
HASIL
L
No.

Respon
n Siswa

%
Ya

%
Tidak
T

1

Appakah anda sennang belajar IP
PA
deengan pendekatann kontekstual padda
tem
ma rokok?
Appakah model ppembelajaran IP
PA
terrpadu dengan penddekatan kontekstuaan
paada tema rokok barru bagi anda?
Appakah anda mem
mahami materi yan
ng
baaru
saja
diiajarkan
dengaan
peembelajaran IPA
A terpadu dengaan
peendekatan kontekkstual pada tem
ma
rok
kok?
Appakah anda tertarik mengikuuti
peembelajaran IPA
A terpadu dengaan
peendekatan kontekkstual pada tem
ma
rok
kok?
Appakah materi yanng diberikan dappat
meembantu anda lebih bersemanggat
daalam pembelajarann?
Appakah anda menyyukai suasana kelas
paada saat pembelaajaran IPA terpaddu
deengan pendekatann kontekstual padda
tem
ma rokok ?
Appakah dengan ppembelajaran IP
PA
terrpadu dengan penddekatan kontekstuual
paada tema rokkok dapat leb
bih
meeningkatkan mootivasi anda saaat
peembelajaran?
Appakah pembelajaaran IPA terpaddu
deengan pendekatann kontekstual padda
tem
ma rokok sangaat bermanfaat baagi
an
nda?
Appakah dengan ppembelajaran IP
PA
terrpadu dengan penddekatan kontekstuual
paada tema rokkok anda dappat
meenerapkan pengetahuan yang andda
peeroleh dalam kehiddupan sehari-hari?
Appakah dengan peembelajaran dengaan
peendekatan kontekkstual kamu dappat
shharing baik denggan teman ataupuun
guuru?
Rata-rataa

93

7

100

0

86

14

86

14

83

17

97

3

93

7

79

21

90

10

100

0

91%

9%

2
3

4

N Afekktif Sisw
Nilai
wa
Baik
2
21%

5
6

Sangat
Baik
79%
Gambar 2b. Diagram Nilaii Afektif Siswaa Kelas VIII A
Setelah Implementaasi Pendekatann CTL
Pada Gambbar 2 dapat dilihat hasil nilaai afektif siswaa
dan
d diperoleh 21% siswa denngan kategori baik dan 79%
%
siswa dengann kategori san
ngat baik daalam dua kali
pertemuan,
p
perrtemuan pertam
ma tentang rok
kok serta sistem
m
pernapasan
p
daan pada perteemuan kedua tentang efekk
negatif
n
rokokk pada sisteem pernapasaan serta caraa
mencegahan
m
d dari rokokk. Ketrampilann sosial siswaa
diri
bekerjasama
b
dapat
d
dilihat saat siswa keerja kelompokk

7

8

9

10
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Pada Tabell 3 di atas, resp
pon siswa tertin
nggi menjawabb
iya
i adalah 100
0% dan 93% teertera pada pertanyaan nomorr
1, 2 dan 10. Hal ini beraarti proses keegiatan belajarr
mengajar
m
disaajikan secara menyenangkan
n. Siswa jugaa
sangat senang jika pembelajaran dilakukann berkelompokk
karena
k
dapat sharing bersaama dengan temannya.
t
Haal
tersebut
t
berdaasarkan hasil angket responn siswa bahwaa
100% siswa mengatakan
m
b
bahwa
dengan
n pembelajarann
dengan
d
pendeekatan CTL siswa
s
dapat sh
haring dengann
temannya.
t
Siswa merespon
m
poositif 79% pembelajarann
bermanfaat
b
baagi siswa; 90%
% siswa menjjawab masalahh
yang
y
dimuncuulkan guru (ttema rokok) dekat dengann
kehidupan
k
seh
hari-hari sepeerti pada pern
nyataan Sofann
(2010)
(
bahwaa pendekatan Contextual Teaching
T
andd
Learning
L
(CT
TL) mendoronng siswa dapaat menemukann
hubungan
h
antaara materi yan
ng dipelajari dengan situasi
kehidupan
k
nyaata. Dan menurrut Oemar (20001) bahwa apa-apa
a yang telah
h mereka milikki sebagai penngalaman akann
merangsang
m
m
motivasi
siswa untuk mempeelajari masalahh
tersebut
t
lebih lanjut.
l
Sejumlah 83%
8
dan 86%
% siswa bersem
mangat dengann
pembelajaran
p
dan tertarik
k mengikuti pembelajarann
dengan
d
pendekkatan CTL. Sekitar 97% siiswa menyukaai
suasana pem
mbelajaran dengan
d
pendekatan CTL
L,
dikarenakan
d
bahwa
b
pembeelajaran dengaan pendekatann
CTL
C
memung
gkinkan siswaa untuk menem
mukan sendirri
pengetahuanny
p
ya, dapat bertaanya, membenttuk masyarakaat
belajar
b
sehinggga dapat sharing dengan tem
man sebayanyaa.
Hasil
H
tersebuut diperkuat dengan perny
yataan Oemarr
(2001)
(
siswa lebih
l
senang melanjutkan belajarnya
b
jikaa
kondisi
k
pengaajaran menyen
nangkan. Hal tersebut dapaat
membuat
m
sisw
wa termotivasi dan dapat mem
mahami materri
pembelajaran
p
d
hasil respon siswaa
dibuktikan dengan
sebesar 93% dan
d 86%. Sisw
wa yang mem
mpunyai responn
positif
p
pembellajaran ini sebeesar 91%. Jadii, respon siswaa
sangat baik terhadap pembelajarann pendekatann
Contextual Teaching
T
andd Learning (CTL) padaa
pembelajaran
p
IPA
I
terpadu pada tema rokook dengan 91%
%
siswa memberikan respon yaang positif.
PENUTUP
P
Simpulan
1. Keterlaksannaan pembelajjaran pendekattan Contextual
Teaching and Learningg (CTL) padaa pembelajarann
IPA terpad
du pada tema rokok 100% terlaksana
t
darri
tahap awall sampai tahapp akhir dengann rata-rata skorr
3,5 kategorri sangat baik.
2.
2 Hasil belajar kognitif sisw
wa secara klasikal meningkaat
sebesar 80
0% setelah diiimplentasikan pembelajarann
dengan peendekatan CTL
L dengan jum
mlah 26 siswaa
tuntas. Unntuk hasil belaajar aspek psiikomotor 41%
%
siswa denngan kategorri baik dan 59% siswaa

berkaategorikan sanggat baik. Aspek
k afektif 21% siswa
berkaategori baik daan 79% siswaa berkategori sangat
s
baik.
3. Respoon siswa sanngat baik terh
hadap pembelaajaran
pendeekatan Contexttual Teaching and
a Learning (CTL)
(
pada pembelajaran IPA terpaduu pada tema rokok
memberikan reespon yang possitif.
dengaan 91% siswa m
Saran
mengimplemenntasikan pendeekatan
1. Penellitian dengan m
Conteextual Teachinng and Learninng (CTL) padaa tema
rokok
k sebaiknya padda perencana pembelajaran
p
aalokasi
waktu
unya lebih dipeerhatikan supaaya belajar menngajar
lebih terorganisir.
2. Penellitian dengan m
mengimplemenntasikan pendeekatan
Conteextual Teachinng and Learninng (CTL) padaa tema
rokok
k lebih menguuatkan pemahaaman materi dengan
d
kehiddupan sehari-haari siswa agar ketuntasan
k
sisw
wanya
menjaadi 100%.
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