
'.1._.,

a sevwLwar PtwdLdLlzaw seYawtatu 2otL J Volurne 1
23

PENGGLN AAN B AHAN AJ AR BERII A.s I s c ? !78 xT a I L !!-! 9 I!I'{ G!N? 
. -manNiNc(cTLJIINTuKMENINGK{TK{\y9TVASID-AN-{1| P-Plry3R:sJms-niriib-6isrswAKELAs.YI.lP^lHgPRr2lPEKAxBARUrArru!

AJARAN 2OO9I2OIO

Mariani Natalina, Yustini Yusuf dan Maifitri

ABSTRACK';;;;;;r) 
of th* research isfor increasing motivarion and learning outcomes'of biologiial science in

vII class at sMP N 21 Pekanbaru, throughusing substance teachbase on cTL' The lind,o{this resiarch' " 4 ---'--
is research of class action grn. Research was held on may until iun.e 20.1.! Subiect of this'research is-in" 

,ira"*r" of VII. class with 4l stildents (22 rnen and 19 women), witk parameter mot,ivatlon ayd

tro*tn, outri^". Iitstrument is questioner and test. The average s9o11{Sc.ience Biology stud'ent learnlyg

nntivationpriorto the use of Cif based instructionalmateriats2J4(Iow), whereas 1fiertle.use 
of CTL

ii"a **iing materials obtained an average score of 3.0! (high)'Rcsear*:'r1t17me showed that learning

completeness of stud.ents on first cycle is iqual to 82i:,9To with average 70'43.iryreye on Second cycle

become l007o with averag" ti equoi A1,03. iased on this research, Ye can conclude about using substance

teach base on CTL can iicrease motivation and lear,ning outcome of biological science in VII n class at

SMP N 2I Peknfuaru schoolyear 2009n010'
'

PENDAHULUAN
pembelajaran merupakan suatu proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan

siswa dalam rungtu.n"n"up"i tujuan pembelajaran yang diharapkan (Trianto '2009).Pembelajaran 
Sains

Biologi adalah silah satu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Terpadu di SMP yang bertujuan

agar sisrya dapat menguasai konsep-konsep saini. Hal ini berarti bahwa pembelajaran'sains harus

nienjadikan siswa tiOak hanya sekedar tahu dan hafal tentang konsep konsep sains, melainkan harus

menjadikan siswa berpikir, bersikap dan bertindak be.rdasarkan pemahaman tentang konsep dan prinsip-

prinsip sains.

Kurilulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memberi pedoman mengenai karakteristik mata

pelajaran Sains Biologi yaitu mempelajari permasalahan yang berkaitan dengan fenomena alam dan yang

Lerkaitan dengan p"i"iupuonya untut membangun teknologi guna mengatasi permasalahan dalam

kehidupan masyarakat, memerlukan kegiatan eksperimen sebagai bagian dari kerja ilmiah, mengembangkan

rasa iniin tahu melalui penemuan berdasarkan pengaiaman langsung yang dilakukan melalui ke'rja ilmiah

untuk memanfaatkun fuktu, membangun konsep, prinsip, teori dan hukum serta membentuk sikap sisrva

dalam kehidupan sehari-hari seUpgga mereka akhirnya menyadari keindahan, keteraturan alam dan

meningkatkan keyakinannya terhadap Tuhan Yang l\{aha Esa (Mulyasa, 2006)'

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu guru Sains Biologi dan pengalaman selama

melaksanakan pp1- yang dilakukan di kelas vII.o SMP Negeri 21 Pekanbaru diketahui bahwa proses

belajar mengajar Sains nlotogi selama ini kurang berialan efektif. Hal ini tidak sesuai dengan tuntutan
dari KTSp. pada saat proses pembelajaran Uanyat siswa kurang termotivasi dalam belajar. Dapat dilihat

dari kurangnya perhatian siswa selama mengikuti polajaran. Siswa kurang aktif sehingga pembelajaran

belum berpusat pada siswa, banyak siswa tidak benninat untuk belajar, pada saat siswa diminta untuk

membaca buku teks Sains Biologi yang mereka punya, hanya beberapa orang yang membacanya' Hal ini

disebabkan karena buku teks yang mereta miliki kurang sistematis sesuai dengan tujuan pembelajaran

hendak dicapai, cangkupan miteripetaiaran masih umum sehingga pada saat guru memberi tugas hanya
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beberapa siswa yang mengerjakan soal-soal latihan. N{otivasi siswa yang-kurang menyebabkan kemampuan
siswa dalam memahami konsep-konsep pelajaran slins biologi juga rendah sehingga hasil belajar siswa
pun rendah., ini terlihat dari nilai yang mereka peroleh belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM) yang ditetapkan yaitu 65. Khususnya di kelas VII., dimana rata-rata hasil ulangan siswanya
adalah 62,8. Selain itu guru belum mempunyai bahan ajar tersendiri untuk menyajikan materi pembolajaran
yang sistematis dan lengkap sesuai dengan kebutuhan siswa dan tuntutan KTSP

OIeh sebab itu seorang guru yang kreatif tidakhanya memberikan tugas, tetapi juga mengusahakan
berbagai kegiatan yang bersifat membimbing siswa untuk memproses perolehan dan sekaligus mengaktifkan
siswa belajar sambil bekerja. Untuk mencapai tujuan kurikulum dan hasil belajar yang memenuhi KKM,
maka salah satu cara yang bisa dilakukan guru adalah dengan mengadakan pengorganisasian materi berupa
bahan ajar yang menarik dengan materi yang telah disusun secara sistematis sesuai dengan tuntutan
kurikulum sehingga siswa dapat mencapai dan menguasai materi pelajaran sesuai dengan yang telah
ditetapkan dalam waktu yang disediakan karena setiap siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-
beda.: 

Pengorganisasian materi tersebut berupa bahan ajar berbasi s Contextual Teaching and Legrning
(CfD. CTL sebagai pendekatan kontekstual, siswa akan dilatih belajar mandiri untuk mengkonstruksikan
pengetahuannya sendiri. Dengan adanya bahan ajar berbasis CTL ini, dapat memotivasi siswa dan
mengaktifkan siswa untuk belajar serta memahami materi-materi sehingga pembelajaran lebih bermakna
dan hasil belajar pun meningkat. Bertitik tolak dari hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengap
judul : Penggunaan Bahan Ajar berbasis CTL pada Siswa Kelas VII4 SMP Negeri 2l Pekanbaru Thhun
Ajaran 2009/2010"

RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : Apakah

Penggunaan Bahan Ajar Berbasis CTL dapat Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Sains biologi
Siswa Kelas VII. SMP Negeri 21 Pekanbaru Tahun Ajaran 2009l2OtO?

TUJUAN PENULISAN
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah

untuk Meningkatkan motivasi dan Hasil Belajar Sains Biologi siswa Kelas VII. SMPNegeri 2l Pekanbaru
Tahun daran 200912010 melalui Penggunaan Bahan Ajar Berbasis CTL ?

METODE PENELITIAN

Penataan Penelitian
Penelitian dilakukan di SMP Negeri 2l Pekanbaru pada bulan Mei sampai Juni 2010. Subjek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VIIoTahun ajaran zC/JD2}rcDengan jumlah siswa 4l orang yang terdiri
dari22 orang laki-laki dan 19 orang perempuan.

ParameterPenelitian
Pararneter yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Motivasi dan Hasil belajar yang meliputi daya
serap dan ketuntasan individual.

Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perangkat pembelajaran dan instrument pengumpul
data :
Perangkat Pembelajaran terdiri dari :
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a. Silabus: b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
c. Lernbar Kerja Siswa (LKS)
d. SumberPembelajaran :

e. Lembaran Postest : 
:

f. Ulangan Harian

Instrumen Pengumpul Data Terdiri dari :
Angket ( sebelum dan sesudah perlakuan) dengan 4 indikator yaitu minat, relevansi, harapan $an hasil dan
Tes berupa post test pada setiap akhir pertemuan clan ulangan harian disetiap akhir siklus, j

Prosedur Pcnelitian
Secara sistematis prosedur penelitian meliputi 4 tahap yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan, Observasi dan
Refleksi.

TeknikPengumpulData '',
Data penelitian untuk melihat motivasi Data dikumpulkan dengan menggunakan angket, Angket yang
digunakan adalah angket tertutup dengan 4 alternatifjawaban dengan'25 pemyataan yang dib&ikan kepada
setiap siswa. Angket ini diberikan atas 4 kategori dengan indikator,iyaitu antara lain : mifiat, relevansi,
harapan dan hasil. Sedangkan untuk hasil belajar digunakan tes bempa postest pada setiap akhir pertemuan
dan ulanqan harian disetiap akhir siklus. | ,

Analisis Dhta ':i
Pengolahan data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menganalisis

data mgtivasi dan hasil belajar siswa setelah menggunakan Bahan Ajar berbasis CTL. Data motivasi
diperolehimelalui'angket kemudian diberikan penilaian atas angket yang telah diisi siswa. Jawaban pada
masing-masing item angket diberi skor. Setiap butir pertanyaan terdiri dari 4 alternatifjawaban. Pemberian
skormotivasibelajardapatdisusunsebagaiberikut

Tabel l. Bobot Motivasi Bclajar Sains Biologi Siswa

Skor Jawaban
Pemyataan TSKSSSS
Positifl234
Negaeif432l

Keterangan :

TS - Tidak setuju
KS = Kurang setuju

Widoyoko (2009)

S = Setuju
SS = Sangat setuju

Setelah diketahui skor untuk masing-masirrg item maka dianalisa dengan menggunakan nrmus :fvt= ? Fx
N

Ketcrangan :

M = Rata-rata yang ingin dicari
? Fx = Jumlah dari hasil perkalian

antara masing-masin g skor
dengan frekuensinya

N = Banyak individu
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Untuk mengetahui motivasi belajar Sains Biologi siswa kelas VII. SMp Negeri 2l pekanbaru
sebelunt dart sesudah penggunaan bahan ajar bcrbasi s CTL tahun ajaran )OOgtZOti, maka diretapkan
rentang sebagai berikut :

'Interval Nilai Kategui
> 3.15 Tinggi sekali
3,00 - 3.74 Tinggi
)')\_100 Culcrp
1.50 - 2,24 Rcndah

< 1,50 Sangat Rendah

l)ava Serap Siswa
Daya serap rliukur dengan menggunakan post test yang diberikan pada setiap akhir pertemuan. Dari

hasil belajar yang cliperoleh dapat dianalisa dengan rumus sebagai berikut :
:

Hl{-l-'*- :i: 1'}l
Jl',

I(ctcrarrgan :

Kcterarrgan
NP : Nilai presentase yang diharapkan
R : Skor mentah yang diperoleh
Slv{ : Skor maksimum (Purwanto, 2008).

_ _%lplr.I14. ____ Kategori _*_
-__ j s_:100 _____4rna!qq4 .__
_ ___zl-84 __P1$__ _

65-7 4 Cukop
<65 Kurang

(Sumber : Modifikasi Purwanto, 2008)

I(ctun[asan Individual

1., , , Skor yang diperoleh siswa
lrLehrntasan ndivrdual = 1i:: zEk:::::'::i:' x 100 % Ketuntasan individ. diukur dengan nilai ulangan

lnrian yang diberikan pada setiap akJrir siklus. Nilai yang rliperoleh cliolah dengan menggunakan nlmus :

Dengan kriteria apabila secirang siswa (individu) telah mencapai 65Vo clari jumlah soal yang cliberikan
atau denqrn nilai (r5, maka individrr dikatakan tuntas.

I IASIL DAN PIINTBAHASAN
Penelitian tinrJakan kelas ini dilaksanakan dikelas VII4 .SMPNegeri2l Pekanbaru Tahun Pelajaran
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,2OA9DOl},yang bertujuan untuk mengetahui sikap ilmiah dan hasil belajar siswa meialuipenggunaan
Bahan Ajar berbasis CTL. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus yang .terdiri dari 8 kali pertbmuan. Pada
siklus I pokok bahasan mengenai kepadatan pgpulasi manusia, meliputi 3 kali pertemuan termasuk ulangan
harian. Dan pada siklus II pokok bahasan mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan, meliputi 5
Pertemuan termasuk ulangan harian.

Motivasi Belajar Sains Biologi sebelum dari sesudah siswa Penggunaan Bahan Ajar berbasis CIL
Dari hasil penelitian penggunaan bahan ajar berbasis CTL terhadap motivasi siswa kelas VII o

SMP Negeri 21 Pekanbaru, berdasarkan hasil angket diperoleh rata-rata persentase motivasi belajar siswa
sebelum dan sesudah penggunaan bahan ajar berbasis CTL dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Skor Motivasi Belajar Sains Biologi Siswa Kelas VII.{ SMP N egeri ZlPekanbaru sebelum
Penggunaan BaharAjar Berbasis CTtr

No lndikator

Motivasi Belah r Saim Biolooi Siswa

Rerata KategodSebelum
Pemounaan

Sesu&h Penqgunaan

KDI KD II

Skor lGtemri Skor Kateqori Skor Futegori

1 Minat 2.16 Rendah 3.10 Tinooi 3.22 Tinooi 3.16 Tinooi

2 Relevansi 2.12 Rendah 3.03 Tinooi 3.13 Tinooi 3.08 Tinooi

3 Harapan 2.15 Rendah 3.02 Tinoqi 3.05 Tinooi 3.04 Tinggi

4 Hasil 2.12 Rendah 3t00 Tinggi 3.19 Tinqoi 3.1 Tinggi

Rerata 2.14 Rendah r 3.04 Tinooi 3.15 Tinooi 3:09 Tinooi

Dari Tabel 4 terlihat bahwa motivasi belajar Sains Biologi siswa selama ini sebelum penggunaan
bahan ajar berbasis CTL tergolong dalam kategori rendah yaitu dengan rerata skor 2,14. Hal ini berarti
bahwa pelggunaan buku teks yartg digunakan siswa selama ini kurang memotivasi siswa dalam kegiatan
pembelajaran sehingga akan rmemungkinkan hasil belajar siiwa tidak tuntas dalam materi yang akan
diujikan, terkait dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Dan juga dikarenakan selama ini pada
saat pelaksanaan proses pembelajaran buku teks yang dimiliki oleh siswa belum menuntut siswa
mengembangkan kemampi-ran untuk berfikir dan materi pembelajaran yang dijelaskan oleh guru kurang
bermakna sehingga siswa dalam belajar hanya tahu dan hafal sehingga hasil belajar siswa rendah.

Skor motivasi melalui penggunaan bahar ajar berbasis CTL mengalami peningkatan dengan
skor 3'09 (kategori tinggi). Skor motivasi pada indikator rninat mengalami peningkatan KD 1 perolehan
skor rata-rata adalah 3.10 (kategori tinggi) mengalami peningkatan pada KD II, skor meningkat menjadi
3.22 (kategori tinggi). Dari skor yang diperoleh ini berarti penggunaan bahan ajar berbasi s CTL dapat
menarik minat dalam hal ini perhatian dan rasa ingin tahu siswa dalarn belajar. Tampilan bahan ajar-
berbasis CTL yang berwarna dengan gambar-ganrbar pada bahan ajar ini mampu menarik minat siswa
dalam mempelajari materi pelajaran. Siswa terlihat antusias dalam nrengikuti pelajaran dengan
menggunakan bahan ajar berbasis CTL ini. Selain itu, pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran
yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan (ramah, terbuka, negosiasi) yang terkait dengan dunia
nyata kehidupan siswa (daily life modeling) sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan,
minat belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasarra menjadi kondusif, nyaman dan
menyenangka n (Sad.iati. 2003).

Skor motivasi siswa pada indikator relevansi pada KD I aclalah 3.03 dcngan kategol'i tinggi pacla
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KD II meningkar menjadi 3,13 dengan kategori tinggi. Dari skor tersebutdapat dilihat penggunaan bahan

ajar berbasis CZL membuat pembelajaran lebih terarah pada tujuan karena pada bahan ajar berbasis CZ,
ini tuluan pembelajaran dituliskan secarajelas sqhingga dengan jglasnya tujuan yang ingin dicapai, siswa
lebih terfokus clan memiliki keinginan yang kuat untuk meningkatkan prestasinya dalam belajar. Motivasi
,sangat erat kaitannya dengan tujuan, jika siswa telah mengetahui tujuan dari pembelajaran yang
dilakukannya maka siswa tersebut akan memiliki motivasi yang tinggi untukmencapai tujuan pemb€lajatan

lersebut.
Berdasarkan Tabel 5 maka keempat inclikator motivasi belajar Sains Biologi siswa yang diukur

dengan menggunakan angket didapatkan hasil bahwa masing-masing indikator minat, relevansi, harapan
dan hasil mengalami peningkatan melalui penggunaan bahan ajar berbasis CIL.

Bahan ajar berbasis CTL merupakan faktor eksternal siswa yang nrampu memperkuat motivasi
internal untuk belajar. Salah satu kegiatan pembelajaran yang mampu mempengaruhi motivasi siswa
adalah dengan mendisain secara lengkap, dalam arti ada unsur media dan sumber belajar yang memadai
akan mempengaruhi suasana pembelajaran sehingga proses belajar yang terjadi pada siswa menjadi optimal.
Dengan bahan ajar yang didisain secara menarik dan clilengkapi isf?an ilustrasi yang menarik akan
menstimulasi siswa untuk memanfaatkan bahan ajar sebagai bahan pembelajaran atau sebagai salah satu
sumber belajar (Hermawan et al,20O8).

Ilasil Belajar Siswa Dilihat dari Nilai Postest dan Ulangan Harian
Dari hasil penelitian hasil belajar siswa dapat dilihat dari daya serap dan ketuntasan belajar siswa

secara individual, berdasarkan nilai postest dan nilai ulangan harian pada kedua siklus. Daya serap'siswa
pada siklus I dapat dilihat pada tabel 5. , ' ,

Daii tatel 5 diatas dapat dilihat ba\wa daya serap siswa siklus I setelah penggunaan bahan ajar
berbasis CTL dengalami peningkatan pada setiap kali p"Je-run. Pada pertemuan I rata-rata nilai postest
yaitv 63.6Vo dengan kategori kurang, pertemuan II yaitu 65,5 Vo dengan kategori Cukup. Rata-rata nilai
ulangan harian siklus I yaitu 7O.49 7o.

Hasil belajar siswa dari nilai ulanganlharian pada siklus I mengalami peningkatan bila dibandingkan
ilengan nilai ulangan harian sebelum penggunaan bahan ajar berbasis CTL yaitu 62.8 (kategori kurang).
Peningkatan ini disebabkan karena siswa sudah bisa belajar sendiri dengan menggunakan bahan ajar
berbasis CTL sehingga sedikit demi sedikit mereka dapat menkontruksi pengetahuannya dan juga siswa
sering berada dalam kelompok belajar sehingga siswa diberi kesempatan untuk saling bertukar pikiran
dan membagikan ide-ide dalam mempertimbangkan jawaban dari pertanyaan LKS. Siswa nampak serius
dan bersungguh-sungguh dalam berdiskusi kelompok.

I

Tabel 5. Daya Serap Siswa Pada Siklus I setelah penggunaan Bahan Ajar Berbasis CTL dari Nilai
PostTcst dan Ulangan Harian Pada Siswa Ketas VII4 SMPNegeri2lPekanbaru Tahun
Ajaran 200912010

SIKLUS I
Skor Kategori , Pertemuan T]H I

Jumlah (7o)
No

Pmt test I
Jumlah (7o)

Pct test II
Jumlah (7o)

l.
,)

J.
4.

85-lm
15 -84
65 *14
<65

Amat Ba.ik
Baik
Cukup

0 (0).
3 Q.6e)

15 (38.46)

0 (0)
7 (18.42)
7 (18.42)

2 (4.88)
t7 (41.46)
l5 (36.59)

Kurang baik 21 (53.85) 24 (63.16) | 7 (n,A)
Jrrmlah siswa 39 (r00) 3E (100) 41 (1m)
Rata-Ratn 63.6 655 70.49
Kategori Kurans Cukup Cukup
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penggunaan pendekatan CTL didalarn bahan :rjar menjadikauproses pembelajararr lcbilt kreatif

dart inovatif karena fuU"f"ir*n berorientasi pada aktivitas sisw4' Proses pembelajarair ntenekankan

;;;;iJ;- 'n"nglruy"ti 
:proses belajar dengan melakukan sesrratu. g"tTuhu.' siYu harus rnamptt

mengkontruksi penge;hu* d"ng* rnenghnb,rngkan pengalaman schari-hari yang berkaitan denqan materi

yanidialurkun. pr*", pembelajaran clikelas menuntut siswa tidakhanya berpikir(berupa hapalan) tetapi

p"rnlbauiuran dikelas m"mungkinkan siswa mengerti rnatnl!91!ar sehingga proses belajar lebih penting

Sehingga daya serap terhadap pelajaran pun tinggi (Nina, 2010)'

dengan situasi kehidupai, artinya siswa dituniut untuk dapat menqngkap hubungan antaral,pengalaman

bela]ar disekolah denian kehidupan nyata. Hal ini sangat penting,lsebab dengan dapat_meluorelasikan

materi yang diternukan dengan kehidupan lyat4,bukan saja bagi siswa materi itu akan be-rfungsi secara

n "g-Jilf; "kan 
tetapi *ut"ii yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, .setringga tidak

akan mudah dilupakan. Sehingga jika diadatan postest dan ulanbal harian (UH) siswa dapat menjawab

pertanyaand"nga''muclahdanhasiibelajaryangbaik.E --" r 
Untuk irengetahui daya serap siswasetelah penggunaan bahhn ajar berbasis CTL pada siklu.s II

dapat dilihat pada ta-Uet O. Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat daya sgrap siswa setelah penggunaal bulul
ajar berbasis CTL mengalami peningkatan pada setiap pertemuan. Pada pertemuan I rata-rata nilai postcst

iaitu73.l7 Vo (kategoJcukup), p"rt"-uun lI rata-rata nilai postest yqitu 76 lo (kategotibaik)' pertemuan

iII rata-rata nilai postest yaiiu 8i Vo (kategori baik), pertemuan IV rata-rata nilai postest yeitu85.t2%,.

Sedangkan'rata-rita nilai ulangan harian pada siklus II yaitu 81.2O 7o (kategori baik).
: " Ilasil belajar siswa darinilai ulangan harian pada siklus tr yaitu 8l.2O Vo lkategori baik) rnengalami

peningkatan dibandingkan dengan nilai ulangan harian pada siklus I.yaituJ0.49% (kategori cukup).
Iteningtat"n,ini disebabkan karena Belajar dengan menggunakan bahan ajar berbasis CfL, akan membantu

siswa menemukan sendiri, membangun pemahaman oleh diri sendiri dari pengalantan'pengalaman bant

yang dirangkai dengan pengalaman awal. Hal ini sangat pentinpi, sebab dengan dapat mengorelasikan

materi yang:ditemukan dengan kehidupan nyata, buka saja bagi siswa materi itu akan berftrngsi secara
fungsi5nal]akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam eratdalam memori sis-wa, sehingga tidak
akan mudah dilupakan dan dapat diingat dalam jangka waktu yang lama'

Thbel 6. Daya Serap Siswa Pada Siklus II setelah penggunaan Bahan Ajar Bcrbasis CTL dari Nilai
Post Test dan lJlangan Harian Pada $iswa Kelas VII4 SMP Negeri 2l Pekanbaru Tahun Ajaran
200912010

No Skor Kategori Pmt test I
Jumlah
(vo)

SIKLUS II
Pertelnuan

Post test Pmt test Post test tJI{ II
U m tV Jvmlah(.Vo)

Jumlah Jumlah Jumlah
(Vo) (Vo1 (Vo)

85 - 100 Amat Baik 3 (7.32) 9 (22.50) 15(37.50) 19 (46.34\ t0 Q't.39)
7s -84 Baik 16 Q9.m) n Qq 16 (40) 18 (43,90) 28 (68.30)
6s -14 Cukup t3(31.7t) t2 fi}) 9 (22.s0) 4 (9.16) 3 (7.31)
< 65 Kurans baik 9 Q1.95) 7 (17 .5O\ 0(0) 0 (0) 0 0)

Bahan ajar Lre.rbasis CTL.juga dapat membantu siswa mengbrnbangkan potensi intelektual mercka.
CTL mengajarkan langkah-langkah yang dapatdiguyrakan rJalam berpikirkritis dan kreatif serta memberikarr
kesempatan untuk menggunakan keahlian berpikir dalam tingkatan yang lebih tinggi dalant dunia nyata.
Daya serap siswa berdasarkan nilai ulangan harian meningkat, pada siklus II rata-rata siswa memperoleh

l.
2.
3.
4.
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nilai 81.20 (kategori baik), sehingga dengan Penggunaan bahan ajar berbasis CTL dapat meningkatkan
hasilbelajarsainsbiologisiswakelasVIIiSMPNegeri2lPekanbarutahunajaran7Ng/2o|0.

Ketuntasan Belajar Siswa Melalui penggunaan Bahan Ajar Berbasis crl,
Keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran selain dari daya serap, juga dapat dilihat clali

ketuntasan belajar siswa i. Berdasarkan data penelitian .setelah menggunakun il"tr* Ajai berbasis C1.L
dapat dilihat ket"untasan belajar siswa pacla tabelT.

Berdasarkan Tabel 7 dapatdilihat pada ulangan harian I dari 4l orang siswa hanya82.9Vo atau
34 siswa yang dinyatakan tuntas sedangkan, 17 .l Vo artu 7 orang siswa lagi oinlatatcan tidak tuntas. pada
ulangan harian II terjadi peningkatan hasil belajar yaitu seluruh siswa (iooE l dinyatakan tuntas- Hasil
ulangan siklus II meningkat disebabkan kareni dengan adanya bahan ajar berbasis CTL, siswa akan
mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya sehingga hasil
belajar yang didapat siswa pun meningkat (Anonimus, ZObq).

Bahan ajarberbasis Cltmenclorong siswa agar siswa dapat menemukan hubrnrgan antara materi
yang dipelajari detrgan situasi kehidupan, artinya siswa dituntut untuk iialat menangkaplubungan antara
pengalaman belajar disekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab oenian dapat
mengkorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata,bukan sa;a uali siswa materi itu akan
berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori
siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan (Nina, 2Ol0).

Tabel 7' Hasil Analisis Ketuntasan Belajar Sisri'a Setelah penggunan bahan ajar berbasis CTLdikelas vII4 sl\rpNegeri 2l pekanbaru 'fahun alaran zoo9/2010

Ulangan Harian Nilai Rata-Rata
Ketuntasan belaiar

Tuntas Tidak Tuntas
umlah (Vo

Ketuntasan Belajarsiswa sesudah penggunaan bahan ajar berbasis crl- dari nilai ulangan harianmengalami peningkatan jika dibandingkan a"ngu,, seberuri p;;;;;;;;;;';j;, berbasis crl.Peningkatan ini disebabkan karena siswa sudah blsa belajar sendiri dengan menggunakan bahan ajarberbasis crl sehingga sedikit demi sedikit mereka dapat mlnkontruksi p.ig"rurruu;yu
Penggunaan pendekatan crl di dalam bahan ajar dapat membuat proses pembelajaran lebihkreatif karena pembelaiaran berorientasi pada akrivitas s-iswa. 

^crr 
uauun suatu strategi pembelajaranyang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh urtuk J;;;;;;;;1", materi yangdipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapatmenerapkannya dalam kehidupan tn"."ku. Sehingga materi yang telah diajarkan guru bisa diingat siswadalam jangka waktu yang lama, hasil belajar pun meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil pembahasan diatas dapat diambir kesimpuran sebagai berikut :1' Rerata skor motivasi belajar Sains Biologi siswa sebelum penggunaan bahan ajar berbasis C?"tadalah 2j4 dengan kategori rendah- sedingkan rerata skor motivasi setelah p"nggunuun bahanajar berbasis CTL adalah 3.09 d.ngun kategori tinggi.2' Hasil belajar siswa berdasarkan daya serap pada siklus I adalah 70,49vo (kategori cukup) danpada siklus II meningkar menjadi adarah gr,io% (kategori baik).

3 ' Ketuntasan belajar siswa dilihat dari ulangan harian iada siklus I yaitu gz.gvodengan nilai rata-
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rataToAg d,anpada siklus II meningkat menjadi lYEo de:g.annilai tjS;ti,i 8.1,20
Diharapkan guru-guru biologi dapat menggunakan bahan ajar berbrsis CTL ini atau membuat bahan

ajar yang s"*u"i denlan kurikulum dan keLutuhan siswa, sehingga bisa dijadikan alternatif rnedia

;;;;;"t"n uniuk rriembantu proses belajar mengajar sains dengan tujuan meningkatkan hasil be.lajar

sains siswa,
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