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ABSTRAK
Penelitian ini dibatasi hanya pada kemampuan siswa memahami dan
mempraktekkan: Menerapkan konsep reaksi oksidasi-reduksi dan elektrokimia
dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari melalui pendekatan pembelajaran
kontekstual untuk pembekalan kecakapan hidup, dan dilaksanakan di kelas XIIMM-2 SMKN 1 Ngasem Kabupaten Kediri pada semester genap tahun pelajaran
2017/2018 yang jumlah siswanya ada 32 anak..
Setelah dilaksanakan PTK sebanyak 3 siklus, maka hasil-hasilnya adalah:
terdapat peningkatan kemampuan siswa dalam penguasaan materi. Hal ini dapat
dibuktikan sebelum PTK kemampuan siswa rata-rata 48,54 %, sedangkan setelah
PTK siklus III meningkat menjadi 86,14 %, yang berarti meningkat 37,60 %.
Sedangkan kemampuan siswa dalam mengikuti model pembelajaran kontekstual
(personal skills, thinking skills, academic skills, social skills), kondisi sebelum PTK ratarata 9.38 % , sedangkan setelah PTK siklus III naik sangat signifikan menjadi 52.35 % ,
yang berarti meningkat 42,97 %. Hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran
Kontekstual yang diterapkan oleh guru sangat cocok dan berhasil.

Kata Kunci: Prestasi Belajar, Pembelajaran Kontekstual, Mata Pelajaran Kimia,
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pembelajaran Kontekstual (PK) merupakan suatu upaya pendekatan
pembaharuan pendidikan yang dikatakan sebagai hasil integrasi dari banyak
praktek pembelajaran yang baik. Dengan pembelajaran Kontekstual diharapkan
pembelajaran makin relevan dan bermanfaat secara fungsional bagi seluruh siswa.
Guru yang kreatif diharapkan dapat mengkaitkan pokok bahasan yang
dibelajarkannya dengan permasalahan riil siswa dalam masyarakat. Melalui
pendekatan pembelajaran Kontekstual, siswa diharapkan dapat dilatih menerapkan
dan mengalami pemecahan masalah sehari-hari yang bersangkut paut dengan
peran dan tanggungjawab mereka sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat,
dan warga negara dan dengan demikian lebih memahami materi yang
dipelajarinya. PK menekankan pengamatan, pemikiran tingkat tinggi, transfer
pengetahuan lintas disiplin akademik, maupun koleksi, analisis, dan sintesis
informasi dan data yang berasal dari berbagai sumber dan sudut pandang.
Namun demikian dalam praktek pembelajaran sehari-hari guru masih
sering menjumpai kurangnya minat dan motivasi siswa untuk belajar di kelas.
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Seringkali siswa mempraktekkan “multiple D” yaitu datang, duduk, dengar, diam,
dongkol, dan dengkur. Mereka sering merasa terpaksa datang dan menghabiskan
waktunya di kelas. Apalagi apabila guru masih terbiasa untuk menjadikan
siswanya sebagai pendengar yang baik, karena guru masih memiliki filosofi
pembelajaran yang berpusat pada guru dan masih yakin bahwa satu-satunya cara
untuk mengajar dengan cepat sambil mengejar target kurikulum adalah dengan
menggunakan metode ceramah.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang berjudul: “Peningkatan Prestasi Belajar
Siswa Melalui Pembelajaran Kontekstual Mata Pelajaran Kimia kelas XII-MM-2
di SMKN 1 Ngasem Kabupaten Kediri ”.
Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang tersebut, akhirnya penulis merumuskan
permasalahannya yaitu: “Apakah prestasi belajar Kimia siswa dapat ditingkatkan
melalui pendekatan pembelajaran kontekstual ?.
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar Kimia
siswa melalui pendekatan pembelajaran kontekstual
KAJIAN PUSTAKA
Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran Kontekstual (PK) adalah konsep belajar yang membantu
guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa
dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya
dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari (Kemdiknas: 2012:5)
Pembelajaran Kontekstual merupakan bagian dari kerangka pendidikan yang dapat
digunakan guru untuk membantu siswa membuat pembelajaran menjadi lebih
bermakna bagi siswa.
Melalui pembeajaran kontekstual diharapkan siswa dapat berlatih mengenal
diri sendiri (personal skills), menekankan ketrampilan berpikir tingkat tinggi
(thinking skills), melakukan transfer pengetahuan lintas disiplin akademik, dan
berlatih mengumpulkan, menganalisis, mensintesis informasi dan data dari
berbagai sumber dan dengan berbagai sudut pandang (academic skills).
Penggunaan pembelajaran kontekstual memiliki potensi juga untuk
mengembangkan sikap, nilai, serta kreatifitas siswa dalam memecahkan masalah
yang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari melalui interaksi dengan sesama
siswa misalnya melalui pembelajaran kooperatif sehingga jug mengembangkan
ketrampilan social (social skills). (Kemdiknas: 2012:6)
Pembelajaran Kontekstual tepat untuk pembekalan kecakapan hidup karena
melalui PK siswa dapat dilatih menulis jurnal belajar ynag merupakan ungkapan
hasil refleksi diri mengenai kegiatan belajarnya (yang merupakan salah satu aspek
cara pengenalan diri sendiri/personal skill, dilatih melakukan pemecahan
permasalahan nyata di lingkungannya/thinking skills, dan kegiatan
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penyelidikan/academic skills, dalam tatanan pembelajaran kooperatif/social skills).
(Kemdiknas, 2012:7)
Menurut Nortwest Regional Education Laboratory dalam (Imron, A. 2009)
terdapat enam elemen utama pembelajaran kontekstual, yaitu A) Pembelajaran
Bermakna, Belajar dipandang sebagai sesuatu yang relevan atau bermanfaat bagi
siswa karena isinya dikaitkan dengan kehidupan nyata dan nilai yang dimiliki
siswa. Siswa mengerti manfaat isi pembelajaran dan merasa berkepentingan untuk
belajar demi kehidupannya di masa yang akan datang. B) Penerapan Pengetahuan,
Kemampuan untuk melihat bagaimana sesuatu ynag telah dipelajari dapat
dipelajari dapat diterapkan juga pada lingkungan lain serta bermanfaat pada saat
sekarang atau di masa yang akan datang. C) Pemikiran Tingkat Tinggi, Para siswa
dituntut untuk menggunakan pemikiran kritis maupun kreatif pada saat
mengumpulkan data, memahami suatu isu, atau memecahkan permasalahan. D)
Kurikulum yang berhubungan dengan standar, Isi pembelajaran bersangkut paut
dengan beragam standar local, propinsi, nasional, maupun perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta dengan dunia kerja. E) Responsif terhadap
budaya, Guru sebagai pendidik harus memahami dan menghormati nilai,
kepercayaan, dan adat istiadat/kebiasaan para siswa, rekan pendidik, maupun
masyarakat tempat guru mendidik. F) Penilaian Autentik, Penilaian dilakukan
dengan menggunakan portofolio, rubrik, daftr cek, maupun panduan observasi.
Fokus penilaian adalah pada penyelesaian tugas yang relevan dan kontekstual.
Penilaian dilakukan terhadap proses maupun hasil pembelajaran.
Hasil Belajar
Pada setiap bagian yang telah dilaksanakan sebagai hasil atau out put dari
kegiatan tersebut merupakan hasil prestasi yang dihasilkan dari suatu kegiatan
yang dilaksanakan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2007:314) prestasi
adalah hasil yang telah dicapai untuk menunjukkan tekad sebelumnya. Belajar
dapat membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. Perubahan ini
merupakan pengalaman tingkah laku dari yang kurang baik menjadi lebih baik.
Pengalaman dalam belajar merupakan pengalaman yang dituju pada hasil yang
akan dicapai siswa dalam proses belajar di sekolah. Menurut Purwodarminto
(2011:768), Hasil belajar adalah prestasi yang dicapai (dilakukan, dikerjakan),
dalam hal ini prestasi belajar merupakan hasil pekerjaan, hasil penciptaan oleh
seseorang yang diperoleh dengan ketelitian kerja serta perjuangan yang
membutuhkan pikiran. (Noeng Muhajir. 2010:25).
Berdasarkan uraian di atas dikatakan bahwa hasil belajar yang dicapai oleh
siswa yang melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya setelah siswa itu
melakukan kegiatan belajar. Pencapaian hasil belajar tersebut dapat diketahui
dengan mengadakan penelitian tes hasil belajar. Penilaian diadakan untuk
mengetahui sejauh mana siswa telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan
oleh guru. Disamping itu guru dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan guru
dalam proses belajara mengajar di sekolah. Sejalan dengan hasil belajar, maka
dapat diartikan bahwa hasil belajar Kimia adalah nilai yang diperoleh siswa setelah
melibatkan secar langsung/aktif seluruh potensi yang dimilikinya baik aspek
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kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan) dalam
proses belajar mengajar Kimia.
Mata Pelajaran Kimia
Kimia sebagai ilmu memiliki obyek yang berkaitan dengan benda serta
gejala-gejala atau fenomena-fenomena alam, serta persoalan-persoalan
lingkungan. (Druxes, Herbert, Gernat Born, Fritz Seisem, (2010:23). Mata
pelajaran Kimia adalah salah satu mata pelajaran wajib dalam kurikulum 2013
yang menguraikan dan menganalisa struktur dan peristiwa-peristiwa alam, teknik,
dan dunia sekelilingnya. serta permasalahan-permasalahan yang membutuhkan
pemecahan. (Kementrian Pendidikan Nasional 2013:145).
Disamping itu, pembelajaran dalam mata pelajaran Kimia merupakan
kegiatan yang berhubungan dengan gejala alam yang memiliki pengaruh besar
terhadap kehidupan manusia dan maknluk hidup lainnya, serta berkaitan dengan
lingkungan alam semesta sebagai sumber energi. (Suparno, 2006, 87).
Mata pelajaran Kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang cocok jika
dalam pembelajarannya menggunakan pendekatan kontekstual. Hal ini disebabkan
dalam mata pelajaran Kimia menguraikan dan menganalisa struktur dan peristiwaperistiwa alam, teknik, dan dunia sekelilingnya. serta permasalahan-permasalahan
yang membutuhkan pemecahan
METODE PENELITIAN
Subjek, Tempat dan Waktu Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah 32 siswa kelas XII-MM-2. Penelitian
dilaksanakan di SMKN 1 Ngasem Kabupaten Kediri. Lokasi dari sekolah ini
berada di Jl. Jl. Totok Kerot desa Sumberejo kecamatan Ngasem kabupaten Kediri.
Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018
tepatnya pada bulan April hingga bulan Mei 2018.
Prosedur Penelitian
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model siklus yang terdiri dari
siklus 1 sampai dengan siklus 3. Pada siklus 1, guru melakukan tes awal (pre-test)
dengan pokok bahasan ‘Menerapkan konsep reaksi oksidasi-reduksi dan
elektrokimia dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari’’ Selanjutnya guru
menyampaikan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan materi pembahasan.
Permasalahan-permasalahan tersebut adalah Menyetarakan reaksi redoks dengan
cara setengah reaksi (ion elektron), Menyetarakan reaksi redoks dengan cara
perubahan bilangan oksidasi (PBO), Menyimpulkan ciri-ciri reaksi redoks yang
berlangsung secara spontan melalui percobaan, Menggambarkan susunan sel Volta
atau sel Galvani dan menjelaskan fungsi tiap bagiannya
Siswa dibagi mejadi 4 kelompok yang masing-masing kelompok diberi
tugas membahas salah satu permasalahan yang ada di atas yang dibagi melalui
undian. Setelah waktu berjalan 45 menit, kemudian dilaksanakan diskusi kelas,
dengan cara secara bergantian masing-masing kelompok maju ke depan untuk
menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dengan durasi waktu 30 menit, yang
kemudian ditanggapi oleh kelompok yang lain dengan bimbingan guru/peneliti.
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Cara yang ditempuh pada siklus I ini dilakukan lagi pada siklus II dan III, namun
dengan materi pembahasan yang berbeda. Kegiatan ini dilakukan sambil
melakukan pengamatan untuk mengetahui tingkat keterlibatan semua siswa dalam
proses pembelajaran Kimia.
Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sesuai
dengan Rancangan penelitian yang telah diuraikan adalah Observasi dan
Wawancara. Observasi ini digunakan untuk memperoleh data dan fakta tentang:
Kemampuan guru dan siswa dalam penerapan pendekatan menggunakan
Pembelajaran Kontekstual.
Sedangkan Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang
dilakukan dua pihak yaitu si pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan tersebut. (Departemen Pendidikan Nasional. 2007). Wawancara juga
merupakan bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi atau
teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung dengan responden
baik dalam situasi yang sebenarnya maupun buatan (Arikunto, Suharsimi.2009).
Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data
tentang pendapat guru terhadap pembelajaran Kontekstual yang dikaitkan dengan
penelitian tindakan
Teknik Analisa Data
Data yang diperoleh dari hasil observasi (pengamatan) dan kuesioner,
dianalisis secara deskriptif kuantitatif, artinya gambaran proses belajar mengajar
diungkapkan dengan kata-kata maupun prosentase. Sedangkan data yang diambil
dari test akan diolah secara kuantitatif yaitu gambaran kemajuan belajar ini dicari
rata-rata dari tiap kriteria yang ditetapkan, yang pada akhirnya dapat diketahui
kemajuan hasil belajar siswa dari tiap siklusnya
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Pra siklus
Pada penelitian awal ini, guru mengelompokkan siswa ke dalam 4
kelompok, lalu membuka pelajaran dengan menampilkan pokok-pokok
permasalahan sesuai pokok bahasan. Setelah itu dilanjutkan dengan memberikan
penjelasan tentang hal-hal yang harus dipersiapkan untuk melakukan pembelajaran
kontekstual. Setelah siswa memperoleh kejelasan tentang apa yang akan
dilakukannya, guru mempersiapkan siswa untuk bekerja secara mandiri dengan
kelompoknya dalam melakukan kegiatan pembelajaran.
Pada tahap ini, siswa mempelajari tentang ‘Listrik Statik dan
permasalahannya. Setelah semua kegiatan selesai dilakukan, selanjutnya
berdasarkan pengamatan guru terhadap siswa maka diperoleh data awal
sebagaimana dalam tabel berikut :
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Tabel 1. Kemampuan Pembelajaran Kontekstual pada Siswa Kelas XII-MM2 SMKN 1 Ngasem Kabupaten Kediri pada prasiklus
Jml dan % Siswa Katagori
No
Jenis Kemampuan
Baik
Cukup
Kurang
1 Kemampun Mengenal Diri Sendiri
3 anak
6 anak
23 anak
(personal skill)
(9.38%)
(18.75%)
(71.88%)
2 Ketrampilan Berpikir Tingkat
2 anak
4 anak
26 anak
Tinggi (Thinking Skills)
(6.25%)
(12.50%)
(81.25%)
3 Kemampuan mengumpulkan,
2 anak
2 anak
28 anak
menganalisis, mensintesis
(6.25%)
(6.25%)
(87.50%)
informasi dan data dari berbagai
sumber dan sudut pandang
(academic skills)
4 Kemampuan mengembangkan
5 anak
7 anak
20 anak
sikap, nilai serta kreativitas dalam
(15.63%) (21.88%)
(62.50%)
memecahkan masalah (social skills)
Rata-Rata Skor
9.38 %
14.85 %
75.78 %
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)
Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kemampuan anak dalam pembelajaran
kontekstual sebelum PTK masih sangat rendah, Kemampuan yang masih sangat
rendah terutama kemampuan siswa dalam mengumpulkan, menganalisis,
mensintesis informasi dan data dari berbagai sumber dan berbagai sudut pandang.
Sementara itu dari hasil “Pre-Test” yang dilakukan terhadap siswa guna
mendapatkan data awal, prosentase penguasaannya materi pembelajaran adalah
sebagaimana terdapat dalam tabel beikut :
Tabel 2. Data Hasil Pre-Test Kelas XII-MM-2 SMKN 1 Ngasem Kabupaten
Kediri Pada PTK Siklus I
No
Jenis Kemampuan Yang Dikuasai Siswa
% Skor Perolehan
1 Menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah
52,01
reaksi (ion elektron)
2 Menyetarakan reaksi redoks dengan cara perubahan
39,80
bilangan oksidasi (PBO)
3 Menyimpulkan ciri-ciri reaksi redoks yang
53,80
berlangsung secara spontan melalui percobaan
4 Menggambarkan susunan sel Volta atau sel Galvani
48,54
dan menjelaskan fungsi tiap bagiannya
Rata-Rata Skor
48.54
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)
Dari data diatas, terlihat jelas bahwa kemampuan siswa terhadap
penguasaan materi sebelum diterapkan metode pembelajaran Kontekstual masih
sangat rendah, yaitu rata-rata 48,54.
Siklus I
Kegiatan yang dilaksanakan pada siklus ini adalah merencanakan tindakan
pembelajaran siswa dengan menggunakan model pembelajaran Kontekstual.
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Dalam model pembelajaran Kontekstual ini diawali guru memberikan penjelasan
tentang hal-hal yang harus dipersiapkan untuk melakukan kegiatan. Kegiatankegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dengan bimbingan guru adalah mulai
dari kemampuan pengenalan diri (personal skills), kemampuan berfikir tingkat
tinggi (thinking skills), kemampuan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis
informasi dan data dari berbagai sumber dan berbagai sudut pandang (academic
skills), serta ketrampilan mengembangkan sikap, nilai, serta kreativitas dalam
memecahkan masalah (social skills).
Selanjutnya guru menyampaikan beberapa permasalahan yang berkaitan
dengan Menerapkan konsep reaksi oksidasi-reduksi dan elektrokimia dalam
teknologi dan kehidupan sehari-hari.
Pada saat tahapan ini dilakukan, peneliti dan pengamat melakukan
pengamatan kegiatan pembelajaran Kontekstual sesuai pokok bahasan yang
direncanakan. Adapun hasil pengamatan kepada siswa tertera dalam table di
bawah ini:
Tabel 3. Data Kemampuan Siswa Kelas XII-MM-2 SMKN 1 Ngasem
Kabupaten Kediri Dalam Pembelajaran Kontekstual pada Siklus I
Jml dan % Siswa Katagori
No
Jenis Kemampuan
Baik
Cukup
Kurang
1
Kemampun Mengenal Diri Sendiri
7 anak
9 anak
16 anak
(personal skill)
(21.88%) (28.13%) (50.00%)
2
Ketrampilan Berpikir Tingkat
7 anak
8 anak
17 anak
Tinggi (Thinking Skills)
(21.88%) (25.00%) (53.13%)
3
Kemampuan mengumpulkan,
5 anak
6 anak
21 anak
menganalisis, mensintesis
(15.63%) (18.75%) (65.63%)
informasi dan data dari berbagai
sumber dan sudut pandang
(academic skills)
4
Kemampuan mengembangkan
10 anak
13 anak
9 anak
sikap, nilai serta kreativitas dalam
(31.25%) (40.63%) (28.13%)
memecahkan masalah (social skills)
Rata-Rata Skor
22.66 %
28.13 %
49.22 %
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)
Bila dibandingkan dengan kemampuan awal pembelajaran kontekstual,
maka pada siklus I terjadi peningkatan prosentase pada semua aspek baik personal
skills, thinking skills, academic skills, maupun social skills. Namun demikian
kenaikan kemampuan siswa dalam pembelajaran kontekstual pada siklus I ini
belumlah sesuai harapan, oleh sebab itu perlu dacari sebab-sebabnya dan
kemudian diperbaiki pada siklus II.
Sementara itu hasil post-test pada siklus I ini juga mengalami kenaikan jika
dibandingkan dengan pada tes awal sebelum dilaksanakan pembelajaran
kontekstual, yaitu sebagaimana dalam tabel di bawah ini:
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Tabel 4. Data Hasil Post-Test Kelas XII-MM-2 SMKN 1 Ngasem
Kabupaten Kediri PTK Siklus I
No
Jenis Kemampuan Yang Dikuasai Siswa
% Skor Perolehan
1 Menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah
65,34
reaksi (ion elektron)
2 Menyetarakan reaksi redoks dengan cara
53,13
perubahan bilangan oksidasi (PBO)
3 Menyimpulkan ciri-ciri reaksi redoks yang
67,13
berlangsung secara spontan melalui percobaan
4 Menggambarkan susunan sel Volta atau sel
61.87
Galvani dan menjelaskan fungsi tiap bagiannya
Rata-Rata Skor
61,87
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)
Jika dibandingkan kemampuan siswa antara sebelum PTK dengan stelah
PTK siklus I, rata-ratanya sudah ada peningkatan, namun masih belum signifikan
dan belum sesuai dengan harapan diterapkannya model pembelajaran kontekstual.
Siklus II
Hasil kuesioner pada pra siklus II, pengamatan, dan pre-tes menunjukkan
adanya peningkatan motivasi siswa yang ingin bisa memahami permasalahanpermasalahan tentang ‘Menjelaskan reaksi oksidasi-reduksi dalam sel elektrolisis’
cukup tinggi. Hal ini didukung adanya data tentang perasaan siswa terhadap
kegiatan yang dilakukan oleh guru peneliti setelah siklus 1 terjadi. Mereka merasa
senang bahkan hampir mayoritas siswa menganggap pembelajaran yang dilakukan
oleh guru perlu terus dikembangkan. Sementara hasil Pre-test pada siklus II,
prosentasenya adalah sebagai berikut :
Tabel 5. Data Hasil Pre-Test Kelas XII-MM-2 SMKN 1 Ngasem
Kabupaten Kediri Siklus II
No
Jenis Kemampuan Yang Dikuasai Siswa
% Skor Perolehan
1 Mengamati reaksi yang terjadi di anoda dan katoda
78,30
pada reaksi elektrolisis melalui percobaan
2 Menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda
pada larutan atau cairan dengan elektroda aktif
66,08
ataupun elektroda inert
3 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi
77,91
terjadinya korosi melalui percobaan
4 Menjelaskan beberapa cara untuk mencegah
74,10
terjadinya korosi
Rata-Rata Skor
74,10
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)
Pada siklus II, siswa belajar tentang pokok bahasan ‘Menjelaskan reaksi
oksidasi-reduksi dalam sel elektrolisis.
Tindakan pada siklus II dilakukan berdasarkan dari kegiatan tindakan pada
siklus I adalah Guru perlu memberikan penjelasan lebih detail kepada siswa
tentang cara melatih beberapa kecakapan dalam pembelajaran kontekstual, yaitu:
personal skills, thinking skills, academic skills, dan social skills, karena hal ini
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mempengaruhi tingkat keberhasilan pembelajaran ini. Guru perlu memberikan
contoh yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari agar siswa lebih mudah
masuk dalam permasalahan yang disajikan. Dalam pengungkapan kembali, perlu
adanya penjelasan lagi tentang apa yang baru saja dilakukan siswa, agar siswa
menjadi lebih jelas. Guru perlu menginformasikan bahwa segala aktifitas serta
partisipasi siswa masuk dalam kriteria penilaian.
Siswa dibagi mejadi 4 kelompok yang masing-masing kelompok diberi
tugas membahas salah satu permasalahan yang dibagi melalui undian. Melalui
diskusi kelompok dengan menggunakan referensi yang ada seperti buku, LKS,
atau majalah, dsb. siswa mencari solusi pemecahannya. Setelah dilakukan
pengamatan pada saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran Kimia dengan model
pembelajaran Kontekstual sesuai pokok bahasan yang direncanakan. Adapun hasil
pengamatan kepada siswa tertera dalam tabel di bawah ini:
Tabel 6. Data Kemampuan Siswa Kelas XII-MM-2 SMKN 1 Ngasem
Kabupaten Kediri Dalam Pembelajaran Kontekstual pada Siklus II
Jml dan % Siswa Katagori
No
Jenis Kemampuan
Baik
Cukup
Kurang
1 Kemampun Mengenal Diri Sendiri
12 anak
14 anak
6 anak
(personal skill)
(37.50%) (43.75%) (18.75%)
2 Ketrampilan Berpikir Tingkat Tinggi
13 anak
13 anak
6 anak
(Thinking Skills)
(40.63%) (40.63%) (18.75%)
3 Kemampuan mengumpulkan,
10 anak
11 anak
11 anak
menganalisis, mensintesis informasi dan (31.25%) (34.38%) (34.38%)
data dari berbagai sumber dan sudut
pandang (academic skills)
4 Kemampuan mengembangkan sikap,
14 anak
15 anak
3 anak
nilai serta kreativitas dalam
(43.75%) (46.88%) (9.38%)
memecahkan masalah (social skills)
Rata-Rata Skor
38.28 % 41.41 % 20.32 %
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)
Bila dibandingkan dengan kemampuan pada pembelajaran kontekstual
pada siklus I, maka pada siklus II ini juga telah terjadi peningkatan dari keempat
aspek, baik personal skills, thinking skills, academic skills, maupun social skills.
Namun demikian kenaikan kemampuan siswa dalam pembelajaran kontekstual
pada siklus I ini belumlah sesuai harapan dan belum signifikan, oleh sebab itu
perlu dacari sebab-sebabnya dan kemudian diperbaiki pada siklus III.
Sementara itu hasil post-test pada siklus II ini juga mengalami kenaikan
jika dibandingkan dengan pada tes awal sebelum dilaksanakan pembelajaran
kontekstual, yaitu sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Triani Fajariati

408

Jurnal Mitra Guru

Volume IV, Nomor 4, Agustus 2018

Tabel 7. Data Hasil Post-Test Kelas XII-MM-2 SMKN 1 Ngasem Kabupaten
Kediri PTK Siklus II
No
Jenis Kemampuan Yang Dikuasai Siswa
% Skor Perolehan
1 Mengamati reaksi yang terjadi di anoda dan katoda
83,57
pada reaksi elektrolisis melalui percobaan
2 Menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda
pada larutan atau cairan dengan elektroda aktif
71,35
ataupun elektroda inert
3 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi
84,19
terjadinya korosi melalui percobaan
4 Menjelaskan beberapa cara untuk mencegah
79,71
terjadinya korosi
Rata-Rata Skor
79,71
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)
Jika dibandingkan kemampuan siswa antara post-test pada PTK siklus I
dengan stelah PTK siklus II, rata-ratanya sudah ada peningkatan, namun masih
belum signifikan dan belum sesuai dengan harapan diterapkannya model
pembelajaran kontekstual. Untuk itu masih perlu dilakukan PTK lagi pada siklus
III
Siklus III
Hasil kuesioner pada pra siklus III, pengamatan, dan pre-tes menunjukkan
adanya peningkatan motivasi siswa yang ingin bisa memahami permasalahanpermasalahan tentang ‘Menerapkan hukum Faraday untuk elektrolisis larutan
elektrolit’ cukup tinggi. Sementara hasil Pre-test pada siklus III, prosentasenya
adalah sebagai berikut :
Tabel 8. Data Hasil Pre-Test Kelas XII-MM-2 SMKN 1 Ngasem
Kabupaten Kediri Siklus III
No
Jenis Kemampuan Yang Dikuasai Siswa
% Skor Perolehan
1
Menerapkan konsep hukum Faraday dalam
84,36
perhitungan sel elektrolisis
2
Menuliskan reaksi elektrolisis pada penyepuhan
72,14
dan pemurnian suatu logam
3
Menjelaskan aplikasi sel elektrolisis dalam
proses penyepuhan dan pemurnian logam di
83,97
industri
4
Menjelaskan prinsip kerja sel Volta yang banyak
81,64
digunakan dalam kehidupan (baterai, aki dll)
Rata-Rata Skor
80.53
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)
Pada siklus III, siswa belajar tentang pokok bahasan ‘Menerapkan hukum
Faraday untuk elektrolisis larutan elektrolit’. Tindakan pada siklus III dilakukan
berdasarkan dari kegiatan tindakan pada siklus II.
Siswa dibagi mejadi 4 kelompok yang masing-masing kelompok diberi
tugas membahas salah satu permasalahan yang dibagi melalui undian. Melalui
diskusi kelompok dengan menggunakan referensi yang ada seperti buku, LKS,
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atau majalah, dsb. siswa mencari solusi pemecahannya. Adapun hasil pengamatan
kepada siswa tertera dalam table di bawah ini:
Tabel 9. Data Kemampuan Siswa Kelas XII-MM-2 SMKN 1 Ngasem
Kabupaten Kediri Dalam Pembelajaran Kontekstual Pada Siklus III
Jml dan % Siswa Katagori
No
Jenis Kemampuan
Baik
Cukup
Kurang
1 Kemampun Mengenal Diri Sendiri
17 anak
11 anak
4 anak
(personal skill)
(53.13%) (34.38%) (12.50%)
2 Ketrampilan Berpikir Tingkat Tinggi
15 anak
12 anak
5 anak
(Thinking Skills)
(46.88%) (37.50%) (15.63%)
3 Kemampuan mengumpulkan,
18 anak
10 anak
4 anak
menganalisis, mensintesis informasi
(56.25%) (31.25%) (12.50%)
dan data dari berbagai sumber dan
sudut pandang (academic skills)
4 Kemampuan mengembangkan sikap,
17 anak
14 anak
1 anak
nilai serta kreativitas dalam
(53.13%) (43.75%) (3.13%)
memecahkan masalah (social skills)
Rata-Rata Skor
52.35 % 36.72 % 10.94 %
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)
Sementara itu hasil post-test pada siklus III ini juga mengalami kenaikan
jika dibandingkan dengan pada tes awal sebelum dilaksanakan pembelajaran
kontekstual siklus III, yaitu sebagaimana dalam table di bawah ini:
Tabel 10. Data Hasil Post-Test Kelas XII-MM-2 SMKN 1 Ngasem
Kabupaten Kediri PTK Siklus III
No
Jenis Kemampuan Yang Dikuasai Siswa
% Skor Perolehan
1
Menerapkan konsep hukum Faraday dalam
89,99
perhitungan sel elektrolisis
2
Menuliskan reaksi elektrolisis pada penyepuhan
86,37
dan pemurnian suatu logam
3
Menjelaskan aplikasi sel elektrolisis dalam
proses penyepuhan dan pemurnian logam di
85,30
industri
4
Menjelaskan prinsip kerja sel Volta yang banyak
82,89
digunakan dalam kehidupan (baterai, aki dll)
Rata-Rata Skor
86.14
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)
Pembahasan
Berdasarkan hasil refleksi lembar observasi oleh pengamat, dan lembar
penilaian kemampuan penguasaan materi pembelajaran setelah siklus 1 ini
berakhir, ternyata masih banyak kekurangan yang dilakukan oleh guru pelaksana,
baik sebelum melakukan pembelajaran kontekstual maupun sesudah melakukan
kegiatan pembelajaran kontekstual. Kekurangan yang menonjol yang harus
diperbaiki antara lain: Guru perlu memberikan penjelasan lebih detail kepada
siswa tentang cara melatih beberapa kecakapan dalam pembelajaran kontekstual,
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yaitu: personal skills, thinking skills, academic skills, dan social skills, karena hal
ini mempengaruhi tingkat keberhasilan pembelajaran ini.
Sedangkan refleksi pengamatan siklus II bahwa ternyata sudah banyak
perbaikan dan peningkatan jika disbanding dengan siklus I. Namun demikian juga
masih banyak kekurangan yang dilakukan oleh guru pelaksana, baik sebelum
maupun sesudah melakukan pembelajaran kontekstual. Kekurangan yang harus
diperbaiki antara lain: Guru perlu memberikan penjelasan lebih detail kepada
siswa khususnya tentang cara mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis
informasi dan data dari berbagai sumber dan berbagai sudut pandang (academic
skills). Sebab dari keempat aspek tersebut, kemampuan academic skills inilah yang
paling rendah.
Sementara itu hasil refleksi siklus III dapat disimpulkan bahwa ternyata
pembelajaran kontekstual cukup berhasil meningkatan prestasi belajar siswa.
Sebagai gambaran untuk memperjelas keberhasilan PTK ini, dapat kita
lihat data dan grafik di bawah ini:
Tabel 11. Perbandingan Kemampuan Siswa Kelas XII-MM-2 SMKN 1
Ngasem Antara Siklus I, II, dan III
Rata-Rata Siklus
Rata-Rata
Rata-Rata
No
Jenis Kemampuan
I
Siklus II
Siklus III
1 Pre-Test
48.54
74.10
80.53
2 Pembelajaran Kontekstual
22.66
38.28
52.35
3 Post-Tes
61.87
79.71
86.14
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018)
Dari data di atas dapat digambarkan dalam diagam batang sebagaimana
dibawah ini:
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S iklus I, II,dan III
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Setelah dilakukan PTK sebanyak 3 siklus, maka terdapat peningkatan
prestasi belajar siswa kelas XII-MM-2 SMKN 1 Ngasem Kabupaten Kediri,
terutama jika dibandingkan antara kondisi sebelum PTK dengan kondisi setelah
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PTK siklus III. Dari data di atas kita bisa membandingkan kondisi kemampuan
siswa dalam penguasaan materi sebelum PTK (pre-test sebelum PTK) rata-rata
48,54 %, sedangkan setelah dilakukan PTK siklus III kemampuan rata-rata siswa
meningkat menjadi 86,14 %, yang berarti meningkat 37,60 %. Sedangkan
kemampuan siswa dalam mengikuti model pembelajaran kontekstual (personal
skills, thinking skills, academic skills, social skills), kondisi sebelum PTK rata-rata
9.38 %, sedangkan setelah PTK siklus III naik sangat signifikan menjadi 52.35 %,
yang berarti meningkat 42,97 %. Hal ini membuktikan bahwa model pembelajaran
Kontekstual yang diterapkan pada mata pelajaran Kimia kelas XII-MM-2 di
SMKN 1 Ngasem Kabupaten Kediri sangat cocok dan berhasil.
Saran
Karena berdasarkan hasil PTK telah menunjukkan bahwa model
pembelajaran kontekstual telah berhasil meningkatkan kemampuan dalam personal
skills, thinking skills, academic skills, dan social skills pada siswa kelas XII-MM2 SMKN 1 Ngasem Kabupaten Kediri, maka para guru dalam melaksanakan PBM
Kimia atau mata pelajaran lainnya, supaya menerapkan model pembelajaran ini
dengan perencanaan yang matang, dan pelaksanaan yang cermat dan konsistem.
Disamping itu, penggunaan LKS sebagai penunjang kegiatan pembelajaran Kimia
hendaknya menjadi perhatian, agar kegiatan pembelajaran kontekstual berjalan
dengan lancar.
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