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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Pembelajaran merupakan interaksi antara guru dan siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Menurut Sanjaya (2002) situasi dalam kelas perlu 

direncanakan dan dibangun sedemikian rupa sehingga siswa mendapatkan 

kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain. Dalam interaksi ini, akan terbentuk 

suatu komunitas yang memungkinkan mereka untuk memahami proses belajar 

dan memahami satu sama lain.  

Interaksi yang baik antar siswa akan dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dalam kelas. Menurut Muslich (2008) belajar aktif adalah suatu sistem 

pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa secara fisik, mental intelektual 

dan emosional guna memperoleh hasil belajar yang berupa perpaduan antara 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar aktif sangat diperlukan oleh 

siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimum. Ketika siswa pasif atau 

hanya menerima informasi dari guru saja akan timbul kecenderungan untuk cepat 

melupakan apa yang telah diberikan guru. 

Interaksi dan aktivitas belajar dalam proses pembelajaran dapat dilihat 

sebagai suatu proses, dimana guru dan siswa secara bersama-sama berusaha 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Ketercapian tujuan 

pembelajaran bergantung pada materi dan karakteristik siswa sebagai subyek 

belajar. Oleh sebab itu, guru perlu merencanakan pembelajaran dengan matang. 

Salah satu komponen penting dalam perencanaan pembelajaran adalah Rencana 
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Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang didalamnya terdiri atas komponen-

komponen yang saling berkaitan, salah satunya adalah strategi pembelajaran. Satu 

hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan stategi adalah, bahwa stategi 

pembelajaran harus mampu mendorong siswa beraktivitas sesuai dengan cara 

belajarnya. 

Pembelajaran Biologi di SMP Brawijaya Smart School umumnya 

menggunakan pembelajaran Konvensional yang dilakukan dengan ceramah oleh 

guru. Pembelajaran Konvensional yang didominasi oleh guru mempengaruhi 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Aktivitas dan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran kurang, hal tersebut karena siswa pasif dan hanya mendengarkan 

dan menerima materi dari guru. Upaya untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa dapat dilakukan dengan memberikan alternatif pembelajaran yang 

lebih baik. 

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa adalah pembelajaran Kontekstual-REACT, pembelajaran yang 

menggunakan permasalahan dan fakta yang ada dalam dunia nyata sebagai 

konteks belajar. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan 

siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa.  

Strategi Kontekstual-REACT merupakan strategi pembelajaran aktif yang 

menuntut siswa untuk terlibat dalam berbagai aktivitas belajar sehingga siswa 

tidak hanya menjadi objek pembelajaran, tetapi juga sebagai subjek yang dapat 

mengalami, menemukan, mengkonstruksikan dan memahami konsep. Menurut 

Abri (2005) strategi pembelajaran Kontekstual-REACT mampu mengkaitkan 
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proses belajar siswa dengan kehidupan sehari-hari dengan mendorong siswa aktif 

dalam mengkontruksi sendiri pengetahuannya.  

Strategi Kontekstual-REACT sendiri masih memiliki beberapa kelemahan 

yaitu, tidak semua materi dapat disajikan dengan menggunakan strategi 

Kontekstual-REACT sehingga diperlukan keterampilan khusus guru untuk 

mengkaitkan materi dengan konteks kehidupan sehari-hari. Serta kelemahan yang 

lain adalah strategi ini menuntut sifat tertentu yang harus dimiliki siswa misalkan 

sifat suka bekerja keras dan suka bekerja sama. Jika sifat ini tidak dimiliki oleh 

siswa maka strategi Kontekstual-REACT tidak berjalan baik (Sakif,2011). 

Melihat kelemahan  pembelajaran Kontekstual-REACT diatas maka tidak semua 

konsep dan materi pembelajaran yang harus dimiliki siswa akan tercapai, hal 

tersebut akan mempengaruhi hasil belajar siswa yang diukur melalui test.  

Strategi pembelajaran yang mengacu pada peningkatan hasil belajar adalah 

strategi pembelajaran konvensional. Menurut  Sukardi (2003), mendefenisikan 

bahwa pendekatan konvensional ditandai dengan guru mengajar lebih banyak 

mengajarkan tentang konsep-konsep bukan kompetensi, tujuannya adalah siswa 

mengetahui sesuatu bukan mampu untuk melakukan sesuatu, dan pada saat proses 

pembelajaran siswa lebih banyak mendengarkan. Pengajaran ini dipandang 

efektif, terutama untuk: berbagi informasi yang tidak mudah ditemukan ditempat 

lain, menyampaikan informasi dengan cepat, membangkitkan minat akan 

informasi. Penekanan yang mendasar adalah pada bagaimana pengetahuan dapat 

diserap oleh siswa dan penguasaan pengetahuan tersebutlah yang menjadi tolak 
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ukur keberhasilan tujuan  dalam pembelajaran. Sehingga hasil test dan hasil 

belajar adalah tolak ukur pertama dalam strategi pembelajaran Konvensional. 

Kelemahan yang dimiliki strategi pembelajaran Konvensional adalah pada 

dasarnya metode ceramah cenderung pada bentuk komunikasi satu arah, guru 

berfungsi sebagai transmiiter dan siswa sebagai receiver. Siswa sebagai receiver  

tidak mungkin menerima 100% apa yang dikatakan oleh guru. Padahal menurut 

Gulo (2002) bahwa komunikasi yang baik terjadi apabila receiver dapat menerima 

100% informasi dari transmitter, kurang dari itu akan mengakibatkan 

miskomunikasi. Dengan aktivitas yang sama tanpa melibatkan siswa ikut aktif 

dalam proses belajar mengajar, inilah yang akan membuat siswa jenuh dan bosan 

mempelajari Biologi sehingga akan mempengaruhi sikap siswa terhadap Biologi 

dan pada akhir juga akan mempengaruhi tingkat penguasaan materi dalam 

pembelajaran Biologi.  

Materi dalam Biologi salah satunya adalah gerak tumbuhan. Materi gerak 

tumbuhan erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar 

siswa. Pada materi gerak tumbuhan terdapat beberapa materi yang memerlukan 

adanya pengamatan atau eksplorasi lingkungan alam sekitar yang nantinya 

melibatkan aktivitas siswa. Maka dari itu untuk meningkatkan aktivitas belajar 

siswa, pembelajaran dengan strategi Kontekstual-REACT dirasakan sesuai bila 

diterapkan dalam materi tersebut. Namun demikian dalam materi gerak tumbuhan 

ini cukup banyak mengandung hafalan serta informasi berupa wacana, gambar 

dan diagram maka dari itu diperlukan penjelasan terperinci dari guru, agar seluruh 
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indikator materi tersampaikan. Melalui pembelajaran konvensional, akan 

didapatkan informasi yang mendukung tersampaikannya semua materi yang 

nantinya akan berdampak pada hasil belajar siswa. 

Perlu dibandingkan antara strategi pembelajaran Kontekstual-REACT dan 

strategi pembelajaran Konvensional karena, berdasarkan teori yang ada strategi 

pembelajaran Kontekstual-REACT meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan teori pembelajaran berorientasi aktivitas 

(Sanjaya, 2006) yang menyatakan bahwa aktivitas belajar siswa secara intelektual 

dan emosional secara fisik dan spikis akan berpengaruh  terhadap hasil belajar 

siswa. Penelitian sebelumnya oleh Dedi, (2011) Penerapan Model Pembelajaran 

REACT Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar Fisika, lebih lanjut 

dikatakan bahwa aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I ke 

siklus II sebesar 14,92%. Pada strategi pembelajaran konvensional lebih 

mengedepankan pemahaman konsep yang nantinya berdampak pada peningkatan 

hasil belajar siswa, karena pada strategi pembelajaran konvensional akan didapat 

informasi yang sulit didapat di tempat lain. Penelitan sebelumnya oleh Marthen, 

(2010) menunjukkan kemampuan matematis siswa pada tes Sumatif berdasarkan 

peringkat sekolah dan pendekatan pembelajaran, kemampuan matematis siswa 

peringkat sedang kelompok REACT tidak berbeda daripada konvensional. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan beberapa alasan di atas, maka dalam 

penelitian eksperimen ini peneliti membandingkan  aktivitas dan hasil belajar 

antara siswa yang diajar dengan pembelajaran Konvensional dan pembelajaran 

Kontekstual-REACT. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dengan 
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demikian maka  dilakukan penelitian eksperimen dengan judul “Perbedaan 

Aktivitas dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Biologi Siswa yang Diajar 

dengan Pembelajaran Kontekstual-REACT dan Pembelajaran Konvensional 

di Kelas VIII SMP BSS UB”  

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah penelitian disusun 

sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan hasil belajar Biologi antara siswa yang diajar melalui 

pembelajaran Kontekstual-REACT dengan pembelajaran Konvensional? 

2. Adakah perbedaan aktivitas belajar Biologi antara siswa yang diajar 

melalui pembelajaran Kontekstual-REACT dengan pembelajaran 

Konvensional? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar Biologi antara siswa yang diajar 

melalui pembelajaran Kontekstual-REACT dengan pembelajaran 

Konvensional  

2. Untuk mengetahui perbedaan aktivitas belajar Biologi antara siswa yang 

diajar melalui pembelajaran Kontekstual-REACT dengan pembelajaran 

Konvensional 
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1.4 Batasan Masalah  

1. Perbedaan hasil belajar Biologi antara siswa yang diajar melalui 

pembelajaran Kontekstual-REACT dengan pembelajaran Konvensional 

Hasil belajar Biologi yang diukur pada penelitian ini adalah skor hasil tes 

awal (pre-test) sebelum menerima materi dengan menggunakan 

pembelajaran Kontekstual-REACT dan pembelajaran Konvensional, dan 

skor hasil test akhir (post-test) setelah menerima materi dengan 

menggunakan pembelajaran Kontekstual-REACT dan pembelajaran 

konvensional di SMP Brawijaya Smart School (BSS UB). 

2. Aktifitas siswa yang diukur dalam penelitian ini adalah aktifitas bertanya 

dan menjawab pertanyaan guru, berpendapat dalam kelompok,kerjasama 

kelompok. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

a. Sebagai masukan agar dapat menemukan alternatif metode 

pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Biologi. 

b.  Sebagai bahan pertimbangan bagi guru mengenai strategi 

pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan pada topik-topik tertentu  

dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa khususnya bidang studi Biologi  

2. Bagi Siswa 

a. Menumbuhkan motivasi  siswa dalam mengikuti pelajaran Biologi 
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b. Membantu peserta didik kelas VIII SMP BSS UB meningkatkan hasil 

belajar dan aktivitas belajar melalui metode pembelajaran Kontekstual-

REACT. 

3. Bagi Peneliti 

a. Menambah pengalaman tersendiri untuk mengetahui perbedaan   

pembelajaran Kontekstual-REACT dengan pembelajaran 

Konvensional dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

b. Menyampaikan informasi tentang pengaruh pembelajaran Kontekstual-

REACT dan pembelajaran Konvensional dalam meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.6.1 Pembelajaran Konvensional yang di maksud dalam penelitian ini adalah cara 

pengajaran yang diwarnai dengan menggunakan metode ceramah, yaitu cara 

penyampaian bahan pelajaran dengan menggunakan komunikasi lisan 

(Hasibuan,2002). Proses belajar mengajar dalam penelitian ini guru melakukan 

ceramah untuk menyampaikan materi, dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok 

dan presentasi. Pembelajaran ini masih dominan berpusat pada guru, guru 

dijadikan rujukan atau pemberi informasi. Sehingga ada kecenderungan pada 

siswa untuk pasif, karena kebanyakan siswa datang hanya duduk, mendengar, 

mencatat dan mengerjakan tugas. Konsep atau rumusan-rumusan teori secara 

umum langsung didapat dari guru tanpa siswa mencari sendiri sehingga ketika 

mempelajari siswa cenderung menghafal.  
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1.6.2  Pembelajaran Kontekstual-REACT adalah Pembelajaran kontekstual 

dengan strategi REACT ini memuat komponen Relating (menghubungkan atau 

mengaitkan), Experiencing (mengalami), Applying(menerapkan), Cooperating 

(bekerja sama), Transferring (mentransfer). Strategi Kontekstual-REACT juga 

merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dapat membantu guru untuk 

menanamkan konsep pada siswa, sehingga siswa tidak sekedar menghafal rumus, 

akan tetapi siswa dapat menemukan sendiri, bekerjasama, dapat menerapkan 

dalam kehidupan dan dapat mentransfer dalam konteks baru, sekaligus belajar 

selalu mengaitkan dengan konteks (Dewi,2010).  

1.6.3  Hasil Belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya dalam penelitian ini nilai yang dipakai adalah 

nilai pretes, postest.  

1.6.4  Aktivitas Belajar adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan 

oleh siswa dimana aktivitas belajar siswa sangat tergantung pada lingkungan 

belajarnya. Dalam kaitannya dengan strategi pembelajaran Kontekstual-REACT, 

siswa dituntut untuk  aktif dalam proses pembelajaran, keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran  tersebut harus dikaitkan dengan 5 komponen REACT, yaitu 

antara lain : Relating : menuntut aktivitas belajar siswa untuk menghubungkan 

atau mengaitkan antara materi pembelajaran dengan mengalami sendiri dalam 

konteks kehidupan yang nyata siswa dengan menjawab pertanyaan. Eksperiencing 

: Siswa belajar menemukan dan mengalami apa yang sedang dipelajarinya, 

dengan memanipulasi media pembelajaran yang telah disediakan. Applying : 

Siswa dalam proses pembelajaran harus berusaha terlibat aktif dalam 
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memecahkan masalah dalam soal latihan dan LKPD. Cooperating : Siswa harus 

dapat berinteraksi dengan kelompok dalam menyelesaikan soal-soal dalam proses 

pembelajaran. Transfering : Siswa menyampaikan hasil kerjanya didepan kelas  

( Susanto, 2009). 

Aktivitas siswa pada pembelajaran konvensional sendiri meliputi, siswa 

mampu memahami penjelasan guru dengan menjawab pertanyaan. Siswa terlibat 

dalam proses belajar melalui diskusi dengan siswa lainnya, menyelesaikan tugas 

kelompok serta melakukan presentasi. Siswa secara individu dapat memahami 

tugas dari guru, diamati melaui kemampuan melaksanakan tugas yang diberikan 

oleh guru dengan benar dan sesuai prosedur kerja. 


