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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini bertujuan mendiskripsikanperbedaan prestasi belajar IPA antara siswa yang 
mengikutipembelajaran kontekstual melalui metode proyek dengan metode eksperimen. Populasi 
penelitian ini  adalah siswa kelas VII MTs Negeri Miri Kab. Sragen tahun pelajaran 2016/2017. Sampel 
diambil dengan teknik cluster random sampling. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan 
pembelajaran kontekstual melalui metode proyek sebagai variabel independent. Hasil Peningkatan ini 
menunjukkan bahwa : terdapat perbedaan prestasi belajar siswa yang mengikuti pembelajaran kontekstual 
melaui metode proyek dengan metode eksperimen dengan nilai Fobs = 7,899 dan angka signifikan 4,04 (p < 
0,05). Berdasarkan temuan tersebut pembelajaran kontekstual melalui metode proyek merupakan salah 
satu metode pembelajaran yang memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan prestasi belajar IPA. 
Prestasi meningkat, karena pembelajaran kontekstual mampu membantu siswa memahami materi dengan 
mengaitkan masalah-masalah yang ada. Metode proyek  digunakan siswa dalam memecahkan masalah. 
 
Kata kunci : Pembelajaran Kontekstual, metode proyek 

 
A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan gejala yang unversal. Proses pencapaian pendidikan yang 
berkualitas diperlukan sistem pembelajaran yang berkualitas. Pendidikan berkualitas dalam 
proses pembelajaran disekolah tidak hanya memberi informasi pengetahuan, melainkan proses 
pemahaman tentang pengetahuan itu senndiri. 

Dahulu,   saat ini, dan saat yang akan datang IPA memegang peranan sangat penting 
dalam alam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena kehidupan kita sangat  tergantung dari 
alam  dan segala jenis gejala yang terjadi dialam. 

Pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup, pembelajaran berbasis kompetensi, dan 
proses-proses pembelajaran yang diharapkan menghasilkan produk yang bernilai menurut 
lingkungan belajar yang kaya dan nyata (Rich and Natural Environment), yang dapat memberikan 
pengalaman belajar dimensi-dimensi  kompetensi secara integratif. 

Keberhasilan dari pendidikan adalah  prestasi  belajar. Memperoleh prestasi belajar  
tidaklah mudah, banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya  adalah faktor internal (dari 
dalam siswa) dan faktor eksternal (dari luar siswa). Proses belajar IPA ditandai dengan adanya 
perubahan individu yang belajar, baik berupa sikap dan perilaku, pengetahuan, pola pikir, dan 
konsep nilai yang dianut.  

Dalam rangka mengembangkan tujuan pembelajaran IPA yaitu mengembangkan  
pemahaman tentang berbagai macam gejala alam, konsep dan prinsip IPA yang bermanfaat dan 
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  Sehingga penguasaan  suatu konsep oleh siswa 
tidak hanya berupa hafalan dari sejumlah konsep yang telah dipelajarinya, tetapi mereka juga 
mampu menerapkan konsep yang dimilikinya pada aspek lain.Orang yang memiliki kemampuan 
berpikir abstrak baik akan dapat mudah memahami konsep-konsep abstrak dengan baik ( Edy.P, 
2015 ). Siswa yang dilatih untuk berfikir menunjukkan dampak positif pada pengembangan 
pendidikan mereka (Tee   Tze kiong, Jailani Y., Razali H., Yee Mei H., et. al, 2012). Hal ini akan 
dapat dicapai  jika guru mampu mengembangkan proses pembelajaran yang menuntut 
keterlibatan siswa secara aktif .guru harus memahami karakteristik model pembelajaran yang 
digunakan sebelum menerapkannya pada pembelajaran di kelas (Abulia. R, 2016). 
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Salah satu model pembelajaran yang relevan dengan pembelajaran IPA adalah model 
pembelajaran kontekstual. Pada prinsipnya pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang 
membantu guru mengkaitkan materi yang diajarkannya dengan kehdupan sehari-hari siswa dan 
mendorong siswa membuat hubungan antara penguasaan konsep yang dimilikinya untuk 
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain model pembelajaran yang diterapkan dikelas, metode pembelajaran juga 
mempengaruhi peningkatan prestasi siswa. Lebih lanjut Bruner mengemukakan bahwa belajar 
melibatkan tiga proses yang berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Ketiga proses itu adalah : 
(1) memperoleh informasi baru, (2) transformasi informasi, (3) menguji relevansi dan ketepatan 
pengetahuan. Ausubel mengemukakan bahwa belajar dikatakan bermakna (meaningful) jika 
informasi yang akan dipelajari siswa disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa 
sehingga siswa dapat mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya. 
Dikatakan lebih lanjut oleh Ausubel, ada tiga kebaikan dari belajar bermakna yaitu : (1) informasi 
yang dipelajari secara bermakna lebih lama dapat diingat, (2) informasi yang dipelajari secara 
bermakna memudahkan proses belajar berikutnya untuk materi pelajaran yang mirip, (3) 
informasi yang dipelajari secara bermakna mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun 
telah terjadi lupa (Siti F, 2014). Menurut Ahmadi dan Prasetya (1997:70) mengemukakan bahwa 
metode proyek (unit) adalah suatu metode mengajar dimana bahan pelajaran diorganisasikan 
sedemikian rupa sehingga merupakan suatu keseluruhan atau kesatuan yang bermakna dan 
mengandung suatu pokok masalah. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan mencoba    mengetahui pengaruh 
metode proyek terhadap  prestasi belajar siswa, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 
apakah terdapat perbedaan prestasi belajar IPA antara siswa yang mengikuti pembelajaran 
kontekstual dengan metode proyek dan metode eksperimen. 

Sesuai permasalahan –permasalahan yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya 
yang akan dicari solusinya, tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbedaan prestasi belajar IPA 
siswa yang mengikuti pembelajaran kontekstual dengan metode proyek dan eksperimen. 

Model CTL menurut Sanjaya (2006) mengatakan bahwa belajar dalam CTL bukan hanya 
sekedar duduk, mendengarkan dan mencatat, tetapi belajar adalah proses berpengalaman secara 
langsung. Model CTl menurut Elaine B. Johnson (2002) mengemukakan beberapa komponen 
utama dalam pembelajaran kontekstual sebagai berikut : (1) melakukan hubungan bermakna, (2) 
melakukan kegiatan-kegiatan yang berarti, (3) belajar yang diatur sendiri, (4) bekerjasama, (5) 
berfikir kritis dan kreatif, (6) mengasuh atau memelihara pribadi siswa, (7) mencapai standar yang 
tinggi, (8) menggunakan penilaian yang otentik. 

Menurut pandangan Gagne, ada tiga tahapan dalam belajar, yaitu (1) persiapan untuk 
belajar dengan melakukan tindakan mengarahkan perhatian, pengharapan, dan mendapatkan 
kembali informasi, (2) pemerolehan dan unjuk perbuatan (performa) digunakan untuk persepsi 
selektif, sandi sematik, pembangkit kembali, respons, dan penguatan, (3) alih belajar, yaitu 
pengisyaratan untuk membangkitkan dan memberlakukan secara umum (Asih W dan Eka S, 2015) 
Piaget merupakan tokoh yang sangat berperan dalam perkembangan pembelajaran. Belajar 
menurut Piaget adalah merupakan proses perubahan konsep, seorang individu akan membentuk 
skema (struktur mental dan kognitif) dengan proses adaptasi (asimilasi dan akomodasi). Piaget 
membagi perkembangan kognitif manusia dalam empat tahap yang berurutan. Empat tahap yang 
dimaksud Piaget adalah : (1) tahap sensorimotor (0-2 tahun), selama periode ini anak bergerak 
dan bertindak dengan indra-indranya(sensori) dan dengan tindakan-tindakan (motor), (2) tahap 
pra-operasional (2-7 tahun), pada tahap ini anak belum mapu melakukan operasi matematika 
seperti menambah, dan mengurangi, (3) tahap operasional (7-11 tahun), tahap ini merupakan 
perulaan anak mulai berpikir secara rasional, tetapi belum dapat berurusan dengan materi-materi 
abstrak seperti hipotesis, pada periode ini sifat egosentris dalam berkomunikasi berubah menjadi 
sosiosentris, (4) tahap operasional formal (11 tahun keatas), anak pada periode ini tidak perlu 
berpikir dengan pertolongan benda-benda atau peristiwa-peristiwa konkret, anak sudah 
mempunyai kemampuan untuk berpikir secara abstrak. 
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Menurut Ahmadi dan Prasetya ( 1997 : 70 )  mengemukaan bahwa metode proyek ( unit ) 
adalah suatu metode mengajar dimana bahan pelajaran diorganisasikan sedemikian rupa 
sehingga merupakan suatu keseluruhan atau kesatuan yang bermakna dan mengandung suatu 
pokok masalah. 

Sedangkan menurut Roestiyah ( 1994 : 81 ) metode proyek berarti rencana, suatu 
problem, atau kesulitan dan bentuk pengajaran dimana murid mengelola sendiri. 
Menurut Ahmadi ( 1997 ) langkah – langkah pembelajaran dengan menggunakan metode proyek 
sebagai berikut : 1) penyelidikan (Exploration ); 2) Penyajian bahan baru ( Presentation ); 3) 
Asimilasi Pengumpulan keterangan atau data; 4) Penyajian bahan baru ( resentation ); 5) Asimilasi 
Pengumpulan keterangan atau data; 6) Mengorganisasikan data ( Organization ); 7) 
Mengungkapkan Kembali   ( recitation ). 

Dari pendapat beberapa tokoh diatas, langkah-langkah pembelajaran dengan 
menggunakan metode proyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah investigasi yang 
dilakukan peserta didik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, 
pengolahan, analisis dan penyajian data.  

Hamalik (2007:30) pengertian hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah 
laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap dan 
ketrampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan 
pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya dan tidak tahu menajdi tahu. 

Slameto (2015:50-72) menyatakan bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor 
utama yaitu faktor dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor 
lingkungan. Faktor dalam terdiri dari : (1) jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh); (2) psikologis 
(intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan); (3)  kelelahan). Faktor luar 
yaitu : (1) keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, 
keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan); (2) sekolah 
(metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 
sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode 
belajar, tugas rumah); (3) dan masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman 
bergaul, bentuk kehidupan masyarakat).  

Sekolah merupakan salah satu faktor luar dalam mempengaruhi hasil belajar siswa, 
sehingga guru sebagai anggota sekolah memiliki peran penting dalam mempengaruhi hasil belajar 
siswa. Untuk itu, guru harus memiliki kompetensi dibidangnya, selain itu agar pembelajaran tidak 
monoton maka guru sebaiknya mampu memvariasikan metode pembelajaran. Hasil belajar juga 
diartikan sebagai tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran sesuai dengan program pendidikan yang ditetapkan. Hasil belajar siswa dapat 
diketahui melalui penilaian kelas. Penilaian kelas merupakan proses pengumpulan dan 
penggunaan informasi untuk pemberian keputusan terhadap hasil belajar siswa, berdasarkan 
tahapan kemajuan belajarnya sehingga didapatkan potret dan profil kemampuan siswa sesuai 
dengan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. 

 
B. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode eksperimen dengan desain 
faktorial 1x2, dimana metode pembelajaran sebagai variabel independen sedangkan prestasi 
belajar sebagai variabel dependen dengan desain “posttest only Control group Desaign” karena 
baik kelompok kelas eksperimen maupun kelompok kelas kontrol diambil secara random. 

Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MTs Negeri Miri pada tahun ajaran 
2016/2017, dan yang menjadi target penelitian adalah siswa kelas VII tahun ajaran 2016/2017.  
Data jumlah siswa kelas VII MTs Negeri Miri tahun pelajaran 2016/2017 dapat disajikan pada tabel 
3.1. Untuk menentukan ada tidaknya kesetaraan sampel antara kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol dilakukan uji kesetaraaan dengan menggunakan data yang diperoleh dari 
metode dokumentasi sebelumnya. Statistik uji yang digunakan adalah uji-t berdasarkan niali rata-
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rata ulangan harian materi sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa antara kelompok eksperimen 
dengan kelompok kontrol mempunyai kemampuan yang relatif sama. 

Instrumen penelitian terdiri dari tes prestasi belajar IPA. Sebelum instrumen digunakan 
dalam penelitian maka instrumen tersebut perlu dilakukan uji validasi dan reliabelitas test. 
Pengujian antar subjek dilakukan terhadap angka-angka signifikan dari Fobsdengan angka 
signifikansi lebih besar dari Ft berarti H0 ditolak yang artinya terdapat perbedaan  variabel 
dependen antar kelompok. 

 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisa data yang diperoleh yaitu prestasi belajar IPA siswa dengan interval 76-81 
dengan skor paling banyak dengan jumlah 10 siswa dari 25 siswa (persentase 40%) dan tidak ada 
siswa yang mendapatkan nilai  nol.  

Semua  data di analisis secara deskriptif dan dengan menggunakan ANOVA satu jalan. 
semua pengujian dilakukan pada taraf signifikan 0,05 dengan menggunakan bantuan program 
SPSS 18.0 for windows. Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan hasil penelitian sebagai berikut 
: terdapat perbedaan yang signifikan prestasi belajar IPA siswa antar kelompok yang mengikuti 
metode proyek dengan kelompok yang mengikuti   metode eksperimen, dengan Fobs = 7,899 , nilai 
Fα  = 4,04,   Fobs>  Fα .  

Pembelajaran kontekstual dengan metode proyek dan metode eksperimen dalam 
pencapaian prestasi belajar. Proses pembelajaran muaranya adalah tercapainya peningkatan 
prestasi belajar. Dalam penelitian ini, perolehan hasil belajar adalah skor yang diperoleh masing-
masing siswa yang dijadikan objek penelitian setelah diberikan sejumlah tes prestasi belajar. Skor 
yang diperoleh mencerminkan kemampuan kognitif siswa terhadap materi pelajaran yang telah 
diberikan. Pembelajaran kontekstual dengan metode proyek dan metode eksperimen sama-sama 
melibatkan siswa aktif dalam belajar. Pembelajaran dengan metode proyek siswa mulai dari 
perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis dan penyajian data. 
Pembelajaran kontekstual dengan metode eksperimen siswa dituntut untuk membuktikan dan 
mengalami sendiri dengan mengikuti suatu proses. Dalam penelitian ini langkah-langkah dalam 
memecahkan masalah yaitu mengamati suatu obyek, menganalisis, membuktikan, dan menarik 
kesimpulan. 

Pembelajaran kontekstual dapat membantu siswa memahami hubungan antara berbagai 
konsep, hubungan antara fakta dan prinsip yang ada dalam pelajaran. Guru dapat mengikat 
perhatian siswa selama pelajaran berlangsung dan membantunya mengingat kembali dengan 
mudah berbagai pengetahuan dan ketrampilan yang sudah dipelajari. 

Metode proyek dapat mengembangkan dan melatih ketrampilan berpikir serta 
mengembangkan potensi intelektual siswa. Metode eksperimen siswa dapat aktif melakukan 
aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu teori yang dipelajarinya. 
Pembelajaran kontekstual mampu membantu siswa memahami materi denagn mengaitkan 
masalah-masalah yang ada. Metode pembelajaran yang digunakan sebagai alat bantu dalam 
pembelajaran kontekstual, melengkapi siswa dalam memecahkan masalah. Perolehan hasil 
belajar yang diharapkan dalam penelitian ini, hanya sebatas kemampuan kognitif siswa terhadap 
materi pelajaran yang diberikan.  

 
D. KESIMPULAN 

Penerapan pembelajaran kontekstual dengan metode proyek dapat meningkatkan 
prestasi belajar siswa kelas VII MTs Negeri Miri tahun pelajaran 2016/2017. Terdapat perbedaan 
prestasi belajar bagi siswa yang mengikuti pembelajaran kontekstual dengan metode proyek dan 
metode eksperimen. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar siswa yang mengikuti 
pembelajaran kontekstual dengan metode proyek sebesar 78,25 sedangkan rata-rata hasil belajar 
siswa yang mengikuti pembelajaran kontekstual dengan metode eksperimen sebesar 68,50 
dengan demikian hasil belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran kontekstual dengan 
metode proyek lebih baik dari pada metode eksperiman. 
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Disarankan kepada guru IPA apabila ingin menerapan model pembelajaran kontekstual 
dengan metode proyek perlu mempersiapkan yang matang supaya pembelajaran berjalan lancar 
dan sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran kontekstual. Kepada peneliti lain perlu 
dilakukan penelitian sejenis dengan metode yang lain dan penelitian tentang faktor-faktor lain 
yang berpengaruh terhadap prestasi belajar, sehingga dapat menambah pengetahuan guru dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa. 
 
E. DAFTAR PUSTAKA 
Abulia. R, (2016). Pengembangan Modul fisika berbesis Sains Teknologi masyarakat (STM). Jurnal 

Inkuiri. Vol.5. No.3, 2016. 
Ahmadi dan Praetya. (1997). Strategi Belajar Mengajar. Bandung: Pustaka Setia. 
Asih, W dan Eka, S (2015). Metodologi Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara. 
Edy. P. (2015). Pembelajaran Fisika dengan Contextual teaching and Learning menggunakan 

media Animasi Flash dan Video ditinjau dari kemampuan Berfikir Abstrak dan kemampuan 
Verbal. Jurnal Inkuiri. Vol 4. No.4. 2015. 

Elaine B. Jonhson. (2002). Contextual Teaching and Learning. California: Corwin Press. 
Inc.,Thousand Oaks. 

Hamalik. (2007). Dasar-dasar Pengembangan kurikulum. Bandung:  PT.Remaja Rosdakarya. 
Sanjaya. (2006). Stragtegi Pembelajnraan berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: 

Kencana. 
Siti F, Zuhdan K (2014). Pembelajaran Sains. Ombak: Yogyakarta. 
Slameto. (2015). Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi . Jakarta: Rineka Cipta. 
Tee   Tze kiong, Jailani Y., Razali H., Yee Mei H., et. al. (2012). Thingking Skill for Secondary School 

Students in Malaysia. Journal of Research, Policy & Practice of Teachers & Teacher 
Education. Vol.2, No 2, p.12-23 Desember 2012. 

 
 
 
 
 




