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Pendahuluan 

Hakikat pendidikan yang tertuang dalam 

pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa, yang artinya mewujudkan bangsa 

menjadi manusia yang kreatif dan inovatif dalam 

memanfaatkan ilmu yang dimiliki sehingga dapat 

digunakan untuk menyelesaikan persoalan real dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

dengan mengaplikasikan ilmu yang dimiliki. Sesuai 

dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional 

(UU RI No. 20 Tahun 2003) pasal 1 ayat 1 tentang 

pendidikan nasional, pendidikan merupakan suatu jalur 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Kualitas sumber daya manusia dapat ditentukan dari 

kualitas pembelajaran di kelas dilihat dari proses 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru, apakah 

teacher center atau student center.  

Inti dari pendidikan adalah pembelajaran sebagai 

proses interaksi manusiawi antara peserta didik (siswa) 

dengan pendidik (guru). Dilihat dari sisi siswa, 

interaksi memberikan jaminan bahwa proses akan 

berjalan dan dapat menghasilkan keluaran (output) 

yang diharapkan, manakala siswa memiliki minat, 

motivasi, dan kemampuan untuk belajar. Teori inilah 

yang melahirkan metode pembelajaran yang 

mengedepankan aktivitas siswa (student active 

learning). Pembelajaran yang mengedepankan 

aktivitas siswa lebih efektif dalam meningkatkan atau 

memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia 

dikarenakan aktivitas siswa berkaitan dengan 

pencapaian tujuan pendidikan nasional secara 

substantif yang diwujudkan dalam kompetensi 

akademik atau modal intelektual, kompetensi sosial 

atau modal sosial dan kompetensi moral atau modal 

moral. 

Pembelajaran kontekstual (CTL) adalah 

pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata peserta didik dan 

mendorong peserta didik membut hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam 

kehidupan sehari-hari (Taniredja, 2013: 49). CTL 

dapat digunakan oleh guru sebagai salah satu alternatif 

untuk mengembangkan pembelajaran berbasis aktivitas 

siswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran dimana 

guru sebagai fasilitator dan motivator. SMP 

Muhammadiyah 8 Yogyakarta merupakan salah satu 

sekolah yang telah menerapkan pembelajaran berbasis 

student center salah satunya adalah CTL terkait dengan 

penerapan KTSP pada sekolah tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui 

Kata kunci: evaluasi, pembelajaran kontekstual, biologi 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran kontekstual yang dilakukan dan 

diterapkan oleh guru pada mata pelajaran biologi kelas VII pada tahun ajaran 2013/2014 di SMP 

Muhammadiyah 8 Yogyakarta. 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta pada tahun 

ajaran 2013/2014. Objek penelitian ini berupa pelaksanaan pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran 

biologi. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa observasi dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan untuk memeriksa keabsahan data menggunakan teknik 

triangulasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian evaluasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran kontekstual yang diterapkan oleh guru 

pada mata pelajaran biologi kelas VII di SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta telah berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan konsep pembelajaran kontekstual yang melibatkan 7 komponen pembelajaran kontekstual, 

yaitu kontruktivisme dengan memberikan pertanyaan awal, bertanya dengan menanyakan hal-hal yang ingin 

guru ketahui dari siswa dan sebaliknya, inkuiri dengan melakukan aktivitas observasi hingga melakukan 

percobaan biologi, pemodelan yaitu aktivitas guru mencontohkan membuat lembar observasi dan cara 

mengisinya, masyarakat belajar melalui aktivitas diskusi, refleksi dengan konfirmasi aktivitas pembelajaran 

yang telah dilakukan, dan penilaian sebenarnya dengan pemberian tugas ataupun penilaian guru terhadap 

aktivitas siswa selama pembelajaran. Presentase yang diperoleh dari hasil penelitian pelaksanaan 

pembelajaran yang berkaitan dengan aktivitas kontekstual yang diterapkan oleh guru adalah 94,12 % 

sehingga kriteria yang diperoleh adalah Baik. 
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sejauh mana pelaksanaan proses pembelajaran 

kontekstual di SMP Muhammadiyah tersebut dengan 

judul penelitian “Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran 

Kontekstual Oleh Guru pada Mata Pelajaran Biologi 

Kelas VII Tahun Ajaran 2013/2014 di SMP 

Muhammadiyah 8 Yogyakarta”. 

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa 

Inggris evaluation; dalam bahasa Indonesia berarti; 

Penilaian. Akar katanya adalah value; dalam bahasa 

Indonesia berarti; nilai. Beberapa pengertian evaluasi 

secara umum dikemukakan oleh beberapa ahli 

evaluasi. Worthen dan Sanders (Arikunto, 2010: 1-2) 

mengemukakan definisi evaluasi “Evaluasi adalah 

kegiatan mencari sesuatu yang berharga. Dalam 

mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari 

informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan 

suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif 

strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang 

sudah ditentukan”. Pendapat tersebut 

mengimplikasikan adanya kriteria tertentu yang 

digunakan untuk menentukan nilai (worth) serta 

adanya sesuatu yang dinilai. Kriteria yang dimaksud 

adalah kriteria keberhasilan pelaksanaan program dan 

hal yang dinilai adalah berupa dampak atau hasil yang 

dicapai atau prosesnya itu sendiri. 

Brinkerhoff, dkk (Anggraeni, 2011), evaluasi 

merupakan proses yang menentukan sejauh mana 

tujuan dapat dicapai. Brikerhoff menambahkan dalam 

melaksanakan evaluasi ada 7 elemen yang harus 

dilakukan yaitu: (1) fokus apa yang akan dievaluasi 

(focussing the evaluation), (2) memiliki rancangan 

evaluasi (designing the evaluation), (3) mengumpulkan 

informasi (collecting information), (4) menganalisis 

dan interpretasikan informasi (analyzing and 

interpretion), (5) membuat laporan (reporty 

information),(6) pengaturan/pengelolaan evaluasi 

(managing evaluation), (7) evaluasi untuk evaluasi 

(evaluaty avaluation). 

Berdasarkan gambaran definisi tersebut dapat 

diketahui bahwa; Pertama, kegiatan evaluasi 

merupakan suatu kegiatan yang sistematis, artinya 

evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan 

berkesinambungan. Evaluasi bukan merupakan suatu 

penutup kegiatan, tetapi dapat dilakukan pada saat 

permulaan, selama proses berlangsung, dan pada akhir 

program.Kedua,kegiatan evaluasi memerlukan 

berbagai informasi yang menyangkut objek yang 

sedang dievaluasi. Ketiga, perlu ditetapkan terlebih 

dahulu tujuan evaluasi yang dilakukan. Berkaitan 

dengan itu, setiap kegiatan evaluasi memerlukan 

kriteria sebagai acuan dalam menentukan ketercapaian 

objek yang dinilai. 

Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam 

setiap kegiatan evaluasi adalah tujuan evaluasi. 

Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses atau 

kegiatan yang sistematis, berkelanjutan dan 

menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, 

dan penetapan kualitas (nilai dan arti) berbagai 

komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan 

dan kriteria tertentu sebagai bentuk 

pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan 

pembelajaran (Arifin, 2012: 9). Evaluasi pembelajaran 

merupakan proses sistematis untuk memperoleh 

informasi tentang keefektifan proses pembelajaran 

dalam membantu siswa mencapai tujuan pengajaran 

secara optimal. Evaluasi pembelajaran menetapkan 

baik buruknya proses dari kegiatan pembelajaran 

(Dimyati dan Mudjiono, 2010: 190). 

Sasaran evaluasi proses pembelajaran adalah 

pelaksanaan dan pengelolaan pembelajaran untuk 

memperoleh pemahaman tentang kinerja guru selama 

pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan 

oleh guru dalam pembelajaran, serta minat, sikap dan 

motivasi belajar siswa (Widyoko, 2010: 18). Tujuan 

umum evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui 

keefektifan dan efisiensi proses pembelajaran yang 

dilakukan, baik yang menyangkut tentang tujuan, 

materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan 

maupun sistem penilaian itu sendiri. Indikator 

efektivitas dapat dilihat dari perubahan tingkah laku 

yang diharapkan sesuai dengan kompetensi, tujuan, 

dan isi program pembelajaran. 

Pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching 

and Learning) adalah konsep belajar yang membantu 

guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong 

peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sehari-hari dengan melibatkan tujuh 

komponen utama pembelajaran efektif, yakni 

kontruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat 

belajar, pemodelan, dan penilaian sebenarnya 

(Taniredja, 2013: 49). Asumsi pembelajaran tersebut 

adalah  (a) belajar yang baik adalah jika peserta didik 

terlibat secara pribadi dalam pengalaman belajarnya, 

(b) pengetahuan harus ditemukan peserta didik sendiri 

agar mereka memiliki arti atau dapat membuat 

distingsi berbagai perilaku yang mereka pelajari, (c) 

peserta didik harus memiliki komitmen terhadap 

belajar dalam keadaan paling tinggi dan berusaha 

secara aktif untuk mencapainya dalam kerangka kerja 

tertentu (Suprijono, 2012: 80). 

Tujuan pembelajaran kontekstual adalah 

membekali peserta didik berupa pengetahuan dan 

kemampuan (skill) yang lebih realistis, karena inti 

pembelajaran ini adalah untuk mendekatkan hal-hal 

yang teoritis ke praktis, sehingga dalam 

pelaksanaannya diusahakan teori yang dipelajari 

teraplikasi dalam situasi yang real (Taniredja, 2013: 

50). Pada kelas kontekstual, tugas guru adalah 

membimbing peserta didik mencapai tujuannya. Guru 

lebih banyak berurusan dengan strategi daripada 

memberi informasi. Tugas guru mengelola kelas 

sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk 

menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas. 

Zahorik (Taniredja, 2013: 51) terdapat 5 elemen yang 

harus diperhatikan dalam praktek pembelajaran 

kontekstual, yaitu (1) pengaktifan pengetahuan yang 

sudah ada; (2) pemerolehan pengetahuan baru; (3) 

pemahaman pengetahuan; (4) mempraktekan 

pengetahuan; (5) melakukan refleksi. 

CTL (Contextual Teaching and Learning) 

mempunyai tujuh komponen utama, yaitu kontruk-

tivisme (constructivism), bertanya (questioning), 

menemukan (inquiry), masyarakat belajar (learning 

community), pemodelan (modeling), refleksi 
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(reflection) dan penilaian sebenarnya (authentic 

assesment). Menurut Depdiknas (Trianto, 2012: 111), 

sebuah kelas dikatakan menggunakan CTL jika 

menerapkan ketujuh prinsip tersebut dalam 

pembelajarannya. CTL dapat diterapkan dalam ku-

rikulum apa saja, bidang studi apa saja, dan kelas 

bagaimanapun keadaannya. 

Secara garis besar langkah-langkah penerapan 

CTL dalam kelas sebagai berikut: 

1) Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar 

lebih  bermakna dengan cara bekerja sendiri, 

menemukan sendiri, dan mengkontruksi sendiri 

pengetahuan dan ketrampilannya. 

2) Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk 

sema topik. 

3) Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan 

bertanya. 

4) Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam 

kelompok-kelompok). 

5) Hadirkan model sebagi contoh pembelajaran. 

6) Lakukan refleksi di akhir pertemuan. 

7) Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan 

berbagai cara. 

Istilah biologi berasal dari kata Yunani, yaitu bios 

yang berarti kehidupan dan logos yang berarti 

pengetahuan. Oleh karena itu, biologi berarti ilmu 

pengetahuan tentang kehidupan. Kehidupan adalah 

bagian dari alam, sehingga biologi adalah bagian dari 

ilmu alam (sains). Biologi adalah bidang ilmu yang 

menarik untuk dipelajari. Mempelajari ilmu biologi, 

kita tidak saja memperoleh pengetahuan tentang 

makhluk hidup, namun juga pengetahuan tentang 

metode memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. 

Pengetahuan tentang makhluk hidup dimanfaatkan 

untuk memecahkan berbagai masalah guna 

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. 

Biologi sebagai mata pelajaran memiliki 

karakteristik berbeda daripada mata pelajaran lain yang 

diajarkan di sekolah. Objek biologi yang berupa 

makhluk hidup merupakan daya tarik tersendiri yang 

dapat menarik perhatian dan minat siswa unuk 

mempelajarinya. Kesalahan klasik yang selalu muncul 

dalam memahami materi ini adalah anggapan bahwa 

biologi merupakan materi yang harus dihafalkan, 

sehingga bagi sebagian siswa menganggap biologi 

sebagai pelajaran yang membosankan. Belajar pada 

hakikatnya merupakan proses perubahan tingkah laku 

pada diri individu dengan individu dan antara individu 

dengan lingkungannya. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi 

adalah jenis penelitian untuk menilai keberhasilan, 

manfaat, kegunaan, sumbangan, dan kelayakan suatu 

program, produk, atau kegiatan suatu lembaga 

berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk 

mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi 

yang merupakan kondisi nyata mengenai 

keterlaksanaan rencana yang memerlukan evaluasi 

(Arifin, 2012: 35). 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP 

Muhammadiyah 8  Yogyakarta yang beralamat di Jalan 

Kenari Miliran UH II/302 Yogyakarta pada bulan 

April hingga Mei pada semester genap tahun ajaran 

2013/2014. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa 

reguler kelas VII SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta 

tahun pelajaran 2013/2014, yaitu VII A hingga VII E 

yang berjumlah 109 siswa dan  guru mata pelajaran 

biologi kelas VII. Sampel penelitian ini diambil dari 

dua kelas yang ada pada SMP Muhammadiyah 

Yogyakarta dan satu guru mata pelajaran biologi yaitu 

kelas VII C dan VII D yang dipilih secara acak 

menggunakan metode simplerandom sampling serta 

Ibu Umi Faridah, S.Pd., selaku guru biologi kelas VII 

di SMP Muhammadiyah  8 Yogyakarta tersebut. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penilitian ini adalah dengan menggunakan metode 

observasi. Penelitian ini menggunakan instrumen 

berupa lembar Observasi. Lembar observasi berisi 

objek pengamatan mengenai aspek-aspek yang ingin 

diketahui pada saat penelitian. Adapun informasi 

tersebut mengenai aktivitas pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dan siswa SMP Muhammadiyah 8 

Yogyakarta kelas VII C dan VII D. 

Format pilihan jawaban yangdigunakan dalam 

lembar observasi dikategorikan menjadi dua 

berdasarkan bentuk skala pengukuran Guttman, yaitu 

“YA” dan “TIDAK”. Skor untuk jawaban YA adalah 1 

dan jawaban TIDAK adalah 0 (Sugiyono, 2011: 139). 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

diuji kevalidannya dengan menggunakan uji expert 

judgment yang melibatkan 3 dosen ahli. Uji coba 

reliabilitas instrumen expert judgment umumnya tidak 

dilakukan secara psikometri atau dengan perhitungan, 

reliabilitas terpenuhi selama asumsi bahwa instrumen 

yang akan digunakan tepat, akurat, stabil, dan 

konsisten untuk mengungkapkan hal-hal atau 

fenomena yang diteliti. 

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif yang dilakukan dengan cara 

merefleksikan hasil pengisian lembar observasi. Data 

yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif.Peneliti menggunakan teknik analisis data 

kuantitatif, karena terdapat data yang berbentuk angka 

(Sugiyono, 2011: 23). 

Pada penelitian kuantitatif analisis data 

menggunakan statistik. Guna memeriksa keabsahan 

data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknis 

triangulasi.Teknik triangulasi yang digunakan berupa 

triangulasi pengamat dengan melakukan pengecekan 

derajat kepercayaan data pada lembar observasi yang 

melibatkan tiga observer yang berbeda. 

Penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran 

kontekstual diukur berdasarkan skala Guttman dengan 

menggunakan pernyataan yang terdapat dalam Lembar 

observasi. Jawaban atas pernyataan diklasifikasikan 

dengan skor 1 untuk jawaban “YA” dan 0 untuk 

jawaban “TIDAK”. Penilaian dilakukan dengan cara 

menghitung presentase atas jawaban “YA” terhadap 

jumlah jawaban pada Lembar observasi. Tingkat 

penilaian pelaksanaan pembelajaran diklasifikasikan 
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dalam empat tingkatan yakni sangat baik, baik, cukup, 

dan kurang. 

 

∑ jawaban Ya 

%  =             X 100 % 

            ∑jawaban observasi 

 

Hasil jawaban yang diperoleh dengan cara 

perhitungan diatas kemudian disesuaikan dengan 

kriteria yang dikemukakan oleh Djamarah dan Zain 

(2010: 107)  pada tabel berikut: 

Tabel 1. Kriteria Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran 

No Kriteria Persentase (%) 

1. Sangat Baik 100 

2. Baik 76 - 99 

3. Cukup 60 - 75 

4. Kurang 0  - 59 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 

tanggal 23,24,25,28,30 April 2014 serta 2 Mei 2014 

dapat dilihat pelaksanaan pembelajaran kontekstual 

yang dilakukan oleh guru mata pelajaran biologi di 

SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta telah berjalan 

dengan baik. Dari hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa dalam kegiatan belajar mengajar guru tidak lagi 

menggunakan satu metode saja yaitu metode ceramah 

melainkan telah menerapkan pembelajaran yang 

berbasis student center yaitu pembelajaran kontekstual. 

Dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan, guru 

telah mengaitkan sema aktivitas pembelajaran dengan 

7 komponen pembelajaran kontekstual yaitu, 

kontruktivisme, bertanya, inkuiri, masyarakat belajar, 

pemodelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh dari 

pengisian lembar observasi oleh 3 observer, skor dari 

pelaksanaanpembelajaran kontekstual yang diterapkan 

oleh guru untuk kelas C dan kelas D berada pada 

kategori baik dengan rentang persentase dari 80% 

hingga 100%. Untuk kelas C persentase yang diperoleh 

adalah 88,23 % dan untuk kelas D sebesar 100 %. 

Berikut adalah tabel hasil pengisian lembar observasi 

kelas VII C dan VII D. 

Tabel 2. Hasil Pengisian Lembar Observasi Kelas VII C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabel 3. Hasil Pengisian Lembar Observasi Kelas VII D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sedangkan secara keseluruhan penerapan 

pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran biologi 

kelas VII yang diterapkan oleh guru berada pada 

kategori baik dengan persentase 94,12%. Berikut 

adalah tabel hasil keseluruhan nilai pelaksanaan 

pembelajaran kontekstual di kelas VII C dan VII D. 

Perhitungan terhadap lembar observasi tersebut 

hanya dilakukan pada pernyataan yang menunjukkan 

aktivitas pembelajaran kontekstual yang diterapkan 

oleh guru yaitu yang menyangkut dan berkaitan 

dengan 7 komponen pembelajaran kontekstual. 

Suasana pada saat proses pembelajaran biologi 

oleh guru berjalan dengan baik. Guru sebelum 

memulai materi pelajaran yang baru terlebih dahulu 

melakukan kegiatan pendahuluan meliputi kegiatan 

apersepsi dengan melakukan flashback atau 

mengingatkan siswa kembali terkait materi pelajaran 

sebelumnya. Pada tahap pendahuluan, guru biologi 

melakukan hampir semua kegiatan yang seharusnya 

dilakukan pada tahap ini seperti menyampaikan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan prosedur pembelajaran 

kontekstual seperti membagi siswa dalam beberapa 

kelompok belajar, guru menjelaskan aktivitas apa saja 

yang harus siswa lakukan hingga menjelaskan secara 

detail langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan 

siswa dengan cara pemodelan di depan kelas. Namun 

ada beberapa aktivitas yang tidak dilakukan seperti 

menyampaikan manfaat pembelajaran maupun 

pentingnya materi. 

 

 

 

 

 

Pada tahap inti pembelajaran, kegiatan belajar 

mengajar biologi telah melibatkan 7 komponen 

pembelajaran kontekstual, yaitu: 

 

1. Kontruktivisme  

Penerapan kontruktivisme saat pembelajaran 

dilakukan guru dengan memberikan tugas kepada 

siswa pada pertemuan sebelumnya untuk melakukan 

percobaan ringan di rumah yaitu menanam biji kacang 

hijau pada dua media tanam berbeda serta 

menghembuskan napas ke kaca. Selanjutnya pada 

% Kelas 
(%) Kriteria 

VII C VII D 

88,23 100 94,12 Baik 



JUPEMASI-PBIO Vol. 1 No. 2 Tahun 2015  ISSN: 2407-1269 | Halaman 192-197 
 

196 
 

pertemuan kedua guru memberikan pertanyaan awal 

terkait percobaan yang dilakukan. 

 

2. Bertanya  

Kegiatan bertanya hampir terlihat disepanjang 

aktivitas pembelajaran. Aktivitas bertanya terjadi 

antara guru dengan siswa maupun antar siswa dengan 

siswa. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada 

guru baik sebelum atau setelah materi pelajaran 

diberikan. Kegiatan bertanya juga digunakan oleh guru 

dalam kegiatan apersepi atau pada saat siswa 

memberikan pertanyaan kepada siswa atau kelompok 

lain yang telah melakukan presentasi dari tugas yang 

diberikan guru, bertanya kepada guru saat kegiatan 

diskusi, serta ketikan kegiatan refleksi berlangsung. 

 

3. Inkuiri 

Penerapan aktivitas inkuri terlihat saat siswa 

melakukan kegiatan observasi di halaman sekitar 

sekolah. Siswa diminta untuk melakukan pengamatan 

dan pendataan berkaitan dengan materi biotik dan 

abiotik yang ada dilingkungan sekitar sekolah dan 

mendata benda-benda ditemukan berkaitan dengan 

nama benda tersebut beserta ciri-cirinya. Aktivitas ini 

juga terlihat ketika siswa melakukan percobaan biologi 

yang ditugaskan oleh guru karena berkaitan dengan 

aktivitas observasi. 

 

4. Masyarakat Belajar 

Aktivitas masyarakat belajar terlihat saat kegiatan 

diskusi di kelas berlangsung. Kegiatan ini dilakukan 

guna menganalisis, membahas, dan mengelompokkan 

hasil temuan siswa ketika melakukan observasi atau 

pengamatan terhadap tugas yang diberikan di lapangan 

dengan kelompoknya masing-masing. 

 

5. Pemodelan  

Adapun komponen pemodelan pada pembelajaran 

biologi dilakukan oleh guru pada tahap pendahuluan 

yaitu dengan memberikan contoh aktivitas 

pembelajaran yang harus siswa lakukan ketika 

melakukan observasi seperti cara membuat lembar 

observasi, cara pengisiannya serta apa yang harus 

siswa perhatikan ketika melakukan pengamatan. 

 

6. Refleksi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

kegiatan refleksi dalam mata pelajaran biologi 

dilakukan pada awal dan akhir pembelajaran dan juga 

dilakukan pada saat menjelang ulangan. Hal ini 

terkadang mengalami kendala bahkan tidak terlaksana 

terutama ketika melakukan refleksi diakhir pemberian 

materi dikarenakan jam pelajaran telah berakhir. 

Dalam kegiatan refleksi guru melibatkan siswa untuk 

mengingat kembali aktivitas yang telah dilakukan. 

 

7. Penilaian Sebenarnya 
Berdasarkan hasil penelitian, penilaian yang 

dilakukan oleh guru meliputi penilaian proses dan 

penilaian hasil pembelajaran. Dalam penilaian proses 

pembelajaran, guru lebih menekankan pada aspek 

afektif dan psikomotorik dengan cara memberi catatan 

dan nilai mengenai aktivitas siswa seperti keaktifan 

siswa selama pembelajaran seperti aktivitas bertanya 

dan menjawab pertanyaan maupun aktivitas siswa 

ketika melakukan observasi. Sedangkan penilaian hasil 

belajar ditekankan pada aspek kognitif yaitu dari segi 

laporan hasil observasi dan laporan hasil diskusi yang 

dikumpulkan siswa maupun dari pemberian tes pada 

akhir pembelajaran atau ulangan (penugasan/tindak 

lanjut). Guru memberikan tes kepada siswa setelah 

pembelajaran berakhir dengan cara memberikan soal 

mencongak pada setiap siswa. 

 

Simpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian, 

dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu: 

1. Pelaksanaan pembelajaran kontekstual oleh guru 

pada mata pelajaran biologi kelas VII sudah 

berjalan dengan baik dan memiliki kriteria Baik. 

Hal ini terlihat dari hasil perhitungan dan 

persentase yang diperoleh dari pengisian lembar 

observasi terkait aktivitas kontekstual yang 

dilakukan oleh guru di kelas oleh 3 observer yang 

menunjukkan nilai  

94,12 %. 

2. Aktivitas pembelajaran yang guru terapkan dalam 

pembelajaran kontekstual di kelas telah dikaitkan 

dan sesuai dengan 7 komponen pembelajaran 

kontekstual, yaitu kontruktivisme dengan 

memberikan pertanyaan awal terkait materi yang 

akan dipelajari, bertanya dengan menanyakan 

hal-hal yang ingin guru ketahui dari siswa atau 

sebaliknya inkuiri melalui aktivitas observasi 

ataupun dengan melakukan percobaan biologi, 

pemodelan dimana guru memberikan contoh 

membuat lembar observasi dan mengisi lembar 

observasi, masyarakat belajar melalui kegiatan 

diskusi, refleksi dengan melakukan konfirmasi 

aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan, dan 

penilaian sebenarnya dengan pemberian tugas 

ataupun penilaian aktivitas siswa ketika 

mengikuti pembelajaran. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dan disampaikan, maka ada beberapa saran yang dapat 

peneliti berikan antara lain: 

1. Guru biologi agar lebih meningkatkan pelaksanaan 

pembelajaran kontekstual di kelas. 

2. Pembelajaran kontekstual dapat dijadikan alternatif 

bagi guru dalam pembelajaran biologi karena 

pembelajaran ini meningkatkan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran sehingga siswa lebih mudah 

memahami materi pelajaran serta lebih memudahkan 

guru dalam menyampaikan materi. 
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