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Abstract ─ This research has purpose for knowing of direct learning model (direct instruction) aided 

teaching materials based contextual outcomes Applied Science students of SMKN 4 Mataram 

2015/2016 school years on of material Temperature and Heat. This type of research is an 

experimental research study design with post test only control group design. The population in this 

study were all students in X class of SMK 4 Mataram academic years of 2015/2016, a number of 334 

students. Sampling was done by purposive sampling techniques, the X class of  Catering 2 consisting 

of 35 students as an experimental class and students of X class Catering 3 consisting of 36 students 

as the control class. Based teaching materials used contextually appropriate to the context of student 

life. The instruments used in the form of observation sheet for the assessment apektif and 

psychomotor tests multiple choise questions refers to the ability koognitif students (C1, C2, C3, C4, 

C5, C6) as many as 25 items with due regard to the validity, reliability, different power and level of 

difficulty question. The research showed the average value of student learning outcomes 

experimental class and control class each at 61.38 and 49.07, both classes of normally distributed and 

homogeneous. Learning outcomes data was analyzed using t-test two parties with a significant level 

of 5% was obtained thitung  2.89 ttable  2.00 on db  57. According to criteria of hypothesis testing, if 

thitung> ttable, then Ho is rejected and Ha accepted. It can be concluded that there are significant 

influence learning model of Direct Instruction aided teaching materials contextually based on 

learning outcomes of applied science students of SMKN 4 Mataram academic year of 2015/2016. 
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Pendahuluan 

Berdasarkan struktur Kurikulum 2013, 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di 

SMK Pariwista termasuk ke dalam mata 

pelajaran dasar bidang kejuruan yang dikenal 

dengan istilah IPA Terapan. IPA Terapan 

merupakan ilmu yang termasuk rumpun IPA 

yaitu Biologi, Kimia, dan Fisika, oleh karena itu 

IPA Terapan mempunyai karakteristik yang sama 

dengan IPA. IPA Terapan adalah ilmu yang 

mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, 

dan bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan 

dengan komposisi, struktur, sifat, perubahan zat 

yang melibatkan keterampilan dan penalaran. 

Karakteristik IPA Terapan pada SMK Pariwisata 

adalah yang berkaitan dengan ilmu terapan yang 

ada dibidang pariwisata serta kegunaannya [1].  

Keberhasilan dalam pembelajaran IPA 

Terapan ditentukan dengan kualitas atau mutu 

pendidikan, khususnya di sekolah. Salah satu 

upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi 

IPA Terapan adalah dengan cara memperbaiki 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang 

dimaksud adalah dengan memperbaiki cara 

mengajar dengan menggunakan model 
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pembelajaran dan bahan ajar yang sesuai dengan 

kondisi siswa. Model pembelajaran merupakan 

cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah 

disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis 

untuk mencapai tujuan pembelajaran, sedangkan 

bahan ajar merupakan segala bahan baik tertulis 

maupun tidak tertulis yang digunakan untuk 

membantu siswa dalam belajar terutama saat 

proses pembelajaran berlangsung.  

Berdasarkan hasil observasi di SMKN 4 

Mataram, ada beberapa permasalahan yang 

peneliti temukan yaitu, proses  pembelajaran IPA 

Terapan yang berlangsung di kelas X bidang 

Pariwisata menggunakan pembelajaran 

konvensional dengan metode ceramah, 

Penggunaan metode ini menyebabkan guru 

sebagai satu-satunya pusat perhatian di dalam 

pembelajaran, sedangkan siswa hanya menerima 

pengetahuan dari guru (teacher-center), sehingga 

membuat siswa cenderung pasif dan sangat 

tergantung pada materi yang disampaikan guru. 

Dalam proses pembelajaran, siswa menggunakan 

bahan ajar berupa buku siswa, dimana substansi 

dari buku siswa tersebut masih bersifat umum, 

artinya masih banyak konsep yang tidak sesuai 

dengan program keahlian siswa di bidang 

pariwisata. Sehingga dari permasalahan tersebut, 

membuat siswa sulit memahami materi IPA 

Terapan yang sedang dipelajari sehingga 

mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Hal 

ini ditunjukkan dari hasil ulangan semester I 

siswa kelas X bidang Pariwisata SMKN 4 

Mataram tahun pelajaran 2015/2016 yang masih 

tergolong rendah dan rata-rata masih di bawah 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). Data rata-

rata hasil ulangan semester I siswa kelas X 

bidang Pariwisata SMKN 4 Mataram tahun 

ajaran 2015/2016 mata pelajaran IPA Terapan 

dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.  

 

Tabel 1. Nilai Rata-Rata Ulangan IPA Terapan Semester I Tahun Pelajaran 2015/2016 

     (Sumber: Arsip Nilai Guru Mata Pelajaran IPA, 2015) 

Melihat hal-hal tersebut, maka guru 

dituntut untuk dapat memilih dan menerapkan 

model pembelajaran yang sesuai berdasarkan 

kondisi siswa dengan tujuan supaya siswa 

berperan aktif dalam pembelajaran,  sehingga 

mata pelajaran IPA Terapan tidak terkesan sulit 

dan membosankan serta kegiatan belajar 

mengajar akan lebih bermakna. Selain itu, 

diperlukan penyusunan bahan ajar sederhana 

yang sesuai dengan lingkungan sekitar dan 

bidang keahlian siswa, sehingga siswa mudah 

memahami dan mengaplikasikan materi 

pelajaran. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti 

menawarkan suatu alternatif solusi yakni dengan 

menggunakan model pembelajaran direct 

instruction berbantuan bahan ajar berbasis 

kontekstual. Model pembelajaran direct 

instruction merupakan suatu model pembelajaran 

yang dirancang khusus untuk menunjang proses 

belajar peserta didik yang berkaitan dengan 

pengetahuan deklaratif (pengetahuan tentang 

No Kelas Jumlah siswa Nilai Rata-rata KKM Keterangan 

1 X Tata Boga 1 38 60 67 Tidak Tuntas 

2 X Tata Boga 2 35 49 67 Tidak Tuntas 

3 X Tata Boga 3 36 57 67 Tidak Tuntas 
4 X Usaha Perjalanan Wisata  50 48 67 Tidak Tuntas 
5 X Akomodasi Perhotelan 1 35 64 67 Tidak Tuntas 
6 X Akomodasi Perhotelan 2 34 57 67 Tidak Tuntas 

7 X Akomodasi Perhotelan 3 40 37 67 Tidak Tuntas 
8 X Kecantikan 1 33 41 67 Tidak Tuntas 
9 X Kecantikan 2 33 61 67 Tidak Tuntas 
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sesuatu dapat berupa fakta, konsep, prinsip) yang 

dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang 

bertahap atau selangkah demi selangkah. Untuk 

mendukung pembelajaran direct instruction ini, 

Peneliti menggunakan media berupa bahan ajar 

berbasis kontekstual. Bahan ajar berbasis 

kontekstual ini merupakan bentuk bahan ajar 

tertulis yang disusun secara runtut dan sistematis 

serta penyusunan materi ajarnya disesuaikan 

dengan kehidupan nyata siswa. 

Model pembelajaran dengan media seperti 

inilah yang diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi IPA Terapan 

yang diajarkan. Sehingga nantinya akan 

berdampak pada peningkatkan hasil belajar 

siswa. Adapun hasil penelitian sebelumnya yang 

menunjukkan bahwa model pembelajaran direct 

instruction berbantuan bahan ajar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Salah satunya 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Purnama 

(2012) tentang pengaruh model pembelajaran 

direct instruction berbantuan bahan ajar terhadap 

hasil belajar fisika siswa. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan pada penggunaan model 

pengajaran langsung (Direct Instruction) 

berbantuan bahan ajar terhadap hasil belajar 

fisika siswa. Hal ini terlihat dari pencapaian hasil 

kompetensi siswa meningkat menjadi 80.65% 

setelelah diberi perlakuan, yang sebelumnya 

pencapaian hasil kompetensinya 54,84% [2]. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Apakah ada 

Pengaruh Model Pembelajaran direct instruction  

Berbantuan Bahan Ajar Berbasis Kontekstual 

Terhadap Hasil Belajar IPA Terapan Siswa Kelas 

X  SMKN 4 Mataram. 

Sesuai dengan permasalahan yang telah 

dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran direct instruction berbantuan 

bahan ajar berbasis kontekstual terhadap hasil 

belajar IPA terapan siswa kelas X SMKN 4 

Mataram tahun ajaran 2015/2016. Hasil 

penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, 

guru, peneliti, lembaga pendidikan serta tenaga 

pendidik yang ingin mengambil kajian yang 

sama guna meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

Tinjauan pustaka 

A.  Model Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) 

IPA di SMK hendaknya membuka 

kesempatan untuk memupuk rasa ingin tahu anak 

didik secara ilmiah. Oleh sebab itu, perlu upaya 

penguatan pembelajaran IPA, yang diharapkan 

akan meningkatkan kemampuan penalaran pada 

siswa SMK guna menyesuaikan diri dengan 

dunia kerja dengan lebih fleksibel kelak setelah 

lulus. Dengan demikian mereka akan 

mengembangkan  kemampuan untuk bertanya, 

cara berpikir bebas serta mencari jawaban 

berdasarkan bukti. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan 

deretan konsep dan skema konseptual yang 

berhubungan satu sama yang lain dan yang 

tumbuh sebagai hasil dari eksperinmentasi dan 

observasi serta berguna untuk diamati dan 

dieksperimentasi lebih lanjut[3]. Selanjutnya 

pendidikan IPA menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung dan kegiatan praktis untuk 

mengambangkan kompetensi agar siswa mampu 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah [4].  

Model pembelajaran IPA merupakan suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling mempengaruhi mencapai 

tujuan pembelajaran [5]. Terdapat berbagai 

model pembelajaran IPA diantaranya; (1) Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM). Istilah 

pembelajaran berdasarkan masalah (PBM) 

diadopsi dari istilah Inggris yaitu Problem-

Based-Instruction (PBI) yaitu suatu model 

pembelajaran yang didasarkan pada prinsip 

menggunakan masalah sebagai titik awal akuisisi 

dan integrasi pengetahuan baru [6]. (2) Model 

Pembelajaran Kooperatif (Cooperative 
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Learning). Dalam model pembelajaran 

kooperatif, siswa dibentuk dalam kelompok-

kelompok yang terdiri dari empat atau lima orang 

untuk bekerja sama dalam menguasai materi 

yang diberikan oleh guru [7].. (3) Model 

Pembelajaran Inkuiri (Inquiri Learning). Inkuiri 

Learning berarti suatu rangkaian kegiatan belajar 

yang melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan siswa untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, 

analitis, sehingga mereka dapat merumuskan 

sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri 

[8]. (4) Model Pembelajaran Langsung (Direct 

Instruction). Model pengajaran langsung adalah 

salah satu pendekatan mengajar yang dirancang 

khusus untuk menunjang proses belajar siswa 

yang berkaitan dengan pengatuhan deklaratif dan 

pengetahuan procedural yang terstruktur dengan 

baik [9]. Pengajaran langsung dapat berbentuk 

ceramah, demonstrasi, pelatihan atau praktik, dan 

kerja kelompok [10].  

Dari beberapa model pembelajaran IPA di 

atas, model pembelajaran langsung (direct 

instruction) yang dianggap paling tepat untuk 

diterapkan di SMK oleh peneliti. Hal ini 

dikarenakan dalam proses pembelajaran IPA di 

SMK selain mementingkan praktik dan kerja 

kelompok dalam memahami materi juga 

diperlukan ceramah dan demontrasi yang tepat 

yang dari guru yang bersangkutan.   

 

B. Model Pembelajaran Langsung (Direct 

Instruction) 

model pembelajaran langsung (direct 

instruction) merupakan suatu model 

pembelajaran yang dapat membantu siswa 

mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh 

informasi selangkah demi selangkah [11]. Model 

pembelajaran direct instruction ini mempunyai 

ciri-ciri diantaranya, (a) adanya tujuan 

pembelajaran dan pengaruh model pada siswa 

termasuk proses penilaian hasil belajar, (b) 

sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan 

pembelajaran, (c) sistem pengelolaan lingkungan 

belajar model yang diperlukan agar kegiatan 

pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan 

berhasil. 

Ada lima tahap yang harus diketahui guru 

dalam  menggunakan direct instruction, yaitu (a) 

guru memulai pembelajaran dengan menjelaskan 

tujuan pembelajaran khusus serta 

menginformasikan latar belakang dan pentingnya 

materi pembelajaran, (b) guru menginformasikan 

pengetahuan secara bertahap atau 

mendemonstrasikan secara benar, (c) guru 

membimbing pelatihan awal dengan cara 

meminta siswa melakukan kegiatan yang sama 

dengan kegiatan yang telah dilakukan guru 

dengan panduan LKS, (d) guru mengamati 

kegiatan siswa untuk mengetahui kebenaran 

pekerjaan sambil memberi umpan balik, (e) guru 

memeberikan kegiatan pemantapan agar siswa 

berlatih sendiri menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari, mislanya dalam bentuk tugas [12]. 

Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari 

model pembelajaran direct instruction. 

Kelebihannya antara lain (a) dapat diterapkan 

secara efektif dalam kelas yang besar maupun 

kecil, (b) dapat digunakan untuk menekankan 

kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa 

sehingga hal-hal tersebut dapat diungkapkan, (c) 

merupakan cara yang paling efektif untuk 

mengajarkan konsep dan keterampilan-

keterampilan, (d) ceramah merupakan cara yang 

bermanfaat untuk menyampaikan informasi 

kepada siswa yang tidak suka membaca atau yang 

tidak memiliki keterampilan, (e) demonstrasi 

memungkinkan siswa untuk berkonsentrasi pada 

hasil-hasil dari suatu tugas. Hal ini penting 

terutama jika siswa tidak memiliki kepercayaan 

diri atau keterampilan dalam melakukan tugas 

tersebut, (f) model pembelajaran langsung 

bergantung pada kemampuan refleksi guru 

sehingga guru dapat terus menerus mengevaluasi 

dan memperbaikinya. 

Selain mempunyai kelebihan-kelebihan, 

pada setiap model pembelajaran akan ditemukan 

keterbatasan-keterbatasan. Begitu pula dengan 
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model pengajaran direct instruction. 

Keterbatasan-keterbatasan model pengajaran 

direct instruction diantaranya, (a) guru 

merupakan pusat dalam cara penyampaian ini, 

maka kesuksesan pembelajaran ini bergantung 

pada guru. Jika guru tidak tampak siap, 

berpengetahuan, percaya diri, antusias dan 

terstruktur, siswa dapat menjadi bosan, teralihkan 

perhatiannya, dan pembelajaran akan terhambat. 

(b) demonstrasi sangat bergantung pada 

keterampilan pengamatan siswa. Sayangnya, 

banyak siswa bukanlah merupakan pengamat 

yang baik sehingga dapat melewatkan hal-hal 

yang dimaksudkan oleh guru [13]. Kekurangan 

tersebut dapat disiasati oleh guru dengan cara 

guru harus siap, berpengetahuan, percaya diri, 

antusias, terstruktur dalam ceramah, 

menggunakan media pembelajaran berupa bahan 

ajar yang sesuai dengan dunia nyata siswa yaitu 

bahan ajar berbasis kontekstual sehingga 

kekurangan tersebut dapat diatasi oleh guru 

dalam pembelajaran. 

 

C. Bahan Ajar Berbasis Kontekstual 

Pembelajaran di sekolah bukan hanya 

mengandalkan guru sebagai pusat dari seluruh 

kegiatan pembelajaran, melainkan juga sumber 

yang digunakan untuk membantu peserta didik di 

dalam pembelajaran. salah satunya adalah bahan 

ajar. Selain digunakan untuk membantu guru 

memberikan pembelajaran di dalam kelas, bahan 

ajar juga dapat digunakan peserta didik untuk 

membantu mempelajari materi pelajaran. 

Bahan ajar adalah seperangkat materi 

yang disusun secara sistematis, baik tertulis 

maupun tidak tertulis, sehingga tercipta 

lingkungan atau suasana yang memungkinkan 

peserta didik untuk belajar [14]. Bahan ajar 

merupakan bagian penting dalam pelaksanaan 

pendidikan di sekolah. Melalui bahan ajar guru 

akan lebih mudah dalam melaksanakan 

pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan 

mudah dalam belajar [15]. 

Pendekatan kontekstual adalah sebuah 

pendekatan dalam pembelajaran yang 

menekankan pada keterlibatan peserta didik 

secara utuh dalam mengkonstruksi materi yang 

dipelajari dan menghubungkannya dengan 

konsep kehidupan mereka[16]. Jadi bahan ajar 

berbasis kontekstual adalah bahan ajar yang 

komponen kegiatan belajarnya dikaitkan dengan 

objek-objek atau kejadian-kejadian aktual di 

dunia nyata yang akrab dengan kehidupan 

peserta didik. 

Beberapa komponen utama yang perlu 

ada dalam setiap bahan ajar yaitu tinjauan mata 

pelajaran, pendahuluan, penyajian, penutup, dan 

daftar pustaka [17]. Hal ini sesuai dengan bahan 

ajar yang disusun peneliti yang disusun secara 

sistematis dan memuat sistematika penyajian 

yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian 

pendahuluan meliputi sampul bahan ajar, kata 

pengantar, petunjuk penggunaan bahan ajar, 

daftar isi, standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, tujuan pembelajaran, kata kunci, dan 

pengetahuan awal. Bagian isi meliputi materi 

ajar, eksperimen, tugas kelompok, tugas 

individu, ilmuan. Sedangkan Pada bagian 

penutup meliputi rangkuman,  evaluasi, 

glosarium, daftar pustaka, dan kunci jawaban 

evaluasi. 

 

D. Model Pembelajaran Direct Instruction 

Berbantuan Bahan Ajar Berbasis 

Kontekstual 

Model pembelajaran direct instruction 

berbantuan bahan ajar berbasis kontekstual 

adalah suatu model pembelajaran langsung yang 

menggunakan media berupa bahan ajar yang 

disusun berbasis kontekstual yang membuat 

siswa bisa dengan mudah memahami materi 

secara bertahap yang tentunya dikaitkan dengan 

kehidupan nyata siswa. Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan dalam proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran direct 

instruction berbantuan bahan ajar berbasis 

kontekstual yaitu, (1) Menyiapkan siswa untuk 
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berdoa dan belajar, (2) Guru meminta siswa 

untuk mempersipkan bahan ajar, (3) Guru 

menginformasikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai pada pertemuan tersebut, (4) 

Mendemonstrasikan percobaan sederhana dengan 

melibatkan siswa untuk melakukan demonstrasi 

tersebut dan menjelaskan materi secara bertahap 

sesuai dengan materi yang terdapat pada bahan 

ajar, (5) Membimbing siswa mengumpulkan data 

melalui observasi, menganalisis, menemukan, 

dan menyajikan hasil kegiatannya dalam belajar 

kelompok, (6) meminta siswa megpresentasikan 

hasil kegiatannya, (7) guru memberikan 

tanggapan terhadap hasil presentasi siswa dan 

sekaligus mengecek pemahaman siswa, (8) guru 

bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

serta memberikan umpan balik sebagai tindak 

lanjut dari pemebelajaran. 

 

E. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, 

apresiasi dan keterampilan. Menurut bloom, hasil 

belajar mencakup kemampuan kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Domain kognitif mencakup 

knowledge (pengetahuan, ingatan), 

comprehension (pemahaman, menjelaskan, 

meringkas, contoh), application (menerapkan), 

analysis (menguraikan, menentukan hubungan), 

synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, 

membentuk bangunan baru), dan evaluation 

(menilai). Domain afektif mencakup receiving 

(sikap menerima), responding (memberikan 

respon), valuing (nilai), organization 

(organisasi), dan characterization (karakterisasi). 

Domain psikomotor meliputi initiatory, pre-

routine, dan rountinized [18]. Hasil belajar pada 

penelitian ini mengacu pada taksonomi Bloom, 

yakni pada ranah kognisi. Adapun ranah kognisi 

dalam taksonomi Bloom yaitu mengingat, 

memahami, mengaplikasikan, menganalisis, 

menyintesis, dan mengevaluasi [19] 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen, yang merupakan metode penelitian 

yang mengungkap hubungan antara dua variabel 

atau lebih atau mencari pengaruh suatu variabel 

terhadap variabel lainnya. [20]. Penelitian ini 

dilaksanakan mulai bulan Oktober 2015 sampai 

dengan Juli 2016 bertempat di SMKN 4 

Mataram. Pada penelitian ini ada tiga variabel 

yang menjadi fokus penelitian yaitu variabel 

bebas, variabel terikat dan variabel kontrolr. 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah Model 

pembelajaran, variabel terikat adalah hasil 

belajar IPA Terapan siswa, dan variabel kontrol 

adalah Variabel kontrol di dalam penelitian ini 

berupa kemampuan awal kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dianggap sama, guru, materi, tujuan 

pembelajaran, instrumen yang digunakan, dan 

cara penilaian.. desain penelitian yang  

digunakan adalah posttest-only control group 

design, yaitu dalam penelitian ini hanya 

dilakukan posttest. Data awal yang digunakan 

untuk mengetahui homogenitas kemampuan awal 

siswa yaitu dengan menggunakan nilai semester I 

kelas X SMKN 4 Mataram. Desain penelitiannya 

dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

 
Tabel 2. Desain Penelitian 

Kelompok Perlakuan Posttest 

Eksperimen X O1 

Kontrol - O2 

(Setyosari, 2013). 

Keterangan: 

X =   Pembelajaran pada kelas eksperimen 

menggunakan model pembelajaran direct 

instruction berbantuan bahan ajar berbasis 

kontekstual pada kelas eksperimen. 

- =   Pembelajaran secara konvensional 

O1 =   Nilai tes akhir kelas eksperimen. 

O2 =   Nilai tes akhir kelas kontrol. 

 

Adapun Teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan teknik purposive sampling,  

yakni teknik pengambilan sampel di mana 

peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan 

khusus berkenaan dengan sampel yang diambil.  

Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini 

yaitu siswa kelas X Tata Boga, yaitu X Tata 

Boga 2 yang berjumlah 35 siswa sebagai kelas 

eksperimen dan X Tata Boga 3 yang berjumlah 

36 siswa sebagai kelas kontrol. Pertimbangan 

peneliti mengambil sampel tersebut karena 

keterkaitan materi yang peneliti ambil dengan 
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jurusan Tata Boga. Materi yang diambil yaitu 

tentang Suhu dan Kalor yang memiliki banyak 

keterkaitan dengan jurusan Tata Boga terutama 

dalam kegiatan memasak.    

Tehnik pengumpulan data dilakukan 

dengan metode tes hasil belajar siswa yang 

dilakukan hanya sekali posttest saja 

menggunakan instrument soal yang sudah 

diujikan. Instrumen soal yang disiapkan dalam 

penelitian ini yaitu 40 butir soal yang terlebih 

dahulu duji validitas, reabilitas, taraf kesukaran 

dan daya beda soalnya di kelas yang lain yang 

sudah pernah mempelajari materi tersebut. 

Tempat pengujian instrmen dalam penelitian ini 

yaitu di kelas X Tata Boga 1. Hasil belajar 

tersebut dianalisis dengan uji validitas, 

realibilitas, tingkat kesukaran dan daya beda 

soal. Berdasarkan hasil uji coba 40 butir soal 

diperoleh 25 soal yng baik digunakan untuk 

posttest. Analisis validitas soal menggunakan 

rumus product moment dan untuk uji realibilitas 

soal mengunakan rumus Spearman-Borwn, 

indeks kesukaran soal untuk tingkat kesukaran 

soal dan indeks diskriminasi untuk daya beda 

soal. Analisis data menggunakan statistik 

parametrik t-test polled varians dengan kriteria 

uji dua pihak, yang sebelumnya telah diuji 

normalitas data menggunakan uji chi kuadrat dan 

homogenitas data menggunakan uji F. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian berupa data hasil belajar 

IPA Terapan. Data hasil belajar dinilai diakhir 

pembelajaran saat semua materi pembelajaran 

sudah selesai diajarkan. Data hasil diuji 

menggunakan uji homogenitas, uji normalitas 

dan uji hipotesis. Dari hasil analaisis data 

diperoleh data homogen dan normal sehingga 

menggunakan uji t-test polled varians sebagai uji 

hipotesisnya. 

Rata-rata hasil belajar IPA Terapan siswa 

kelas    eksperimen lebih tinggi dari pada kelas 

kontrol. Pada kelas eksperimen belajar 

menggunakan model pembelajaran direct 

instruction berbantuan bahan ajar berbasis 

kontekstual sedangkan pada kelas control 

menggunakan pembelajaran konvensional yaitu 

metode pembelajaran yang sering digunakan di 

sekolah tersebut. Adapun nilai rata-rata hasil 

belajar atau rata-rata hasil posttest pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat terlihat pada 

gambar 1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Histogram Rata-rata Hasil Posttest 

 

Berdasarkan histogram di atas dapat dilihat 

bahwa rata-rata hasil belajar untuk kelas 

eksperimen dan kelas kontrol masing-masing 

61,45 dan 49,23. Dari kedua nilai tersebut 

terlihat bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada nlai rata-rata kelas kontrol. 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan 

adanya pengaruh pemberian perlakuan terhadap 

hasil belajar siswa, salah satunya adalah 

pemberian perlakuan berupa model pembelajaran 

direct instruction berbantuan bahan ajar berbasis 

kontekstual pada kelas eksperimen, sedangkan 

pada kelas kontrol menggunakan pembelajaran 

konvensional dengan metode ceramah. Bahan 

ajar yang disusun disesuaikan dengan kondisi 

nyata siswa, sehingga dapat mempermudah siswa 

dalam mempelajari dan memahami materi yang 

diajarkan. 

Model pembelajaran direct instruction 

yang diterapkan pada kelas eksperimen memiliki 

keunggulan dalam mempelajari bahan 

keterampilan dasar (pengetahuan procedural) dan 

memperoleh informasi (pengetahuan deklaratif) 

yang diajarkan selangkah demi selangkah. 

Artinya pengajaran yang dirancang sangat 

sistematis sehingga dapat mempermudah siswa 

dalam memahami materi secara bertahap. Selain 

itu, siswa juga terlibat aktif dan antusias dalam 

sistem pembelajaran, karena pada prinsip model 

pembelajaran direct instruction selalu melibatkan 

siswa dalam melakukan demonstrasi 

pengetahuan, kemudian siswa melakukan  

percobaan-percobaan untuk menemukan suatu 

konsep, kemudian terakhir siswa akan diberikan 

umpan balik untuk mengetes pemahaman siswa 

terhadap suatu materi yang sudah dipelajari. 
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Selain itu, penggunaan model pembelajaran 

direct instruction tersebut, juga menggunakan 

media bantu yaitu berupa bahan ajar berbasis 

kontekstual. Bahan ajar ini disusun secara 

sistematis dan teratur serta substansi materinya 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa 

yaitu tentang konsep suhu dan kalor di bidang 

tata boga.  Sehingga dapat mempermudah siswa 

dalam memahami materi yang diajarkan.  

Pembelajaran konvensional dengan metode 

ceramah yang diterapkan pada kelas kontrol 

adalah metode belajar yang cara penyajiannya 

dihadapkan hanya kepada suatu masalah yang 

bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang 

bersifat problematis untuk dibahas dan 

dipecahkan bersama satau secara kolektif. Proses 

pembelajaran di dalamnya siswa hanya 

mendengar dan mencatat setiap informasi yang 

disampaikan oleh guru. Hal ini membuat siswa 

kurang berperan secara aktif dan antusias belajar 

siswa rendah, sehingga dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa menjadi rendah pula. 

Data hasil posttest yang sudah didapatkan 

kemudian dianalis uji homogenitas dan uji 

normalitasnya untuk mengetahui uji hipotesis 

yang akan digunakan. Berdasarkan hasil analisis 

data terlihat bahwa data terdistribusi normal dan 

homogeny. sehingga uji hipotesi yang digunakan 

adalah uji t-test polled varians. Hasil perhitungan 

uji normalitas, homogenitas dan uji t-test polled 

varians paada kedua kelas dapat dilihat pada 

tabel 3 berikut. 

 

 

Tabel 3.  Rekapitulasi Data Posttest pada Kedua Sampel 

Komponen Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah Siswa 29 30 

Nilai Tertinggi 88 76 

Nilai Terendah 16 16 

Rata-rata 61,45 49,23 

Standar Deviasi (SD) 16,47 16,00 

Varians 271,26 256,00 

Uji Normalitas 
 hitung =7,42 <  tabel = 11,07, 

Sehingga data normal 

 hitung =10,33 <   tabel = 11,07, 

sehingga data normal 

Uji Homogenitas Fhitung=1,10 < Ftabel =1,18, sehingga data homogeny 

Uji Hipotesis thitung = 2,89 > ttabel =2,00, Ho ditolak dan Ha diterima 

 

 Histogram hasil uji normalitas posttest 

kelas eksperimen dapat dilihat pada gambar 2 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Histogram Uji Normalitas Kelas 

Eksperimen 

 

 

Histogram hasil uji normalitas posttest 

kelas kontrol dapat dilihat pada gambar gambar 3 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Histogram Uji Normalitas Kelas 

Eksperimen
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Berdasarkan gambar 2 dan gambar 3 di 

atas terlihat bahwa data kedua kelas terdistribusi 

normal dan homogen. Hasil uji hipotesis posttest 

menunjukkan bahwa thitung=2,89, ttabel=2,00 itu 

artinya  thitung>ttabel pada taraf signinifikan 5% 

dengan db = 29+30-2=57. Maka berdasarkan 

kriteria pengujian hipotesis Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya bahwa terdapat pengaruh 

pemberian model pembelajaran direct instruction 

berbantuan bahan ajar berbasis kontekstual 

terhadap hasil belajar IPA Terapan siswa kelas X 

SMKN 4 Mataram tahun ajaran 2015/2016. 

Temuan dalam penelitian ini memperkuat 

beberapa penelitian sebelumnya diantaranya 

penelitian yang dilakukan Wahyudi, Astriani, 

dan Nurhayati, (2002) menyatakan bahwa hasil 

belajar siswa yang diberi pembelajaran dengan 

model direct instruction secara signifikan lebih 

tinggi daripada hasil belajar siswa yang diberi 

pembelajaran konvensional pada materi 

pengukuran [21]. Hal ini diperkuat oleh hasil 

penelitian Peso, dkk (2013) yang menyatakan 

bahwa penggunaan pembelajaran direct 

instruction lebih efektif daripada metode 

konvensional dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa [22].   

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilaksanakan maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 

model pembelajaran direct instruction 

berbantuan bahan ajar berbasis kontekstual 

terhadap hasil belajar IPA Terapan siswa kelas 

SMKN 4 Mataram tahun ajara 2015/2016. Hasil 

penelitian menunjukkan thitung >ttabel yaitu 2,89 > 

2,00 dan didukung oleh perbedaan skor rata-rata 

yang diperoleh pada kelas eksperimen yaitu 

61,45 dan kelas kontrol yaitu 49,23. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka  

dapat diberikan saran yaitu (1) bagi guru, bagi 

siswa, hasil penelitian ini siswa diharapkan dapat 

memanfaatkan bahan ajar berbasis kontekstual 

sebagai pedoman dalam memahami suatu terapan 

dalam pembelajaran, sehingga dapat memahami 

aplikasi materi dengan mudah, (2) bagi guru, 

sebagai referensi bahwa model pembelajaran 

direct instruction berbantuan bahan ajar berbasis 

kontekstual dapat membantu siswa untuk lebih 

mudah dalam memahami pelajaran IPA Terapan, 

namun guru harrus benar-benar memiliki 

kemampuan dalam hal mengajar karena model 

pembelaran direct instruction membutuhkan 

metode ceramah dan demontrasi dalam sintaks 

pembelajarannya. 
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