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ABSTRACT 

This study aims to analyze the implementation of SETS approach in CTL model on acid base 

material and its effect on the students' cognitive ability in SMAN 1 Kota Jambi. Type of research 

used is pre-experimental with research design that is one group pretest-postest design. Sampling 

technique using purposive sampling where there are 8 students of class XI MIPA 6 which made 

the subject of research. The research instrument used is the observation sheet of teacher activity 

and student activity observation sheet in the implementation of SETS approach in the CTL 

model and test questions to see students' cognitive abilities. The result of student observation 

sheet showed that the average percentage of 3 meetings was 76.11% with good category, from 

teacher observation sheet was 63,83% average and average pretest 59 and average posttest value 

78,7 which doubling the mastery of the KKM score. Based on the result of research indicate that 

there is a significant but low influence between SETS approach approach to students' cognitive 

ability of class XI IPA 6 in SMA Negeri 1 Kota Jambi on acidic base material, with r = 0,256. 

With r2 obtained 6,5536% shows contribution from the implementation of Contextual Teaching 

and Learning (CTL) model of student to the formation of student cognitive ability equal to 

6,5536% while the rest is donation from other unknown variables. 

Keyword: Approach sets, CTL model, cognitive ability, acid-base solution 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlaksanaan pendekatan SETS dalam model CTL 

pada materi asam basa serta pengaruhnya penerapannya terhadap kemampuan kognitif siswa di 

SMAN 1 Kota Jambi. Jenis penelitian yang digunakan adalah pre-experimental  dengan desain 

penelitian yaitu one group pretest-postest design. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling dimana ada 8 orang siswa kelas XI MIPA 6 yang dijadikan subjek 

penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar observasi kegiatan guru 

dan siswa dalam pelaksanaan pendekatan SETS dalam model CTL  serta soal tes untuk melihat 

kemampuan kognitif siswa . Hasil dari lembar observasi siswa menunjukkan rata-rata persentase 

dari 3 pertemuan ialah 76,11% dengan kategori baik, dari lembar observasi guru didatkan rata-

rata 63,83 % dan rata-rata pretest 59 serta rata-rata nilai posttest 78,7 yang memandakan 
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ketuntasan daalam mencapai nilai KKM. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan namun rendah antara keterlaksanaan pendekatan SETS 

terhadap kemampuan kognitif siswa kelas XI IPA 6 di SMA Negeri 1 Kota Jambi pada materi 

Asam Basa, dengan nilai r=0,256. Dengan r2 didapat 6,5536%  menunjukkan sumbangan dari 

keterlaksanaan model Contextual Teaching and Learning (CTL) siswa terhadap pembentukan 

kemampuan kognitif  siswa sebesar 6,5536% sedangkan sisanya adalah sumbangan dari variabel 

lain yang tidak diketahui. 

Kata Kunci: Pendekatan SETS , model CTL, Kemampuan kognitif, larutan asam basa 

PENDAHULUAN 

Pelajaran kimia merupakan salah satu 

pelajaran yang memiliki karakteristik 

tersendiri dan memerlukan keterampilan 

dalam memecahkan masalah-masalah ilmu 

kimia yang berupa teori, konsep, hukum dan 

fakta.Salah satu tujuan pembelajaran ilmu 

kimia di SMA adalah agar siswa memahami 

konsep-konsep kimia dan saling 

keterkaitannya serta penerapannya baik 

dalam kehidupan sehari-hari maupun 

teknologi (Depdiknas, 2003). 

Dengan mengembangkan 

keterampilan-keterampilan memprosesan 

perolehan, anak akan mampu menemukan 

dan mengembangkan sendiri fakta dan 

konsep serta menumbuhkan dan 

mengembangkan sikap dan nilai yang 

dituntut (Syamsurizal, 2014). 

Penyelenggaraan mata pelajaran kimia di 

SMA diharapkan bukan hanya sebagai 

sarana untuk melatih para siswa agar dapat 

menguasai pengetahuan, konsep dan prinsip 

kimia, tetapi juga memiliki kecakapan 

ilmiah, memiliki keterampilan proses sains 

dan keterampilan berpikir sehingga 

pembelajaran kimia di SMA menjadi lebih 

bermakna dan dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif siswa. 

Terdapat berbagai macam model 

pembelajaran serta pendekatan yang dapat 

digunakan guru dalam menyampaikan 

pelajaran kepada siswa. Salah satu contoh 

model yang bias diterapkan adalah model 

pembelajaran kontekstual atau yang sering  

dikenal dengan model CTL (Contextual 

Teaching and Learning). 

Pembelajaran kontekstual didasarkan pada 

hasil penelitian John Dewey (dalam Hosnan, 

2014) yang menyimpulkan bahwa siswa 

akan belajar dengan baik jika apa yang 

dipelajari terkait dengan apa yang telah 

diketahui dan dengan kegiatan atau 

peristiwa yang terjadi disekelilingnya. 

Sehingga,.  



 

 
 

Model pembelajaran kontekstual adalah 

konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya 

dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka 

sehari-hari. (Trianto, 2009) 

Pada dasarnya model CTL (Contextual 

Teaching and Learning) dapat digunakan 

dengan menggunakan berbagai macam 

pendekatan yang saling berkesinambungan 

dalam proses pembelajaran, salah satunya 

adalah Pendekatan SETS (Science, 

Environment, Technology, and Society).  

Dimana Pendekatan  SETS  (Science, 

Environtment, Technology and Society) 

dalam istilah Indonesianya SaLingTeMas 

diketahui mencakup topik dan konsep yang 

berhubungan dengan sains, lingkungan, 

teknologi dan halhal yang berkenaan 

dengan  masyarakat.  Inti  tujuan pendidikan 

SETS/SaLingTeMas adalah agar pendidikan 

ini dapat membuat siswa mengerti unsur 

unsur   utama   pendekatan ini   serta   

keterkaitan antar unsur tersebut pada saat 

mempelajari sains (Binadja dalam Afriawan, 

2012). 

Pendekatan SETS/SaLingTeMas itu sendriri 

adalah salah satu pendekatan yang bisa 

dijadikan sebagai alternatif karena diawali 

dengan konsep-konsep yang sederhana yang 

terdapat di lingkungan sekitar kehidupan 

sehari-hari peserta didik baik  konsep-

konsep rumit sains maupun non sains. 

Adapun pendekatan SETS/SaLingTeMas 

terdiri dari 5 tahapan yaitu :Tahap invitasi 

 Tahap eksplorasi Tahap solusi   

Tahap aplikasi  Tahap pemantapan 

konsep. 

Berdasarkan wawancara terhadap guru yang 

dilakukan saat observasi awal di SMAN 1 

Kota Jambi, Asam basa merupakan salah 

satu ,materi yang erat kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari, namun hanya saja 

materi ini jarang disajikan oleh guru dengan 

menggunakan metode yang mendekatkan 

diri anak terhadap lingkungan sekitarna 

sehinggapada materi ini siswa memiliki 

pemahaman yang tidak maksimal dan 

kurang mengerti materi dengan sangat baik 

yang menyebabkan masih rendahnya nilai 

ketuntasan siswa pada materi tersebut. Pada 

dasarnya permasalahan utama yang sering 

timbul dalam pembelajaran adalah dari diri 

siswa itu sendiri sebagai seorang 

pembelajar. Kurangnya persiapan dalam diri 

siswa juga akan menjadikan siswa kurang 

kreatif dalam menghadapi permasalahan dan 

kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

Sikap siswa ini dapat dilihat dari bagaimana 



 

 
 

siswa mencari informasi terhadap materi-

materi pelajaran. Hal ini menyebabkan siswa 

cenderung tidak dapat menghasilkan banyak 

ide dan gagasan untuk menyelesaikan 

permasalahan karena minimnya sumber 

belajar yang didapatkan oleh siswa sehingga 

kemampuan kognitif siswa pun belum dapat 

dikatakan mencapai rata-rata yang sama. 

Dari hasil pengamatan peneliti selama 

diizinkan observasi, guru telah 

menggunakan berbagai model pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar. Seperti 

model pembelajaran inquiry, model PjBL, 

discovery, dan juga salah satu nya adalah 

model pembelajaran kontekstual. Terlihat 

keaktifan serta keantusiasan siswa pada 

materi yang diajarkan lebih besar saat guru 

menggunakan model yang melibatkan 

langsung siswa dengan materinya. Baik pada 

lingkungan sekitar maupun dengan segala 

bahan ajar yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar seperti model kontekstual 

atau model yang erat dengan kehidupan 

sehari-hari. 

Menurut (apriana,2013) penerapan model 

CTL dalam materi asam basa dan garam 

yang disertai dengan metode demostrasi 

yang melibatkan siswa secara langsung 

terbukti membuat tingkat kejenuhan siswa 

berkurang da meningkatkan prestasi kognitif 

antara kelas eksperimen dan kelas control. 

Adapun pendekatan SETS/SaLingTeMas 

dan model CTL (Contextual, Teaching, and 

Learning) mempunyai keterkaitan yang kuat 

karena sama-sama mengutamakan 

pembelajaran yang berbasis kehidupan 

sehari-hari dalam proses pembelajarannya. 

Sehingga pendekatan SETS/SaLingTeMas 

yang dipadukan dalam model CTL 

(Contextual Teaching and Learning) 

diharapkan dapat membantu siswa dalam 

proses belajar serta dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif siswa, sehingga 

ketuntasan siswa dalam materi asam basa 

menjadi lebih baik. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti 

bermaksud melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Keterlaksanaan Pendekatan 

SETS Dalam Model Contextual Teaching 

and Learning Terhadap Kemampuan 

Kognitif Siswa Pada Materi Asam Basa di 

SMAN 1 Kota Jambi” 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah Pre-Eksperimental. Adapun desain 

penelitian yang digunakan adalah One 

Group Pretest-Posttest Design .Desain 

penelitian ini menggunakan pretest sebelum 



 

 
 

pelajaran dimulai, kemudian diberi 

perlakuan menggunakan pendekatan 

Science, Environment, Technology and 

Society(SETS)/ SaLingTeMas dalam model 

pembelajaran Kontekstual (Contextual 

Teaching and Learning), serta diakhiri 

dengan posttest untuk mengukur  perbedaan 

tingkat pemahaman kemampuan siswa pada 

tiap pertemuan. 

Dalam penelitian ini hanya 8 siswa 

yang dijadikan subjek penelitian pada kelas 

eksperimen/kelas sampel, inilah yang akan 

dilakukan observasi menggunakan lembar 

observasi untuk mengamati keterlaksaan 

pendekatan SETS/SaLingTeMas dalam 

model pembelajaran CTL pada setiap 

pertemuan oleh observer, dimana nantinya 

semua siswa tetap diamati namun  hanya 

data dari 8 subjek penelitian yang 

dipergunakan lebih lanjut.  

Instrumen dalam penelitian yang 

digunakan untuk mengambil data 

keterlaksanaan pendekatan 

SETS/SaLingTeMas oleh guru dan siswa 

dengan menggunakan lembar observasi dan 

wawancara terhadap guru maupun beberpa 

siswa serta soal untuk melihat kemampuan 

kognitif siswa pada proses pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan 

SETS/SaLingTeMas dan proses penelitian 

yang didokumentaskan dengan video dan 

foto. 

Untuk melihat keterlaksanaan 

pendekatan SETS dalam model CTL baik 

oleh guru maupun siswa dilihat dari hasil 

observasi selama pelajaran berlangsung 

menggunaan lembar observasi yang telah 

divalidasi oleh validator. Sedangkan untuk 

melihat kemampuan kognitif siswa dilakuka 

tes menggunakan instrument kognitif berupa 

soal essay 

Kemudian untuk melihat pengaruh 

pendekatan SETS/SaLingTeMas dalam 

model CTL terhadap kemampuan kognitif 

siswa, maka  hasil observasi keterlaksanaan 

pendekatan dalam model oleh siswa 

dikorelasikan dengan data hasil kemampuan 

kognitif siswa menggunakan rumus orelasi 

yang beracuan pada table Interpretasi 

Koefisian Korelasi Nilai r. 

Interval 

Koefisien 

Tingkat 

Hubungan 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

0,60 –  0,799 Kuat 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

(sugiyono,2014) 



 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Data Keterlaksanaan Model 

Contextual Teaching and Learningdengan 

Penambahan Tahap pendekatan SETS 

(Science, Environment, Technology and 

Societyoleh guru dan siswa diperoleh dari 

lembar observasi aktivitas guru dan siswa. 

Adapun lembar observasi ini berisi 15 

pernyataan yang dibuat berdasarkan 

langkah-langkah (sintaks) Model CTL 

dengan penambahan tahap pendekatan SETS 

yang mana dari setiap aspek kegiatan dibuat 

4 kriteria penilaian, dengan nilai terendah 1 

dan nilai tertinggi 4 sehingga didapat skor 

terendah adalah 15 dan skor tertinggi adalah 

60. 

Melihat keterlaksaan penerapan 

pendekatan SETS dalam model CTL sesuai 

dengan RPP yang dirancang  dijawab 

dengan cara melihat hasil dari lembar 

observasi keterlaksanaan oleh guru maupun 

siswa apabila pendekatan 

SETS/SaLingTeMas pada proses 

pembelajaran materi asam basa berdasarkan 

lembar observasi guru dan siswa  terlaksana 

dengan nilai 37,5 keatas atau termasuk 

kategori baik maka Hipotesis diterima. 

Dimana acuan pada pengujian hipotesis ini 

ialah pada tabel berikut : 

skala nilai (kelas interval) sebanyak 4 

didapat dari rumus: 

K=1+3,3 log n dimana n adalah jumlah 

data(subjek penelitian) yang dalam 

penelitian ini terdapat 8 subjek penelitian. 

Dan skor(panjang kelas interval) didapat 

dari 

=
skor maksimum − skor minimum

kelas interval
 

a. Keterlaksanaan oleh guru 

Pada pertemuan pertama rata-rata 

persentase aktivitas oleh guru 65% dengan 

kriteria baik. Dalam hal ini data kuantitatif 

yang didapat didukung oleh data kualitatif 

berupa komentar dari observer terhadap 

kinerja guru pada pertemuan pertama ini 

juga sudah cukup memadai dalam mengajar 

karena observer menilai bahwa guru sudah 

cukup menguasikelas hanya saja dalam 

proses diskusi guru kurang sigap 

menjalankan langkah-langkah sintaks yang 

telah dirancang. 

Pertemuan kedua, mengalami 

peningkatan hasil menjadi 75% dengan 

kriteria baik. Dengan adanya perubahan ini 

Skala 

Nilai 

Skor Kategori 

Keterlaksanaan 

4 48.75 – 60.00 Sangat baik 

3 37.50 – 48.75 Baik 

2 26.25 - 37.50 Cukup baik 

1 15.00 – 26.25 Kurang baik 



 

 
 

menunjukkan kalau ada aktivitas 

peningkatan reaksi terhadap pertemuan 

pertama yang juga didukung oleh data 

kualitatif beruba komentar observer yang 

menyebutkan bahwa guru masih mengulangi 

kesalaha ynag sama saat memotivasi asik 

sendiri dan lupa mengajukan pertanyaan 

kepada siswa dan masih sulit dalam 

menggiring siswa berpikir atau bernalar 

ilmiah. 

Pertemua ketiga, terjadi peningkatan 

yang cukup signifikan menjadi 88,33% 

dengan kriteria sangat baik. hal ini terjadi 

karena guru pada saat mengajarkan telah 

mulai mengenali situasi kelas, sehingga guru 

lebih mudah untuk mengelola kelas dalam 

proses pembelajaran dengan baik.  

Menurut Aunurrahman (2013) 

melalui proses pembelajaran, guru dituntut 

untuk mampu membimbing dan 

memfasilitasi siswa agar mereka dapat 

memahami kekuatan serta kemampuan yang 

mereka miliki, untuk selanjutnya 

memberikan motivasi agar siswa terdorong 

untuk bekerja atau belajar sebaik mungkin 

untuk mewujudkan keberhasilan 

berdasarkan kemampuan yang mereka 

miliki.  

Dari data hasil keseluruhan rata-rata 

diperoleh persentase aktivitas 

keterlaksanaan 76,11% dengan kriteria baik. 

Proses pembelajaran yang diharapkan terjadi 

menurut Aunurrahman (2013) adalah suatu 

proses yang dapat mengembangkan potensi-

potensi siswa secara menyeluruh dan 

trepadu.  

Pengembangan dimensi-dimensi 

individu secara parsial tidak akan mampu 

mendukung optimalisasi pengembangan 

potensi siswa sebagaimana diharapkan. 

Karena itu dalam proses pembelajaran, guru 

tidak hanya dituntut menyampaikan materi 

pelajaran akan tetapi harus mampu 

mengaktualisasi peran strategisnya dalam 

upaya membentuk watak siswa melalui 

pengembangan kepribadian dan nilai-nilai 

yang berlaku. Hasil ketelaksanaan oleh guru 

dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah 

ini: 

 

 

 

 

 

Tabel 1 

Tabel keterlaksanan oleh guru 

 

 

 



 

 
 

 

 Grafik 1 

grafik keterlaksanaan oleh guru 

b. Keterlaksaan oleh siswa 

Observasi keterlaksanaan oleh siswa ini 

memiliki tiga penilaian sesuai dengan 

jumlah pertemuan tatap muka jam pelajaran 

dikelas. Pertemuan pertama didapatkan 

persentase hasil 40,25% dengan kriteria 

kurang baik. Menurut pengamatan peneliti 

maupun observer siswa masih terlihat 

bingung dan kesulitan dalm megikuti 

pembelajaran yang diberikan dan masih 

banyak yang asik sendiri.  

Pertemuan kedua, mengalami 

peningkatan persentase sebesar 63,82% 

dengan kriteria baik. Hal ini terlihat juga 

dalam proses atas keantusiasan siswa dalam 

belajar atau dikarenakan dengan siswa yang 

sudah memahami materi dari rumah sebelm 

mengikuti proses pembeljaran didalam 

kelas. 

Pada pertemuan selanjutnya diperoleh 

persentase 88,17% dengan kriteria sangat 

baik hal dapat dilihat dari pertemuan 

pertama hingga pertemuan ketiga aktifitas 

siswa dengan menggunakan pendekatan 

SETS dalam model CTL dengan mengalami 

kenaikan, dengan rata-rata keseluruhan 

pertemuan adalah sebesar 73,3% dengan 

kategori baik, yang artinya pembelajaran 

telah terlaksana dengan baik. 

 Menurut (Aunurrahman, 2013) 

keberhasilan proses pembelajaran tidak 

terlepas dari kemampuan seorang guru 

mengembangkan model-model 

pembelajaran yang berorientasi pada 

peningkatan intensitas keterlibatan siswa 

yang efektif di dalam proses pembelajaran. 

Hasil ketelaksanaan oleh siswa dapat 

dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini: 

 

 

 

 

Tabel 2 

Tabel keterlaksanan oleh siswa 

 

 

 

 

 

 Grafik 2 

grafik keterlaksanaan oleh siswa 



 

 
 

c. Kemampuan kognitif siswa 

Sebelum diberikan perlakuan dengan 

mengajar  materi asam basa menggunakan 

model CTL dengan penambahan pendekatan 

SETS, dilakukan tes awal pembelajaran (pre-

test) dan didapat hasil:  

NO Keterangan Perolehan 

1 Nilai terendah 53 

2 Nilai tertinggi 64 

3 Nilai rata-rata 59 

Tabel 3  

Hasil pretest siswa 

Dari tabel 3 terlihat bahwa hasil rata-rata 

nilai pretest siswa menunjukkan nilai yang 

rendah yaitu rata-rata kelas 53 dan rata-rata 

subjek yang diteliti yaitu 59 nilai ini tidak 

memenuhi nilai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimum) siswa. 

Setelah diberikan perlakuan dengan 

mengajar  materi asam basa, dilakukan tes 

diakhir rangkaian pembelajaran (post-test) 

dan didapat data hasil belajar : 

NO Keterangan Perolehan 

1 Nilai terendah 75 

2 Nilai tertinggi 83 

3 Nilai rata-rata  78,7 

Tabel 4 

Hasil Post-test Siswa 

Dari tabel 4 terlihat bahwa kelas 

yang diajarkan dengan model CTL  dengan 

penambahan tahap pendekatan-pendekatan 

SETS memiliki rata-rata nilai subjek yang 

diteliti yaitu 78,7 yang telah melewati KKM 

pembelajaran. 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa 

hasil belajar siswa (post-test) mengalami 

peningkatan dibuktikan dengan nilai siswa 

yang meningkat dari hasil tes awal yang 

dilakukan (pretest). 

d. Korelasi keterlaksanaan dan kemampuan 

kognitif 

Untuk melihat pengaruh penerapan 

pendekatan SETS dalam model CTL 

terhadap kemampuan kognitif siswa 

dilakukan dengan mencari korelasi antara 

keterlaksanaan pendekatan SETS dalam 

model  Contextual Teaching and Learning 

dan  kemampuan  kognitif siswa dengan 

menggunakan rumus korelasi product 

moment.Sebelum dilakukan pengujian 

hipotesis perlu dilakukan uji persyaratan 

analisis terlebih dahulu terhadap data hasil 

penelitian yaitu data keterlaksanaan 

pendekatan SETS dalam model CTL oleh 



 

 
 

guru maupun siswa dan data kemampuan 

kognituf siswa dengan melakukan uji 

normalitas, uji homogenitas, dan uji 

kesamaan dua rata-rata dan dikorelasikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korelasi antara keterlaksanaan 

pendekatan SETS dalam model CTL dengan 

kemampuan kognitif siswa dicari dengan 

menggunakan analisis korelasi sederhana 

yaitu uji korelasi product momen.Dari 

perhitungan koefisien relasi(r) dari kedua 

data tersebut, diperoleh nilai (r) 0,256yang 

apabila ditinjau dari ketentuan korelasi PPM 

yaitu nilai r tidak lebih harga (-1<r<+1) 

maka, korelasi dari hasil penelitian ini 

terkategori rendah. Dengan kata lain korelasi 

atau pengaruh penerapan pendekatan dalam 

model terhadap peningkatan kemampuan 

kognitif siswa sanagt sanagtsedikit 

berpengaruh. 

Berdasarkan tabel interprestasi nilai 

korelasi 0,256 memiliki hubungan yang 

rendah r2 = (0,256)2 = 0,0656= 6,5536%. 

6,5536%  menunjukkan sumbangan dari 

keterlaksanaan model Contextual Teaching 

and Learning (CTL) siswa terhadap 

pembentukan kemampuan kognitif  siswa 

sebesar 6,5536% sedangkan sisanya adalah 

sumbangan dari variabel lain yang tidak 

diketahui 

Tidak adanya korelasi atau pengaruh 

yang sedang atau kuat , bisa disebabkan oleh 

beberapa hal seperti siswa telah mempelajari 

materi sebelum pembelajaran didalam kelas, 

siswa yang dijadikan subjek penelitian 

memang memiliki kemampuan daya tangkap 

yang cepat sebab siswa yang dipilih menjadi 

subjek penelitian adalah siswa yang 

memikiki nilai tertinggi pada pelajaran 

seblumnya dan pada materi lainnya pun rata-

rata menempati tempat nilai 10 tertinggi dan 

juga beberapa siswa yang dijadikan subjek 

penelitian adalah siswa yang mengikuti 

olimpiade atau perlombaan dalam bidang 

kimia.   

PENUTUP 

a. Kesimpulan  



 

 
 

Adapun kesimpulan yang didapat 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Keterlaksanaan pendekatan SETS  dalam 

model CTLpada materi asam basa 

terhadap kemampuan kognitif  siswa 

kelas XI di SMA Negeri 1 Kota Jambi 

adalah 76,11% dengan kategori baik dan 

rata-rata persentase keterlaksanaan 

pendekatan oleh siswa adalah 63,83 % 

dengan kategori baikpula. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran berjalan sesuai sintak 

Rencana Proses Pembelajaran (RPP). 

2. Penerapan pendekatan SETS  dalam 

model CTL terhadap kemampuan 

kognitif siswa didapatkan rata-rata hasil 

belajar siswa yaitu 78,7 dengan 

mengalami peningkatan setiap 

pertemuan akan tetapi  nilai koefisien 

korelasi (r) yang diperoleh 0,256 maka 

korelasi yang didapat adalah rendah  

atau pengaruh penerapan pendekatan 

dalam model tergahdap kemampuan 

kognitif hanya sedikit yakni 6,5536%. 

b. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dan berdasarkan kesimpulan 

diatas, maka peneliti menyarankan: 

1. Model Contextual Teaching and 

learning memungkinkan untuk 

dimodifikasi dalam upaya 

mengembangkan kemampuan kognitif 

siswa.hanya saja diperlukan pemilihan 

materi tau pendekatan yang sesuai untuk 

menunjang keterlaksaan sintaks model 

ini. 

2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut 

untuk menganalisis pengaruh 

pendekatan SETS  terhadap pemahaman 

siswa pada materi lain dan 

menerapkannya pada model 

pembelajaran yang lain. Perlu 

ketelatenan yang tinggi dalam 

mengembangkan dan menjalankan setiap 

tahapan pendekatan SETS yang 

sebenarnya menarik untuk dijalankan. 
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