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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
pendekatan CTL yang terintegrasi dengan pendidikan karakter terhadap 
peningkatan hasil belajar kimia siswa dan karakter siswa pada materi sistem 
koloid. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMA 
Negeri 5 Medan. Sampel penelitian diambil 2 kelas yang homogen dan 
terdistribusi normal. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes 
objektif dan observasi. Tes objektif yang digunakan berjumlah 15 soal yang telah 
teruji validitas dan reliabilitasnya, dan observasi yang digunakan berjumlah 11 
indikator. Berdasarkan analisis data gain yang telah berdistribusi normal dan 
homogen maka rata-rata gain yang diperoleh siswa di kelas eksperimen 0,553 dan 
kelas kontrol 0,529 sehingga persentase peningkatan hasil belajar pada kelas 
eksperimen sebesar 55,3 % dan pada kelas kontrol sebesar 52,9 %. Peningkatan 
hasil belajar kedua kelas diuji beda dengan uji t pihak kanan diperoleh thitung < ttabel 
(0,387 < 1,673) pada taraf signifikansi α = 0,05 dan db = 58. Sehingga Ha ditolak 
dan Ho diterima yang berarti hasil belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran 
dengan menggunakan pendekatan CTL terintegrasi pendidikan karakter tidak 
lebih tinggi dari pada ceramah pada pokok bahasan sistem koloid. Sedangkan 
berdasarkan hasil observasi karakter siswa yang diamati oleh observer sebanyak 4 
orang diperoleh data skor rata-rata observasi kelas eksperimen adalah sebesar 
82,59%, sedangkan kelas kontrol adalah sebesar 67,13%. Karakter siswa kedua 
kelas dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji pihak kanan 
menggunakan Independent Sample T-Test pada taraf signifikan α = 0,05 diperoleh 
bahwa p value (Sig.(2-tailed)) < 0,05 (dimana p value (Sig.(2-tailed)) = 0,000). 
Sehingga Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti karakter (sikap) siswa yang 
mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL terintegrasi 
pendidikan karakter lebih baik dari pada ceramah. 

 

 

 

 
 
 


