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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

2.1.1. Hakikat Bahasa Indonesia 

Menurut KTSP 2006 (Depdiknas, 2006: 317), secara hakikat 

bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam 

bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, 

serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan Indonesia. 

Karena itu, Standar Kompetensi yang terdapat dalam mata pelajaran 

bahasa Indonesia harus dikuasai oleh peserta didik, karena standar 

kompetensi merupakan persyaratan tentang kriteria yang dipersyaratkan, 

ditetapkan dan disepakati bersama dalam bentuk penguasaan 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap bagi peserta didik. 

 

2.1.2. Karakteristik Pembelajaran Bahasa Indonesia  

Menurut Asmaul Husna karakteristik Bahasa Indonesia adalah 

sebagai berikut.  

1. Pembelajaran dilakukan secara terintegrasi atau terpadu, 

menginggat bahaa merupakan system. 

2. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekata 

komunikatif  

3. Kegiatan pembelajaran mendasrakan diri pada teori pemerolehan 

bahas  

4. Pelkasanaan pembelajaran lebih menekankan pada komponen 

praktik berbahasa dari pada teori kebahasaan  
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5. Pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual dalam 

pembelajaran baik "yang diajarkan” maupun” media ajar” sama, 

yaitu bahasa Indonesia.   

 

2.1.3. Maksud dan Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah 

Dasar 

Mengacu pada KTSP 2006 (Depdiknas, 2006: 317), maka 

pembelajaran bahasa Indonesia diajarkan di sekolah dasar  dalam 

maksud sebagai berikut: 

1. Peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai 

kemampuan, kebutuhan, dan minatnya, serta dapat menumbuhkan 

penghargaan terhadap hasil karya kesastraan dan hasil intelektual 

bangsa sendiri. 

2. Guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan 

kompetensi bahasa peserta didik dengan menyediakan berbagai 

kegiatan berbahasa dan sumber belajar. 

3. Guru lebih mandiri dan leluasa menentukan bahan ajar kebahasaan 

dan kesastraan sesuai dengan kondisi sekolah dan kemampuan 

peserta didikanya. 

4. Orangtua dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam 

pelaksanaan program kebahasaan dan kesastraan di sekolah. 

5. Sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang kebahasaan 

dan kesastraan sesuai dengan keadaan peserta didik dan sumber 

belajar yang tersedia. 

6. Daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar kebahasaan 

dan kesastraan sesuai dengan kondisi kekhasan daerah dengan tetap 

memperhatikan kepentingan nasional. 

 

Sementara itu menurut Tarigan (1996: 2) bahwa pada prinsipnya 

pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar siswa terampil berbahasa 

yang mencakup empat ketrampilan berbahasa yaitu: (1) terampil 

membaca; (2) terampil menulis; (3) terampil berbicara; dan (4) terampil 

menyimak. 

Mengacu pada KTSP 2006 disebutkan bahwa bahasa memiliki 

peran sentral dalam perkembangan intelektual, emosional, dan sosial 
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peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan 

membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya 

orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam 

masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta 

menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam 

dirinya. 

Mengacu pada hakikat bahasa yang demikian, maka tujuan 

pelajaran bahasa Indonesia, yaitu agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulis; 

2. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai 

bahasa persatuan dan bahasa negara; 

3. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat 

dan kreatif untuk berbagai tujuan; 

4. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan 

intelektual, serta kematangan emosional dan sosial; 

5. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa; 

6. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia. 
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 2.2   Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

2.2.1  Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Sagala (2005: 176), model pembelajaran dapat 

dipahami sebagai kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan 

melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perencanaan pengajaran 

bagi para guru dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya 

menurut Soekamto (dalam Trianto, 2007: 5) model pembelajaran adalah 

suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis 

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar 

mengajar.  

Sementara itu Joyce dan Weil (dalam Trianto, 2007: 6) 

menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah suatu pola perencanaan 

atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk 

menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk didalamnya 

buku-buku, film, komputer dan lain-lain. Masih menurut Joyce dan Weil 

(dalam Muslich, 2007: 30), menyatakan bahwa setiap model 

pembelajaran mengarahkan kita ke dalam merancang pembelajaran 

untuk membantu peserta didik sedemikian rupa, sehingga tujuan 

pembelajaran tercapai. 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran adalah suatu kerangka yang secara sistematis 

mendeskripsikan dan mengorganisasi prosedur pembelajaran untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu. 
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2.2.2. Pengertian Model Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) 

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah 

konsep pembelajaran yang membantu guru mengaitkan materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari (Baharudin dan 

Wahyuni, Esa Nur, 2007: 137). Dengan konsep itu, hasil pembelajaran 

diharapkan lebih bermakna bagi siswa. 

CTL adalah sebuah sistem belajar yang didasarkan pada filosofis 

bahwa siswa mampu menangkap pelajaran apabila mereka mampu 

menangkap makna dalam materi akademis yang mereka terima, dan 

mereka menangkap makna dalam tugas-tugas sekolah jika mereka bisa 

mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang 

sudah mereka miliki sebelumnya (Yasa, D 2008: 14). Pembelajaran 

kontekstual adalah teori pembelajaran konstruktivisme. Esensi teori 

tersebut adalah siswa diusahakan harus dapat menemukan serta 

mentransformasikan suatu informasi yang kompleks ke situasi lain, dan 

apabila dikehendaki informasi itu menjadi milik mereka sendiri. 

Nurhadi, dkk (2003: 11) mengemukakan beberapa pengertian dari 

berbagai sumber, yaitu: 

1) Menurut Johnson 

CTL merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu 

siswa melihat makna dalam bahan-bahan pelajaran yang mereka 

pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan 

sehari-hari, yaitu, dengan konteks lingkungan pribadinya, sosialnya, 

dan budayanya. 

 



10 
 

 

2) Menurut The Washington 

Pengajaran kontekstual adalah pengajaran yang memungkinkan 

siswa memperkuat, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan 

ketrampilan akademisnya dalam berbagai latar sekolah dan di luar 

sekolah untuk memecahkan seluruh persoalan yang ada dalam 

dunia nyata. Pembelajaran kontekstual terjadi ketika siswa 

menerapkan dan mengalami yang diajarkan dan mengacu pada 

masalah-masalah riil yang berasosiasi dengan peranan dan 

tanggungjawab mereka sebagai anggota keluarga, anggota 

masyarakat, siswa, dan selaku pekerja. 

3) Menurut proyek yang dilakukan oleh Centre on Education and 

Work at the University of Wisconsin-Madison 

Pembelajaran kontekstual adalah suatu konsep belajar mengajar 

yang membantu guru menghubungkan isi pelajaran dengan situasi 

dunia nyata, dan memotivasi siswa membuat hubungan-hubungan 

antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan siswa sebagai 

anggota keluarga, anggota masyarakat, dan pekerja serta meminta 

ketekunan belajar. Pembelajaran kontekstual dilakukan dengan 

berbasis masalah, menggunakan cara belajar yang dilakukan 

sendiri, berlaku dalam kehidupan siswa, menggunakan penilaian 

autentik, dan menggunakan pola kelompok yang bebas. 

Dari berbagai definisi di atas, diambil kesimpulan bahwa dengan 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah 

konsep belajar, dimana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam 

kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dengan penerapan ke dalam kehidupan mereka 

sehari-hari, sementara siswa memperoleh pengetahuan dan 

ketrampilan dari konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan 
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dari proses mengkonstruksi sendiri, sebagai bekal untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota 

masyarakat. 

 

2.2.3. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) 

Pada dasarnya model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning  (CTL) mempunyai beberapa prinsip pokok. Jika prinsip itu 

dilaksanakan maka dapat dijamin bahwa pembelajaran kontekstual 

yang dilaksanakan akan berhasil seutuhnya. Ada tujuh prinsip utama 

pembelajaran yang mendasari pendekatan pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) di kelas. Nuradi (2003: 31), 

mengemukakan sebagai berikut: (1) konstruktivisme (constructivism), 

(2) penemuan (inquiry), (3) bertanya (questioning), (4) komunitas 

belajar (learning community), (5) pemodelan (modeling), (6) refleksi 

(reflection), (7) penilaian yang sebenarnya (authentic assasement). 

1. Konstruktivisme (Constructivism). 

Dalam pandangan ini strategi yang diperoleh lebih diutamakan 

dibandingkan seberapa banyak siswa memperoleh dan mengingat 

pengetahuan. Karena itu, tugas guru adalah memfasilitasi proses 

tersebut dengan cara: 

a. Menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa; 

b. Memberikan kesempatan pada siswa menemukan dan 

menerapkan idenya sendiri; dan 

c. Menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri 

dalam belajar. 

2. Menemukan  (Inquiry). 

Inquiry pada dasarnya adalah cara menyadari apa yang dialami. 

Metode inquiry memberi peluang kepada peserta didik untuk 
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terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pada dasarnya siswa di 

tantang untuk mencari, melakukan dan menentukan sendiri. Jadi 

siswa lebih produktif bukan anproduktif. 

Dalam menerapkan strategi pembelajaran Contextual Teaching 

And Learning, tugas guru adalah menciptakan suasana 

pembelajaran yang efektif. Seorang guru mampu membelajarkan 

secara aktif jika: 

a) Mampu menciptakan kondisi yang benar, berarti bangun dan 

ciptakan suasana yang positif antara guru dan murid, 

visualisasikan tujuan, tentukan hasil sasaran, anggaplah 

kesalahan adalah umpan balik, ciptakan lingkungan belajar 

menarik dan menyenangkan bagi anak. 

b) Presentasi singkat dan benar. 

c) Berpikir kreatif 

d) Ekspresikan 

e) Praktikan 

f) Lakukan evaluasi secara berkelanjutan. 

Metode inquiry merupakan metode pembelajaran yang 

menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa, sehingga 

dalam proses pembelajaran ini siswa lebih banyak belajar sendiri, 

mengembangkan kreatifitas dalam memecahkan masalah. Siswa 

benar-benar  ditempatkan sebagai subjek yang belajar. Peranan 

guru dalam pembelajaran dengan metode inquiry adalah sebagai 

pembimbing dan fasilitator. Tugas guru memilih masalah yang 

perlu disampaikan kepada kelas untuk dipecahkan. Namun 

dimungkinkan juga bahwa masalah yang akan dipecahkan dipilih 

oleh siswa.  Tugas guru selanjutnya adalah menyediakan sumber 

belajar bagi siswa dalam rangka memecahkan masalah. 

Bimbingan dan pengawasan guru masih diperlukan, tetapi 
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intervensi terhadap kegiatan siswa dalam pemecahan masalah 

harus dikurangi. 

Walaupun dalam praktiknya aplikasi metode inquiry sangat 

baragam, tergantung pada situasi dan kondisi sekolah, namun 

dapat disebutkan bahwa pembelajaran dengan metode inquiry 

memiliki 5 komponen yang umum (Nurhadi, 2003: 72; Margiati, 

2008: 231 ) yaitu Question, Student Enganggement, Cooperative 

Interaction, Performance Evaluation, and Variety of Resources. 

a) Question 

Pembelajaran biasanya dimulai dengan sebuah pertanyaan 

pembuka yang memancing rasa ingin tahu siswa dan atau 

kekaguman siswa akan suatu fenomena. Siswa diberi 

kesempatan untuk bertanya, yang dimaksudkan sebagai 

pengaruh ke pertanyaan inti yang akan dipecahkan oleh siswa. 

Selanjutnya, guru menyampaikan pertanyaan inti atau 

masalah inti yang harus dipecahkan oleh siswa. Untuk 

menjawab pertanyaan ini – sesuai dengan Taxonomy Bloom – 

siswa dituntut untuk melakukan beberapa langkah seperti 

evaluasi, sintesis, dan analisis. Jawaban dari pertanyaan inti 

tidak dapat ditemukan misalnya di dalam buku teks, 

melainkan harus dibuat atau dikonstruksi. 

b) Student Engagement 

Dalam metode inquiry, keterlibatan aktif siswa merupakan 

suatu keharusan sedangkan peran guru adalah sebagai 

fasilitator. Siswa bukan secara pasif menuliskan jawaban 

pertanyaan pada kolom isian atau menjawab soal-soal pada 

akhir bab sebuah buku, melainkan dituntut terlibat dalam 

menciptakan sebuah produk yang menunjukan pemahaman 



14 
 

siswa terhadap konsep yang dipelajari atau dalam melakukan 

sebuah investigasi. 

c) Corporative Interaction 

Siswa diminta untuk berkomunikasi, bekerja berpasangan 

atau dalam kelompok, dan mendiskusikan berbagai gagasan. 

Dalam hal ini, siswa bukan sedang berkompetisi. Jawaban 

dari permasalahan yang diajukan guru dapat muncul dalam 

berbagai bentuk, dan mungkin saja semua jawaban benar. 

d) Performance Evaluation 

Dalam menjawab permasalahan, biasanya siswa diminta 

untuk membuat sebuah produk yang dapat menggambarkan 

pengetahuannya mengenai permasalahan yang sedang 

dipecahkan. Bentuk produk ini dapat berupa slide presentasi, 

grafik, poster, karangan dan lain-lain. Melalui produk-produk 

ini guru melakukan evaluasi. 

e) Variety of Resources 

Siswa dapat menggunakan bermacam-macam sumber belajar, 

misalnya buku teks, website, televisi, video, poster, 

wawancara dengan ahli dan lain sebagainya.Metode inquiry 

merupakan metode mengajar yang berusaha meletakkan dasar 

dan mengembangkan cara berpikir ilmiah. Metode ini 

menempatkan siswa lebih banyak belajar sendiri, 

mengembangkan kreatifitas dalam pemecahan masalah. Siswa 

betul-betul ditempatkan sebagai subjek yang belajar. Peranan 

guru dalam strategi inquiry adalah pembimbing belajar dan 

fasilitator belajar. Tugas utama adalah memilih masalah yang 

perlu dilontarkan kepada kelas untuk dipecahkan oleh siswa 

sendiri. Tugas berikutnya dari guru adalah menyediakan 

sumber belajar bagi siswa dalam rangka pemecahan masalah. 
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3. Bertanya (Questioning) 

Menurut Wina Sanjaya (2006: 12), bertanya (questioning) adalah 

induk dari strategi pembelajaran kontekstual, awal dari 

pengetahuan, jantung dari pengetahuan dan aspek penting dari 

pembelajaran. Orang bertanya karena ingin tahu, menguji, 

mengkonfirmasi, mengapersepsi, mengarahkan atau menggiring, 

mengaktifkan skemata, mengklarifikasi, memfokuskan dan 

menghindari kesalahpahaman 

Pengetahuan yang dimiliki seseorang, selalu dimulai dari 

pertanyaan. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai 

kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai 

kemampuan berpikir siswa. Dalam semua pembelajaran yang 

produktif, kegiatan bertanya untuk: 

a. Menggali informasi, baik administrasi maupun akademis 

b. Mengecek pemahaman siswa 

c. Memecahkan persoalan yang dihadapi 

d. Membangkitkan respon kepada siswa 

e. Mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa 

f. Mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa 

g. Memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki 

guru 

h. Untuk membangkitkan lebih banyak pertanyaan dari siswa, 

dan 

i. Untuk menyegarkan kembali pengathuan siswa 

 

4. Masyaraat belajar (Learning Community) 

Dalam masyarakat belajar, hasil pembelajaran dapat diperoleh 

dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari 

sharing antar teman, antar kelompok, dan antar mereka yang tahu 

kepada mereka yang belum tahu. Pada dasarnya, learning 

community atau masyarakat-belajar itu mengandung arti sebagai 

berikut: 
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a. Adanya kelompok belajar yang berkomunikasi untuk berbagi 

gagasan dan pengalaman. 

b. Adanya kerjasama untuk memecahkan masalah. 

c. Pada umumnya kerja kelompok lebih baik daripada kerja 

sendiri. 

d. Ada rasa tanggung jawab kelompok. 

e. Adanya fasilitator/guru yang memandu proses belajar dalam 

kelompok. 

f. Adanya kemauan untuk menerima pendapat yang lebih baik. 

g. Adanya kesediaan untuk menghargai pendapat orang lain. 

h. Dominasi siswa yang pintar perlu diperhatikan agar yang 

lambat bisa juga berperan. 

i. Siswa bertanya kepada teman-temannya itu sudah 

mengandung arti learning community. 

5. Pemodelan 

Pemodelan pada dasarnya adalah membahasakan gagasan yang 

dipikirkan, mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan para 

siswanya untuk belajar, dan melakukan apa yang guru inginkan 

agar siswanya melakukan. Pemodelan dapat berbentuk demonstrasi, 

pemberian contoh tentang konsep aktivitas belajar. Dengan kata 

lain, model itu bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu, cara 

melempar bola dalam olahraga, contoh karya tulis, cara melafalkan 

bahasa Inggris, dan sebagainya. Atau, guru memberi contoh cara 

mengerjakan sesuatu. Dengan begitu, guru memberi model 

bagaimana cara belajar. 

Dalam pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-satunya model. 

Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Seorang dapat 

ditunjuk untuk memberikan contoh temannya cara melafalkan suatu 

kata. Jika kebetulan ada siswa yang pernah memenangkan lomba 

baca puisi atau memenangkan kontes bahasa Inggris, siswa dapat 

ditunjuk untuk mendemonstrasikan keahliannya. Model juga dapat 

dihadirkan dari luar, dari seorang ahli bahasa Inggris atau seorang 
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bule didatangkan ditengah-tengah kelas untuk mempraktikan 

bahasa Inggris dan logat asli bahasa Inggris. 

6. Refleksi (reflection) 

Refleksi merupakan cara pikir tentang sesuatu yang baru dipelajari 

atau berpikir tentang apa-apa yang sudah kita lakukan dimasa lalu. 

Refleksi merupakan gambaran tentang kegiatan atau pengetahuan 

yang baru saja diterima. Siswa mengendapkan apa yang baru saja 

diterimanya sebagai struktur pengetahuan yang baru, yang 

merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. 

Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau 

pengetahuan yang baru diterima. Misalnya, ketika pembelajaran 

berakhir, siswa merenung “kalau begitu, cara saya menyimpan file 

selama ini salah, ya! Mestinya, dengan cara yang baru dipelajari ini, 

file computer saya lebih tertata”. 

Guru melaksanakan refleksi pada akhir program pengajaran serta 

menyisakan waktu sejenak agar siswa melakukan refleksi. Menurut 

Suparno (dalam Sundari, Eva, 2012: 14),  refleksi itu berupa: 

a. Pertanyaan langsung tentang apa-apa yang diperolehnya hari 

itu; 

b. Catatan atau jurnal di buku siswa; 

c. Kesan dan saran siswa mengenai pelajaran hari itu; 

d. Diskusi 

e. Hasil karya; dan 

f. Cara-cara lain yang ditempuh untuk mengarahkan siswa 

kepada pemahaman tentang materi apa yang dipelajari. 

7. Penilaian yang sebenarnya (authentic assesement) 

Penilaian autentik adalah prosedur penilaian pada pembelajaran 

kontekstual. Prinsip yang dipakai dalam penilaian serta ciri-ciri 

penilaian autentik adalah sebagai berikut: 

a. Harus mengukur semua aspek pembelajaran: proses, kinerja, 

dan produk 

b. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pelajaran berlangsung 
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c. Menggunakan berbagai cara dan berbagai sumber 

d. Tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian 

e. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa harus mencerminkan 

bagian-bagian kehidupan siswa yang nyata setiap hari, mereka 

harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang 

mereka lakukan setiap hari. 

f. Penilaian harus menenkankan kedalaman pengetahuan dan 

keahlian siswa. 

 

Selain tujuh prinsip pokok tersebut, Alwasilah Alchaedar 

dalam bukunya Contextual Learning and Teaching (Alwasilah, 2007: 

46), mengatakan bahwa ada delapan komponen pokok yang mendasari 

pembelajaran TCL yaitu: membuat keterkaitan bermakna, 

pembelajaran mandiri, melakukan pekerjaan yang berarti, bekerja 

sama, berpikir kritis dan kreatif, membantu individu untuk tumbuh dan 

berkembang, mencapai standar tinggi, menggunakan penilaian yang 

autentik 

1) Membuat keterkaitan yang bermakna (Making Meaningful 

Connections). Pada komponen ini diharapkan siswa dapat mengatur 

diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam rangka 

mengembangkan minat secara individu, sebagai orang yang dapat 

bekerja dengan atau tanpa kelompok. Kemudian menjadi orang 

yang dapat belajar sambil berbuat (learning by doing). 

2) Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan (Doing Significant 

Work). Siswa mampu melakukan hubungan-hubungan antar sekolah 

dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai 

pelaku bisnis dan anggota masyarakat. 

3) Belajar yang diatur sendiri (Self-Regulated Learning). Siswa dapat 

melakukan pekerjaan yang signifikan: ada tujuannya, ada urusannya 

dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentu pilihan, dan 

ada produknya/hasilnya yang sifatnya nyata. 
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4) Bekerjasama (Collaborating). Siswa dapat bekerjasama dengan 

siapa saja. Guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam 

kelompok, membantu memahami bagaimana mereka saling 

mempengaruhi dan berkomunikasi. 

5) Berpikir kritis dan kreatif (Critical and Creative Thinking). Siswa 

dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis 

dan kreatif: dapat menganilisi, memecahkan masalah, membuat 

keputusan, dan menggunakan logika dan bukti-bukti. 

6) Mengasuh atau memelihara pribadi siswa (Nurturing the 

Individual). Siswa memelihara pribadinya: mengetahui, memberi 

perhatian, memiliki harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan 

memperkuat diri sendiri. Siswa tidak akan berhasil tanpa dukungan 

orang dewasa. Seorang anak pasti akan menghormati dirinya dan 

juga orang dewasa. 

7) Mencapai standar yang tinggi (Reaching High Standards). Siswa 

mengenal dan mencapai standar yang tinggi: mengidentifikasi 

tujuan dan memotivasi siswa untuk mencapainya. Guru 

memperlihatkan pada siswa cara mencapai apa yang disebut dengan 

“excellent”. 

8) Menggunakan penilaian autentik (Using Authentic Assesment). 

Siswa menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia 

nyata untuk suatu tujuan yang bermakna. Misalnya, siswa boleh 

menggambarkan informasi akademis yang telah mereka pelajari 

dalam pelajaran matematika, kesehatan, pendidikan, dan pelajaran 

bahasa inggris, dan mendesain sebuah mobil, merencanakan 

kurikulum sekolah, atau membuat penyajian perihal emosi manusia. 
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2.2.4. Karakteristik Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) 

Menurut Wina (2007:256) Karakteristik Penting Dalam Proses 

Pembelajaran Yang Menggunakan Pendekatan Coentextual teaching 

and learning ( CTL): 

1. Dalam CTL, pembelajaran merupakan poses pengaktifan 

pengetahuan yang sudah ada (activing knowledge). Artinya apa 

yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah 

dipelajari 

2. Pembelajaran CTL adalah belajar dalam rangka memperoleh 

dan menambahkan pengetahuan baru (acquiring knowledge)  

3. Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge) yaitu 

pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal tetapi untuk 

dipahami dan diyakini 

4. Mempraktikkan pemahaman dan pengalaman tersebut (apllying 

knowledge) yaitu pengetahuan dan pengalaman yang 

diperolehnya harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa 

5. Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi 

pengembangan pengetahuan. 

 

2.2.5. Langkah-langkah Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) 

Menurut Dr. Rusman, M. Pd. CTL dapat dilakukan melalui 

langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan kegiatan 

belajar lebih bermakna, apakah dengan cara berkerja sendiri, 

menemukan sendiri dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan 

keterampilan baru yang akan dimilikinya.  
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2. Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua 

topic yang diajarkan  

3. Mengembangkan sifat inggin tahu siswa melalui memunculkan 

pertanyaan-pertanyaan. 

4. Menciptakan masyarakat belajar, seperti melalui kegiatan 

kelompok berdiskusi, tanya jawab dan lain sebagainya 

5. Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa melalui 

ilustrasi, model, bahkan media yang sebenarnya. 

6. Membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

7. Melakukan penelitian secara objektif, yaitu menilai kemampuan 

yang sebenarnya pada setiap siswa.  

Menurut Sanjaya (2006: 256-270), beberapa catatan dalam 

penerapan CTL sebagai sebuah strategi pembelajaran, yaitu sebagai 

berikut: 

a. CTL adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada aktivitas 

siswa secara penuh, baik fisik maupun mental. 

b. CTL memandang bahwa belajar bukanlah menghafal, akan tetapi 

proses berpengalaman dalam kehidupan nyata. 

c. Kelas dalam pembelajaran CTL bukan sebagai tempat untuk 

memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji 

data hasil temuan mereka di lapangan. 

d. Materi pelajaran ditemukan oleh siswa sendiri, bukan hasil 

pemberian dari orang lain. 

CTL dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja, bidang studi 

apa saja dan kelas bagaimanapun keadaannya. Pendekatan CTL dalam 

kelas cukup mudah. Secara garis besar, langkahnya sebagai berikut: 
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a. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri 

pengetahuan dan ketrampilan barunya. 

b. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. 

c. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

d. Ciptakan masyarakat belajar. 

e. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 

f. Lakukan refleksi di akhir pertemuan. 

g. Lakukan penilaian sebenarnya dengan berbagai cara. 

 

2.2.6. Hubungan Pelajaran Bahasa Indonesia dengan Pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Rendahnya  minat terhadap pelajaran bahasa indonesia di 

sebabkan oleh berbagai macam faktor, Seperti yang kita ketahui 

pengajaran bahasa Indonesia dengan model pembelajaran yang masih 

bersifat konvensional adalah salah satu hal penyebab kurang nya minat 

siswa untuk belajar bahasa Indonesia. Bahasa menjadikan segala suatu 

itu mungkin  Melalui bahasa dan hanya bahasa kita dapat 

menyampaikan ide, gagasan, maksud, perasaan dan juga nilai-nilai 

yang diyakini. Bahasa juga dapat mereduksi segala sesuatu yang kita 

inginkan (Saliyanti, 2005: 3).  CTL merupakan konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan fakta 

dalam kehidupan siswa mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-

hari.  

Penggunaan CTL dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 

dapat menarik perhatian siswa karena CTL memiliki berbagai 

komponen sehingga pembelajaran tidak membosankan dan Belajar 

akan lebih bermanfaat dan bermakna jika seorang siswa mengalami 
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apa yang dipelajarinya bukan hanya sekedar mengetahui, menghafal 

tetapi siswa harus dapat mengonstruksikan pengetahuan yang dimiliki 

dengan cara mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki pada realita 

kehidupan sehari-hari. 

Siswa SD disebut juga dengan anak berkembang, anak yang 

dikatakan berkembang semua aspek perkembangannya baik fisik, 

emosional, sosial, dan kognitif.   

Menuurut Goodman dalam Akhadiah menyatakan bahwa  

(1) belajar bahasa lebih mudah  terjadi  jika  bahasa  itu  disajikan  

secara holistik  nyata,  relevan, bermakna, serta fungsional jika 

bahasa itu disajikan dalam konteks dan dipilih peserta didik untuk 

digunakan,  

(2) belajar bahasa adalah belajar bagaimana mengungkapkan maksud 

sesuai dengan konteks lingkungan orang tua, kerabat, dan 

kebudayaan terdapat interdependensi antara perkembangan kognitif 

dan perkembangan kemampuan bahasa yang meliputi pikiran 

bergantung kepada bahasa dan bahasa bergantung kepada pikiran 

(Akhadiah, 1994:10-11). 

Senada dengan pendapat Goodman peneliti menyatakan bahasa 

akan lebih mudah jika pembelajaran bahasa bersifat nyata, realistik, 

relevan, bermakna, dan fungsional, serta tidak lepas dari konteks 

pembicaraan. Maka Pendekatan pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) sesuai dalam pengajaran bahasa Indonesia  

 

2.3. Hasil Belajar 

2.3.1. Pengertian Belajar 

Robert M. Gagne (Sagala, 2005: 17) menjelaskan bahwa belajar 

merupakan yang terjadi setelah belajar terus-menerus, bukan hanya 

disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Belajar terjadi apabila 
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situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa 

sedemikian rupa, sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum 

ke waktu setelah ia mengalami situasi tadi. James L Mursell (Sagala, 

2005: 13), mengemukakan bahwa belajar adalah upaya yang dilakukan 

dengan mengalami sendiri, menjelajahi, menelusuri dan memperoleh 

sendiri. Gagne (dalam Sagala, 2005: 13) mengemukakan bahwa 

belajar adalah suatu proses dimana suatu organisme berubah 

perilakunya sebagai akibat dari pengalaman.  

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses psikologis yang terjadi pada diri seseorang yang 

menyebabkan terjadinya perubahan yang relatif tetap. Perubahan itu 

tidak hanya berupa penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga 

ketrampilan dan tingkah laku. 

 

2.3.2. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2001: 22). Benjamin S. 

Bloom (Clark, 2000: 99) mengklasifikasi belajar dalam tiga ranah, yaitu: 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

 

1. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif meliputi kemampuan pengembangan ketrampilan 

intelektual (knowledge) dengan tingkatan-tingkatan yaitu: 

a. Recall of data (Hapalan/ C1) 

Merupakan kemampuan menyatakan kembali fakta, konsep, 

prinsip, prosedur atau istilah yang dipelajari. Tingkatan ini 

merupakan tingkatan paling rendah namun menjadi prasyarat 

bagi tingkatan selanjutnya. Kemampuan yang dimiliki hanya 

kemampuan menangkap informasi kemudian menyatakan 
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kembali informasi tersebut tanpa harus memahaminya. Pada 

tingkatan ini, siswa diminta untuk mengingat kembali satu atau 

lebih fakta-fakta yang sederhana. Contoh kata kerja yang 

digunakan yaitu menyebutkan, mendefinisikan, 

menggambarkan. 

b. Comprehension (Pemahaman/C2) 

Merupakan kemampuan untuk memahami arti, interpolasi, 

interpretasi, intruksi (pengarahan) dan masalah. Syambasri 

Munaf (2001: 69) mengemukakan bahwa pemahaman 

merupakan salah satu jenjang kemampuan dalam proses 

berpikir dimana siswa dituntut untuk memahami yang berarti 

mengetahui sesuatu hal yang dapat dilihatnya dari berbagai 

segi. Pada tingkatan ini, selain hafal siswa juga harus 

memahami makna yang terkandung, misalnya dapat 

menjelaskan suatu gejala, menginterpretasikan grafik, bagan 

atau diagram, serta dapat menjelaskan konsep atau prinsip 

dengan kata-kata sendiri. Contoh kata kerja yang digunakan 

yaitu menyajikan, menginterpretasikan, menjelaskan. 

c. Application (Penerapan/C3) 

Merupakan kemampuan menggunakan konsep dalam situasi 

baru atau pada situasi konkret. Tingkatan ini merupakan 

jenjang yang lebih tinggi dari pemahaman. Kemampuan yang 

diperoleh berupa kemampuan untuk menerapkan prinsip, 

konsep, teori, hukum maupun metode yang dipelajarinya dalam 

situasi baru. Contoh kata kerja yang digunakan yaitu 

mengaplikasikan, menghitung, menunjukkan. 

d. Analysis (Analisis/C4) 

Merupakan kemampuan untuk memilah materi atau konsep ke 

dalam bagian-bagian, sehingga struktur susunannya dapat 
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dipahami. Dengan analisis diharapkan seseorang dapat 

memilah integritas menjadi bagian-bagian yang lebih rinci atau 

terurai dan memahami hubungan bagian-bagian tersebut satu 

sama lain. Contoh kata kerja yang digunakan yaitu 

menganalisa, membandingkan, mengklasifikasikan. 

e. Synthesis (Sintesis/C5) 

Merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian 

yang terpisah menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. 

Syambasri Munaf (2001: 73) menyatakan bahwa kemampuan 

sintesis merupakan kemampuan menggambungkan bagian-

bagian (unsur-unsur) sehingga terjelma pola yang berkaitan 

secara logis atau mengambil kesimpulan dari peristiwa-

peristiwa yang ada hubungannya satu dengan yang lain. 

Kemampuan ini misalnya dalam merencanakan eksperimen, 

menyusun karangan, menggambungkan obyek-obyek yang 

memiliki sifat sama ke dalam satu klasifikasi. Contoh kata 

kerja yang digunakan yaitu menghasilkan, merumuskan, 

mengorganisasikan. 

f. Evaluation (Evaluasi/C6) 

Merupakan kemampuan untuk membuat pertimbangan 

(penilaian) terhadap suatu situasi, nilai-nilai atau ide-ide. 

Kemampuan ini merupakan kemampuan tertinggi dari 

kemampuan lainnya. Evaluasi adalah pemberian keputusan 

tentang nilai sesuatu yang mungkin dilihat dari segi tujuan, 

gagasan, cara kerja, materi dan kriteria tertentu. Untuk dapat 

membuat suatu penilaian, seseorang harus memahami, 

menerapkan, menganalisis dan mensintesis terlebih dahulu. 

Contoh kata kerja yang digunakan yaitu menilai, menafsirkan, 

menaksir dan memutuskan. 
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2. Ranah Afektif 

Ranah afektif berkaitan dengan perkembangan emosional individu 

misalnya sikap (attitude), apresiasi (appreciation), dan motivasi 

(motivation). David Kartwohl (Clark, 2000: 100) membagi aspek 

afektif dalam lima kategori, yaitu: 

a. Receiving (Penerimaan) 

Mengacu pada kesukarelaan dan kemampuan memperhatikan 

terhadap stimulus yang tepat. Sebagai contoh, siswa mampu 

mendengarkan penjelasan dari guru secara seksama tanpa 

memberikan respon terlebih dahulu. 

b. Responding (Pemberian Respon) 

Mengacu pada partipasi aktif siswa dalam pembelajaran. 

Kemampuan ini meliputi keinginan dan kesenangan menanggapi 

stimulus. Sebagai contoh, siswa menjawab pertanyaan guru dan 

memperdebatkan masalah yang dilontarkan guru serta mau 

bekerjasama dalam penyelidikan. 

c. Valuing (Penilaian) 

Mengacu pada nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau 

stimulus tertentu. Reaksi-reaksi yang dapat muncul seperti 

menerima, menolak atau tidak menghiraukan. Sebagai contoh, 

siswa bertanggungjawab terhadap alat-alat penyelidikan dan 

bersikap jujur dalam pembelajaran. 

d. Organization (Pengorganisasian) 

Pengorganisasian dapat diartikan sebagai proses konseptualisasi 

nilai-nilai dan menyusun hubungan antara nilai-nilai tersebut, 

kemudian nilai-nilai terbaik untuk diterapkan. Sebagai contoh, 

kemampuan menimbang dampak positif dan negatif suatu 

perlakuan. 
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e. Characterization (Karateristik) 

Karakteristik adalah sikap dan perbuatan yang secara konsisten 

dilakukan oleh seseorang selaras dengan nilai-nilai yang dapat 

diterimanya, sehingga sikap dan perbuatannya itu seolah-olah 

menjadi ciri-ciri perilakunya. Sebagai contoh, mau mengubah 

pendapatnya jika pendapat tersebut tidak sesuai dengan bukti-

bukti yang ditunjukkannya. 

 

3. Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan manual fisik 

(skills). Aspek psikomotorik dikemukakan oleh Dave (Clark, 2000: 

101) menjadi lima kategori, yaitu: 

a. Imitation (Peniruan) 

Kemampuan ini dimulai dengan mengamati suatu gerakan 

kemudian memberikan respon serupa dengan yang diamati. 

Sebagai contoh, kemampuan menggunakan alat ukur setelah 

diperlihatkan cara menggunakannya. 

b. Manipulation (Manipulasi) 

Kemampuan ini merupakan kemampuan mengikuti pengarahan 

(instruksi), penampilan dan gerakan-gerakan pilihan yang 

menetapkan suatu penampilan. Sebagai contoh, melakukan 

kegiatan penyelidikan sesuai dengan prosedur yang dibacanya. 

c. Precision (Ketepatan) 

Kemampuan ini lebih menekankan pada kecermatan, proporsi 

dan kepastian yang lebih tinggi. Sebagai contoh, pada saat 

menggunakan alat ukur, memperhatikan skala alat ukur yang 

digunakan dan satuan yang digunakan dalam mengambil data, 
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orang yang memiliki ketepatan biasanya melakukan pengamatan 

berulang kali untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti. 

d. Articulation (Artikulasi) 

Merupakan kemampuan koordinasi suatu rangkaian gerakan 

dengan membuat urutan yang lebih tepat dan mencapai hasil 

yang diharapkan atau konsistensi internal diantara gerakan-

gerakan yang berbeda. Sebagai contoh, menunjukkan tulisan 

yang rapi dan jelas, mengetik cepat dan tepat dan menggunakan 

alat-alat sesuai ketentuannya. 

e. Naturalization (Pengalamiahan) 

Menekankan pada kemampuan yang lebih tinggi secara alami, 

sehingga gerakan yang dapat dilakukan dapat secara rutin dan 

tidak memerlukan pemikiran terlebih dahulu. 

 

2.3.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kondisi internal dan    

proses kognitif siswa. Faktor eksternal adalah lingkungan yang ada 

disekitar siswa, antaranya: guru, sarana dan prasarana pembelajaran, 

lingkungan sosial siswa di sekolah dan kurikulum sekolah. 

 

2.4. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Marsiti (2008) melakukan penelitian dengan judul: “Efektivitas 

Penerapan Metode Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan, Materi 

Norma Siswa Kelas III SDN Jatiguwi V Sumberpucung Malang tahun 

2008. Latar belakang perlunya penerapan CTL, karena berdasarkan 

pengamatan menunjukkan bahwa: penguasaan siswa terhadap materi PKn 

cenderung rendah dan motivasi belajar kurang. Pembelajaran kurang 
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menerapkan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia 

kehidupan peserta didiknya secara nyata. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah penerapan metode CTL, motivasi belajar PKn, 

efektivitas penerapan metode CTL dalam meningkatkan motivasi belajar 

PKn Siswa kelas III SDN Jatiguwi V Sumberpucung.  

Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan penerapan metode CTL, 

motivasi belajar PKn, dan menjelaskan efektivitas penerapan metode 

CTL. Metodologi penelitian ini dirancang dengan PTK yang melihat dua 

siklus. Subyek penelitian sebanyak 19 orang siswa. Instrumen penelitian 

yang digunakan untuk pengumpulan data adalah lembar observasi 

(pengamatan). Teknik analisa data dilakukan dengan mendeskripsikan 

perolehan skor, situasi belajar mengajar, minat dan motivasi siswa 

sebelum dan sesudah menggunakan CTL. Pembahasan data pra tindakan, 

yang dikategorikan tuntas 4 siswa dengan nilai rata-rata 65,2 nilai 

tertinggi 77 dan terendah 52. Pada siklus I mengalami peningkatan yaitu 

dari total siswa sebanyak 19, ada 17 siswa dikategorikan tuntas, nilai rata-

rata 79, 4. Nilai tertinggi 88 dan terendah 68. Pembahasan data pada siklus 

II dari 19 siswa, 18 dikategorikan tuntas, dengan nilai rata-rata 81,4 nilai 

tertinggi 90 dan terendah 68.  

Dengan demikian, saran yang disampaikan adalah penggunaan 

CTL dalam pembelajaran PKn perlu ditingkatkan sebagai alternatif dalam 

upaya meningkatkan kemampuan proses dan hasil belajar; pendekatan 

CTL layak dipertimbangkan sebagai alternatif dalam pembelajaran PKn 

Penelitian yang dilakukan oleh Maria Agustina, dengan judul penelitian: 

Penerapan Model CTL (Contextual Teaching and Learning) untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Tentang Lingkungan Alam dan 

Buatan dalam Pembelajaran IPS.  

Penelitian tindakan kelas ini dilatar belakangi rendahnya motivasi 

belajar siswa, sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa 
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sebagai akibat kurangnya siswa dilibatkan secara aktif dalam 

pembelajaran. Untuk itu dilakukan penelitian tindakan kelas (PTK) 

mengenai model CTL yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 

adapun rumusan masalahnya: apakah dengan diterapkan model CTL dapat 

meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

lingkungan alam dan buatan di kelas III SD? Tujuan yang ingin dicapai 

adalah meningkatkan efektivitas langkah-langkah, mengidentifikasikan 

peningkatan motivasi belajar, dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran IPS tentang lingkungan alam dan buatan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas 

(PTK). Penelitian ini terdiri dari 3 siklus, dimana teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan pedoman observasi, catatan 

lapangan, lembar wawancara, lembar penilaian proses, Lembar Kerja 

Siswa (LKS), lembar evaluasi data yang diperoleh direfleksi dan dianalisis 

dengen menggunakan metode deksriptif kualtitatif.  

Sebagai kesimpulan bahwa model CTL yang diterapkan dalam 

pembelajaran lingkungan alam dan buatan di kelas III SD dengan metode 

bervariasi dan didukung media yang tepat dapat memotivasi dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, model CTL dapat 

menjadi alternatif dalam perbaikan kualitas pembelajaran di sekolah. 

Endah Retno Prihatin, 2010 dengan judul penelitian: “Efektivitas 

Penggunaan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Berbantuan Media Komputer Terhadap Prestasi Belajar Sifat Zat Pada 

Kelas VII SMPN 14 Surakarta tahun pelajaran 2009/2010. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan pendekatan 

pembelajaran CTL berbantuan media komputer terhadap prestasi belajar 

kelas VII SMPN 14 Surakarta tahun Pelajaran 2009/2010. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Dari 

hasil penelitian ditemukan bahwa terjadi peningkatan prestasi belajar pada 
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siklus I ke siklus II. Dengan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan 

untuk dapat menggunakan metode pembelajaran contextual teaching and 

learning dalam pembelajaran di sekolah. 

 

2.5. Kerangka Berpikir 

Belajar adalah kegiatan yang dilakukan seumur hidup oleh 

manusia dalam rangka untuk mencapai perubahan pada level kognitif, afektif 

dan pskimotorik. Perubahan pada ketiga aspek ini kemudian disebut sebagai 

hasil belajar. Dalam konteks pendidikan, pembelajaran adalah upaya 

terencana dan sadar yang dilakukan oleh lembaga dalam hal ini lembaga 

pendidikan, untuk mengarahkan peserta didiknya mencapai ketiga tujuan 

belajar dimaksud.  

Agar terjadi perubahan pada ketiga aspek di atas, diperlukan 

pendekatan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta 

belajar itu sendiri. Contextual teaching and learning adalah salah satu dari 

sekian pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam dunia pendidikan 

demi tujuan tersebut. 

Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan proses 

pembelajaran yang holistik  dan bertujuan membantu siswa untuk 

memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks 

kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial dan kultural), sehingga 

siswa memiliki pengetahuan/ketrampilan yang dinamis dan fleksibel untuk 

mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. 

CTL disebut pendekatan kontekstual karena 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 sebagai anggota masyarakat. 
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Adapun penggunaan model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) dalam penelitian ini adalah efektivitas model 

pembelajaran ini dalam membangkitkan minat belajar dan meningkatkan 

hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas IV Tlogo Kec Tuntang Kab 

Semarang. Pendekatan pembelajaran ini akan mendorong terjadinya minat 

belajar karena siswa akan lebih tertantang untuk belajar mengalami, berpikir 

kreatif dan logis, menyenangkan dan bervariatif. Untuk itulah pendekatan ini 

sangat relevan dalam mengkontruksi ilmu pengetahuan siswa dengan 

menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran (student centered) selain itu 

pendekatan CTL juga didukung oleh metode lain yang bervariasi. 

 

2.6. Hipotesis Tindakan 

Dengan mengacu pada paparan di atas maka hipotesis tindakan 

dalam penelitian adalah Penerapan model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajar 

Bahasa Indonesia siswa kelas IV SD Tlogo Kec Tuntang Kab Semarang
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