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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Belajar 

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan paling pokok 

dalam seluruh proses pendidikan di sekolah. Proses belajar terjadi 

berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. 

Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak 

bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh 

siswa sebagai anak didik (Dimyati, 2006).  

Kemampuan manusia untuk belajar merupakan 

karakteristik penting yang membedakan manusia dengan makhluk 

lain. Sejak awal kehidupannya manusia sudah banyak terlibat 

dengan kegiatan belajar, mulai dari hal yang sederhana hingga hal 

yang kompleks. Cakupan jenis belajar meliputi hal-hal yang bersifat 

pengetahuan, ketrampilan, maupun belajar menyikapi nilai-nilai 

yang diperoleh seseorang melalui pergaulan. 

Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang 

hayat karena manusia tidak pernah berhenti belajar. Belajar tidak 

hanya berlaku bagi pelajar, tetapi juga berlaku bagi siapapun. 

Pandangan seseorang tentang belajar akan mempengaruhi 

tindakan-tindakannya yang berhubungan dengan belajar dan 

setiap orang mempunyai pandangan berbeda tentang belajar. 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2003). W. Gulo (2002) 

mengemukakan bahwa belajar adalah seperangkat kegiatan 

terutama kegiatan mental intelektual mulai dari kegiatan yang 

paling sederhana sampai kegiatan yang rumit. 

Dalam pengertian umum belajar merupakan suatu 

aktivitas yang menimbulkan perubahan permanen sebagai akibat 

dari upaya-upaya yang dilakukannya (Suparno, 2001). Perubahan 

dalam bentuk respon-respon yang terjadi akibat dari belajar ada 
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yang mudah terlihat, namun ada yang bersifat potensial atau tidak 

segera terlihat. 

Belajar dapat juga diartikan sebagai kegiatan individu 

memperoleh pengetahuan, perilaku, dan ketrampilan dengan cara 

mengolah bahan belajar di mana individu menggunakan ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berakibat pada 

peningkatan ketiga ranah tersebut.  

Belajar adalah salah satu kebutuhan hidup manusia yang 

paling penting dalam upaya untuk mengembangkan diri dan 

mempertahankan hidup. Belajar akan lebih berhasil apabila 

disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Teori 

belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil 

belajar. Belajar tidak sekedar memperhatikan stimulus dan respon 

(Budiningsih, 2005). 

Belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi 

dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang 

dapat diamati dan dapat diukur. Piaget salah satu tokoh teori 

belajar kognitif membedakan belajar dalam dua pengertian yaitu 

belajar dalam arti sempit dan belajar dalam arti luas (Suparno, 

2001). Belajar dalam arti sempit adalah belajar yang menekankan 

perolehan informasi baru dan pertambahan atau disebut belajar 

figurative yaitu suatu bentuk belajar yang pasif. Belajar dalam arti 

luas atau disebut juga perkembangan adalah belajar untuk 

memperoleh dan menemukan struktur pemikiran yang lebih 

umum yang dapat digunakan pada bermacam-macam situasi. 

Belajar dalam arti luas disebut juga belajar operatif, di mana 

seseorang aktif mengkonstruksi struktur daru yang dipelajari. 

Menurut Piaget kegiatan belajar terjadi sesuai dengan 

tahap perkembangan tertentu dan umur seseorang serta melalui 

proses asimilasi, akomodasi, dan equilibrasi. Belajar selalu 

mengandung unsure pembentukan dan pemahaman. Sehingga 

mengingat dan menghafat tidak dianggap sebagai belajar karena 

tidak memasukkan proses asimilasi, akomodasi, dan equilibrasi 

(Suparno, 2001). 

Belajar merupakan hal yang sangat mendasar bagi 

manusia dan merupakan proses yang tidak henti-hentinya di mana 
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belajar merupakan proses yang berkesinambungan yang  

mengubah pebelajar dalam berbagai cara. 

 

2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar (Abdurrahman, 2003). Hasil 

belajar siswa dapat dilihat pada laporan hasil belajar yang 

diberikan tiap akhir semester atau melalui nilai tes yang 

diberikan guru. Hal tesebut sesuai dengan pengertian hasil 

belajar yang dikemukakan oleh John M. Keller dalam 

Abdurrahman (2003), yaitu hasil belajar dipandang sebagai 

keluaran dari suatu sistem pemrosesan berbagai masukan 

yang berupa informasi.  

Sementara itu, Hamalik (2004) berpendapat hasil 

belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi 

perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari 

tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi 

mengerti. Untuk mengetahui hasil belajar siswa, perlu 

dilakukan evaluasi yang dilakukan oleh seorang guru. Evaluasi 

hasil belajar menekankan kepada perolehan informasi yang 

didapat siswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang 

ditetapkan. Dengan demikian evaluasi hasil belajar 

menetapkan baik buruknya hasil dari kegiatan pembelajaran 

(Dimyati, 2006). 

Dimyati (2006) menyatakan bahwa hasil belajar 

dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan sisi guru. Dari sisi 

siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental 

yang lebih baik dibandingkan pada saat sebelum belajar. 

Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-

jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan dari 

sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan 

pelajaran. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan 

ukuran atau criteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. 

Hasil belajar siswa harus merujuk pada kompetensi 

yang menjadi tujuan pembelajaran. Kompetensi adalah 



10 

 

pernyataan yang menggambarkan penampilan suatu 

kemampuan tertentu secara bulat yang merupakan perpaduan 

antara pengetahuan dan kemampuan yang dapat diamati dan 

diukur (Muslich, 2008). Suparno (2001) menyatakan bahwa 

kompetensi adalah kecakapan yang memadai untuk 

melakukan suatu tugas. Johnson (dalam Suparno, 2001) 

menyebutkan bahwa pengajaran berdasarkan kompetensi 

merupakan suatu sistem di mana siswa baru dianggap telah 

menyelesaikan pelajaran apabila ia telah melaksanakan tugas 

yang dipelajari untuk melakukannya.  

Sesuai dengan kurikulum yang digunakan saat ini yaitu 

kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang 

menekankan bahwa kompetensi menjadi acuan dalam 

menentukan hasil belajar siswa. Kunandar (2009) menyatakan 

bahwa KTSP menekankan pada kemampuan yang harus 

dicapai dan dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan. 

Kemampuan lulusan yang harus dicapai dinyatakan dengan 

standar kompetensi, yaitu kemampuan minimal yang harus 

dicapai lulusan sebagai modal utama untuk bersaing di tingkat 

regional maupun global. 

Dalam rangka pencapaian standar kompetensi perlu 

upaya-upaya terencana dan konkret berupa kegiatan 

pembelajaran bagi siswa. Kegiatan ini harus dirancang 

sedemikian sehingga mampu mengembangkan kompetensi 

baik ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik, sesuai 

dengan teori Taksonomi Bloom yang menyatakan bahwa hasil 

belajar dicapai melalui tiga kategori ranah yaitu ranah kognitif, 

ranah afektif, dan  ranah psikomotorik. 

Ranah kognitif adalah hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Ranah afektif 

adalah sikap dan nilai yang meliputi lima jenjang kemampuan 

yaitu menerima, menjawab, menilai, organisasi, dan 

karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Sementara 

ranah psikomotorik menekankan ketrampilan motorik yaitu 

bekerja dengan benda-benda atau aktivitas yang memerlukan 
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koordinasi syaraf dan otot (Suparno, 2001). 

Tujuan utama dari standar kompetensi adalah 

memberi arah kepada pendidik tentang kemampuan dan 

ketrampilan yang menjadi fokus proses pembelajaran dan 

penilaian, jadi standar kompetensi dilakukan peserta didik 

setelah mengikuti proses pembelajaran suatu mata pelajaran 

tertentu (Kunandar, 2009). 

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Setiap kegiatan belajar akan berakhir dengan hasil 

belajar. Bagi guru hasil belajar siswa di kelasnya berguna untuk 

memperbaiki tindak mengajar dan menjadi bahan evaluasi. 

Bagi siswa, hasil belajar berguna untuk memperbaiki cara-cara 

belajar lebih lanjut (Dimyati, 2006). Gaya belajar tiap siswa 

berbeda-beda. Hal tersebut akan mempengaruhi hasil belajar 

yang diperoleh siswa.  

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi belajar yang 

diungkapkan oleh Slameto (2003) yaitu faktor yang berasal 

dari dalam (intern) dan faktor yang berasal dari luar (ekstern). 

Faktor intern adalah faktor yang bersumber dari dalam diri 

manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain 

faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. 

Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor-

faktor dari luar yang mempengaruhi belajar antara lain faktor 

keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

Guru sebagai pengajar memiliki kewajiban mencari, 

menemukan, dan diharapkan memecahkan masalah-masalah 

belajar siswa sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 

3. Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Pembelajaran dan pengajaran kontekstual sebagai sebuah 

sistem mengajar didasarkan pada pemikiran bahwa makna muncul 

dari hubungan antar isi dan konteksnya. Pembelajaran dan 

pengajaran kontekstual melibatkan para siswa dalam aktivitas 
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penting yang membantu mereka mengkaitkan pelajaran akademis 

dengan konteks kehidupan nyata yang mereka hadapi. 

Pendekatan kontekstual telah lama dikembangkan oleh 

John Dewey pada tahun 1916 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 (Kesuma, 2010). Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pertama kali dikembangkan oleh Amerika Serikat 

dengan dibentuknya Washington State Consortum for Contextual 

oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat. Antara tahun 1997 

sampai tahun 2001 sudah diselenggarakan tujuh proyek besar 

yang bertujuan untuk mengembangkan, menguji, serta melihat 

efektifitas penyelenggaraan pengajaran matematika secara 

kontekstual. Proyek tersebut melibatkan 11 perguruan tinggi, dan 

20 sekolah dengan mengikutsertakan 85 orang guru dan profesor 

serta 75 orang guru yang sudah diberikan pembekalan 

sebelumnya.  

Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and 

learning (CTL) merupakan suatu strategi pembelajaran yang 

menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk 

dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya 

dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk 

dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka (Kesuma, 

2010:58). Menurut Dharma Kesuma (2010:5) Contextual teaching 

and learning (CTL) adalah mengajar dan belajar yang 

menghubungkan isi pelajaran dengan lingkungan, sehingga dapat 

menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi mengasyikan dan 

bermakna.  

Pembelajaran yang bermakna dengan menghubungkan 

materi pembelajaran dengan lingkungan sehingga memudahkan 

siswa untuk memahami. Menurut Depdiknas (dalam Kesuma, 

2010: 58)  Contextual Teaching and Learning adalah konsep belajar 

yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

perencanaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pengetahuan 
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dan ketrampilan siswa diperoleh dari usaha siswa mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan dan ketrampilan baru ketika ia belajar 

(Nurhadi dalam Muslich, 2008). 

Landasan filosofis CTL adalah konstruktivisme, yaitu filosofi 

belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar 

menghafal, tetapi mengkonstruksikan atau membangun 

pengetahuan dan ketrampilan baru lewat fakta-fakta atau 

proposisi yang mereka alami dalam kehidupannya (Muslich, 2008). 

Pokok dari CTL adalah menekankan proses pembelajaran 

dengan mengaitkan materi pembelajaran ke dalam dunia nyata 

supaya siswa dapat membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan peristiwa yang dialaminya dalam kehidupan 

sehari-hari. Penemuan makna adalah ciri utama dari CTL, di mana 

CTL adalah pendekatan yang menyatukan konsep dan praktik 

(Johnson, 2006). 

 

4. Pembelajaran dengan Pendekatan CTL 

Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual haruslah 

ditandai dengan (1) proses mengobservasi sesuatu, (2) membuat 

pertanyaan, menghubungkan sesuatu yang ditanyakan dan ingin 

dipahami dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya, (3) 

menempuh kegiatan untuk mendapatkan jawaban pertanyaan 

melalui pembahasan dengan orang lain, (4) membahas hasil 

pemahaman melalui pembahasan dengan orang lain, (5) 

memikirkan kegiatan yang telah dilakukan dan pemahaman yang 

diperoleh dengan menanggapi dan membuat kesimpulan 

(Budiyanto, 2003) 

Kreativitas guru dalam mengaitkan materi dengan 

kehidupan sehari-hari siswa sangat dibutuhkan untuk meraih 

keberhasilan dalam proses pembelajaran kontekstual. Mansur 

Muhlis (2008) menjabarkan tentang karakteristik pembelajaran 

dengan pendekatan kontekstual sebagai berikut. 

a. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu 

pembelajaran yang diarahkan pada ketercapaian ketrampilan 

dalam konteks kehidupan nyata atau pembelajaran yang 

dilakukan dalam lingkungan yang alamiah (learning in real life 
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setting) 

b. Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengerjakan tugas-tugas yang bermakna (meaningful 

learning) 

c. Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa (learning by doing) 

d. Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, 

saling mengoreksi antar teman (learning in group) 

e. Pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan 

kerjasama, bekerja sama, dan saling memahami antara satu dg 

yang lainnya secara mendalam (learning to know each other) 

f. Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif dan 

mementingkan kerjasama (learning to ask, to inquiry, to work 

together) 

g. Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan 

(learning as an enjoy activity) 

Beberapa strategi pengajaran yang dapat dikembangkan 

oleh guru melalui pembelajaran kontekstual antara lain sebagai 

berikut (Muslich,2008) : 

a. Pembelajaran berbasis masalah 

Siswa terlebih dahulu mengobservasi suatu fenomena sebelum 

memulai proses pembelajaran. Selanjutnya siswa mencatat 

permasalahan-permasalahan yang muncul. Kemudian guru 

merangsang siswa untuk berfikir kritis  dalam memecahkan 

masalah yang ada, serta mengarahkan siswa untuk bertanya, 

membuktikan asumsi da mendengarkan perspektif yang 

berbeda dengan mereka. 

b. Memanfaatkan lingkungan siswa untuk memperoleh 

pengalaman mengajar 

Guru memberikan penugasan yang dapat dilakukan di 

berbagai konteks lingkungan siswa antara lain sekolah, 

keluarga, dan masyarakat. Penugasan ini bertujuan untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa belajar di luar kelas, 

dengan harapan siswa dapat memperoleh pengalaman 

langsung tentang apa yang dipelajarinya. 
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c. Memberikan aktifitas kelompok 

Aktivitas belajar secara kelompok dapat memperluas 

perspektif serta mengembangkan kecakapan interpersonal 

untuk berhubungan dengan orang lain. 

d. Membuat aktivitas belajar mandiri 

Peserta didik mampu mencari, menganalisis, dan 

menggunakan informasi dengan sedikit atau bahkan tanpa 

bantuan guru. Agar dapat melakukannya, siswa harus lebih 

memperhatikan bagaimana mereka memproses informasi, 

menerapkan strategi pemecahan masalah, dan menggunakan 

pengetahuan yang telah mereka peroleh. 

e. Membuat aktivitas belajar bekerja sama dengan masyarakat 

Sekolah dapat melakukan kerja sama dengan orang tua siswa 

yang memiliki keahlian khusus untuk menjadi guru tamu, 

dengan harapan memberikan pengalaman belajar secara 

langsung sehingga siswa dapat termotifasi untuk bertanya. 

f. Menerapkan penilaian autentik. 

Penilaian autentik memberikan kesempatan luas bagi siswa 

untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari selama 

proses belajar mengajar. Penilaiannya dapat berupa 

portofolio, tugas kelompok, demonstrasi dan laporan tertulis. 

 

5. Komponen CTL 

Sistem CTL menurut Dharma Kesuma, dkk (2010) 

mencakup 7 komponen yaitu: 1) Konstruktivisme. Konstruktivisme 

adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru 

dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. 2) Inkuiri. 

Komponen kedua dalam CTL adalah inkuiri, artinya proses 

pembelajaran didasarkan pada pencapaian dan penemuan melalui 

proses berfikir secara sistematis. 3) Bertanya (questioning). Belajar 

pada hakekatnya adalah bertanya. Proses pembelajaran CTL guru 

tidak menyampaikan materi begitu saja, akan tetapi memancing 

agar siswa dapat menemukan sendiri sehingga peran bertanya 

sangat penting. Melalui pertanyaan, guru dapat membimbing dan 

mengarahkan siswa untuk menemukan setiap materi. 4) 

Masyarakat belajar (learning community). Konsep masyarakat 
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belajar (learning community) dalam CTL menyarankan agar hasil 

pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. 5) 

Pemodelan (modeling). Pemodelan (modeling) adalah proses 

pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh 

yang dapat ditiru oleh setiap siswa. 6) Refleksi (reflection). 

Merupakan cara berfikir tentang apa yang sudah dilakukan di masa 

lalu. 7) Penilaian nyata (authentic assessment) adalah proses 

pembelajaran konvensional yang sering dilakukan guru, biasanya 

ditekankan pada aspek intelektual sehingga alat evaluasi dapat 

digunakan terbatas pada penggunaan tes.  

 

6. Mengapa CTL 

Pembelajaran kontekstual dianggap perlu dilaksanakan di 

dalam sebuah sistem pendidikan karena sebagian besar siswa tidak 

mampu menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan 

bagaimana pengaplikasian ke dalam kehidupan nyata. Hal tersebut 

karena konsep akademik yang masih bersifat abstrak. 

Pembelajaran yang selama ini mereka terima hanyalah penonjolan 

tingkat hafalan dan sekian rentetan topik pembelajaran tetapi 

tidak diikuti dengan pemahaman yang mendalam yang bisa 

diterapkan ketika mereka berhadapan dengan situasi baru dalam 

kehidupannya (Muslich, 2008). 

Permasalahan yang telah mengakar di dalam pendidikan 

tradisional, berupa pembelajaran yang hanya menekankan pada 

kuantitas dan bukan pada kualitas. Para pengajar terlalu sibuk 

mengajar di kelas sepanjang hari untuk mengejar materi dengan 

waktu yang terbatas, sehingga siswa tidak punya waktu untuk 

bertanya, berdiskusi, mencari tahu, berpikir kritis, atau terlibat 

dalam proyek kerja nyata dan pemecahan masalah. Waktu siswa 

hanya dihabiskan untuk mengerjakan tugas, menerima materi dan 

menyelesaikan soal-soal latihan. Alih-alih mengikuti ujian yang bisa 

mengungkapkan pemahaman siswa, mereka hanya mengikuti ujian 

yang mengukur kemampuan siswa menghafal (Johnson, 2006). 

Pembelajaran kontekstual diharapkan mampu 

mengembalikan pembelajaran yang alamiah, di mana siswa dapat 

menerapkan apa yang dia pelajari kedalam kehidupan sehari-hari. 
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Pembelajaran Kontekstual (CTL) dianggap berhasil karena sistem 

ini meminta siswa bertindak dengan cara yang alami bagi manusia 

(Johnson, 2006). Semua orang memiliki dorongan dari dalam 

dirinya untuk menemukan makna dalam kehidupan mereka. Ketika 

siswa menemukan makna di dalam pelajaran mereka, mereka akan 

belajar dan ingat apa yang mereka pelajari. CTL membuat siswa 

mampu menghubungkan isi dari subjek-subjek dengan konteks 

kehidupan keseharian mereka untuk menemukan makna. 

Pemberian pengalaman-pengalaman baru yang merangsang otak 

membuat hubungan-hubungan baru, dapat membantu mereka 

menemukan makna baru. 

Pembelajaran kontekstual (CTL) berbeda dengan 

pembelajaran konvensional, Departemen Pendidikan Nasional 

(2002:5) mengemukakan perbedaan antara pembelajaran 

Contextual Teaching Learning (CTL) dengan pembelajaran 

konvensional sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Perbedaan Pembelajaran CTL dan Konvensional 

CTL Konvensional 

Pemilihan informasi kebutuhan 

individu siswa; 

Pemilihan informasi ditentukan 

oleh guru; 

Cenderung mengintegrasikan  

beberapa bidang (disiplin); 

Cenderung terfokus pada satu 

bidang (disiplin) tertentu; 

Selalu mengkaitkan informasi 

dengan pengetahuan awal yang 

telah dimiliki siswa; 

Memberikan tumpukan informasi 

kepada siswa sampai pada saatnya 

diperlukan; 

Menerapkan penilaian autentik  

melalui penerapan praktis dalam 

pemecahan masalah; 

Penilaian hasil belajar hanya 

melalui kegiatan akademik berupa 

ujian/ulang 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan 

pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning), antara lain: 

1. Tasrif Rantenai (2007) yang berjudul “Peningkatan Prestasi Belajar 

Siswa pada Pelajaran Sejarah dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) dalam 

Kurikulum Berbasis Kompetensi pada Siswa Kelas XI IPS SMA 
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Negeri 5 Palu”. Hasil penelitian ini adalah model pembelajaran 

berbasis CTL dalam kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dapat 

meningkatkan antusias belajar siswa, ketrampilan guru dalam 

pengembangan model berbasis CTL, serta pengalaman belajar 

siswa. 

2. Wasis (2006) yang berjudul “Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dalam Pembelajaran Sains-Fisika SMP”. Hasil penelitian ini 

adalah dengan menerapkan  pembelajaran  kontekstual,  

pembelajaran menjadi berpusat kepada siswa. Sebagian besar 

waktu pembelajaran digunakan oleh siswa  untuk membangun  

pengetahuannya sendiri melalui berbagai kegiatan, antara lain: 

praktikum, diskusi, presentasi, mengerjakan LKS atau tugas-tugas 

lain, membaca untuk menemukan konsep atau kalimat-kalimat 

kunci. Peran guru dalam bentuk pembimbingan tetap dibutuhkan 

selama kegiatan-kegiatan tersebut, tetapi lebih bersifat fasilitator 

bukan decision maker. Perangkat pembelajaran yang telah 

dikembangkan dapat membantu siswa mencapai ketuntasan 

belajar. 

3. I Nyoman Gita (2007) yang berjudul “Implementasi Pendekatan 

Kontekstual untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika 

Siswa Sekolah Dasar”. Hasil penelitian ini adalah implementasi 

pendekatan kontekstual melalui pembelajaran kooperatif 

berbantuan LKS dapat meningkatkan prestasi belajar matematika 

siswa kelas V SD 3 Sambangan. 
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C. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diduga bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII SMP Pangudi 

Luhur Tuntang pada materi aljabar semester 1 tahun ajaran 

2012/2013. 

 

Kondisi awal 
Pembelajaran dengan 

metode ekspositori 

Nilai yang masih di 

bawah KKM yaitu 64 dan 

batas ketuntasan belum 

mencapai 75% 

Tindakan 

Kondisi Akhir 

Menerapkan pembelajaran 

Contextual Teaching and 

Learning (CTL) 

Diduga dengan 

menerapkan CTL dapat 

meningkatkan hasil 

belajar siswa 

Siklus I 
Pembelajaran 

dengan CTL 

Siklus II 

Pembelajaran 

dengan CTL 



 

 

 


