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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan perubahan pada diri seseorang 
(Sudjana, 1989 :28).  Menurut Zainal Aqip (2002:43) belajar adalah proses perubahan di 
dalam diri manusia. Apabila setelah belajar tidak terjadi  perubahan, maka tidak dapat 
dikatakan telah berlangsung proses belajar mengajar. 

Menurut Cronbach (dalam Astutik, 2012:9) learning is shown by a change in behavior 

as a result of experience. Artinya adalah belajar merupakan proses perubahan perilaku 
sebagai hasil dari pengalaman. 

John Dewey (dalam Astuti, 2012:9) menyatakan bahwa belajar adalah menyangkut 
apa yang dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri, maka inisiatif harus datang dari siswa sendiri. 
Guru hanya sekedar membimbing dan mengarahkan. 

Menurut ketiga ahli tersebut yang berpendapat tentang belajar semua dapat 
digunakan dalam pembelajaran karena belajar harus diterapkan kepada siswa untuk 
memperoleh perubahan dalam hal perilaku. 

Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari suatu metode 
dapat ditutupi oleh metode lainya. Oleh karena itu tidk ada metode pembelajaran yang baik. 
Dengan demikian guru tidak hanya menggunakan satu metode dalam proses mengajarnya 
tetapi dapat menggunakan beberapa metode. 

 
2.1.2. Hasil Belajar. 

Menurut Hamalik (2005) hasil belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada 
diri siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan 
ketrampilan. Perubahan tersebut diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan 
yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu.  

Menurut Anni Tri (2007 : 5) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan 
perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar, perubahan perilaku 
yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam 
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tujuan pembelajaran. Adapun arti dari tujuan pembelajaran adalah deskripsi tentang 
perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar 
telah terjadi. Ely ( Anni Tri 2007 : 5) 

Hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Hasil belajar tersebut terjadi 
terutama berkat evaluasi guru. Hasil belajar dapat berupa dampak pengajaran dan dampak 
pengiring. Kedua dampak tersebut bermanfaat bagi guru dan siswa. Hasil belajar adalah 
kemampuan aktual yang diukur secara langsung. Hasil pengukuran belajar inilah akhirnya 
akan mengetahui seberapa jauh tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah dicapai. 
Woordworth ( dalam http: www.Woordworth.com)  

Arikunto (1990:133) mengatakan bahwa hasil belajar adalah hasil akhir setelah 
mengalami proses belajar, perubahan itu tampak dalam perbuatan yang dapat diaamati dan 
dapat diukur”. Nasution (1995 : 25) mengemukakan bahwa hasil adalah suatu perubahan pada 
diri individu. Perubahan yang dimaksud tidak halnya perubahan pengetahuan, tetapi juga 
meliputi perubahan kecakapan, sikap, pengrtian, dan penghargaan diri pada individu tersebut. 

Gagne mengungkapkan ada lima kategori hasil belajar, yaitu informasi verbal, 
kecakapan intelektul, strategi kognitif, sikap dan keterampilan. Sementara Bloom 
mengungkapkan tiga tujuan pengajaran yang merupakan kemampuan seseorang yang harus 
dicapai dan merupakan hasil belajar yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik (Sudjana, 1990:22).  

 
2.1.3. Pembelajaran CTL Pada Pengajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Contextual Teacing and Learning (CTL) adalah skenario pembelajaran yang 
menekankan pada minat, kreatifitas dan pengalaman siswa ( John Dewey, 1915 ). Jika 
seorang guru sudah menerapkan pembelajaran dengan CTL maka guru tersebut dalam 
mengajar sudah mengaitkan antara materi yang diajarkan dangan situasi yang nyata 
dilingkungan siswa begitu pula pengetahuan dan ketrampilan diperoleh dengan sendiri oleh 
siswa melalui kegiatan selama proses belajar mengajar berlangsung. 

Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran dengan pendekatan CTL manakala 
kelas tersebut ada unsur konstruktioisme, unsur bertanya, ada kegiatan siswa, ada kelompok 
belajar,ada model yang ditiru serta penilaian selama proses  belajar berlangsung (Astuti, 2012) 

Menurut Zainal Aqip (2002) Proses pembelajaran dalam kelas dikatakan 
menggunakan pendekatan CTL, apabila dalam proses pembelajaran ( 1 ) siswa selalu ramai 
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dan gembira dalam belajar. Konteks ramai dan gembira disebabkan siswa dalam kelas aktif 
berkelompok melakukan kerja baik melakukan eksperimen, berdiskkusi, bertanya, 
menyampaikan pendapat dalam kelompok yang lain ( 2 ) lingkungan fisik kelasnya penuh 
dengan pajangan hasil karya siswa. Haisl karya siswa ini dapat berupa artikel gambar, 
komentar, diagram maupun karikatur , Hendaknya guru memberikan penghargaan atau 
hadiah. Apapun bentuk penghargaan yang diberikan guru, sangat berartubagi siswa dan ini 
menjadikan siswa lebbiih termotivasi untik lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran ( 3 
) Pengelola kelas atau pengaturan meja dan tempat duduk, siswa diberi kebebasan sehingga 
dalam proses belajarnya siswa menjadi lebih senang dan dapat mengembangkan kretifnya. 
Kondisi ini akan berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ) untuk Sekolah Dasar bahwa 
pemberian pengalaman belajar secara langsung sangat ditekankan melalui berbagai kegiatan, 
seperti pengamatan, diskusi, demontrasi, eksperimen serta penggalian informasi mendiri 
melalui tugas-tugas tertentu dan wawancara pada nara sumber. Hal ini diperbuat dengan 
pendapat Jean Piget “ bahwa belajar merupakan proses berfikir siswa bagaimana ia 
memperoleh pengetahuan.” 

Sejalan dengan pendapat Jean Piget bahwa tahap perkembangan intelektuan anak 
pada usia sekolah dasar, umumnya berada tahap operasional konkrit. Mereka masih lemah 
jika untuk berfikir abstrak. Hal ini berarti bahwa dalam pengajaran dikelas guru sebanyak 
mungkin melibatkan pengalaman fisik anak, yaitu melalui kegiatan pengamatan eksperimen 
dan memberikan contoh-contoh kecil yang ada dilingkungan belajar siswa. 

Pembelajaran dengan metode kontekstual melibatkan tujuh komponen  utama dari 
pembelajaran produktif diantaranya konstruktivisme (Herdian, 2010), yaitu setiap  individu  
dapat  membuat  struktur  kognitif  atau mental berdasarkan pengalaman mereka maka setiap 
individu dapat membentuk konsep atau ide baru. Fungsi guru disini membantu membentuk 
konsep tersebut melalui metode penemuan (self-discovery), inquiri dan lain sebagainya, siswa 
berpartisipasi secara aktif dalam membentuk ide baru. 

Menurut Piaget pendekatan konstruktivisme mengandung empat kegiatan inti, yaitu : 
a. Mengandung pengalaman nyata (Experience); 
b. Adanya interaksi sosial (Social interaction); 
c. Terbentuknya kepekaan terhadap lingkungan (Sense making); 
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d. Lebih memperhatikan pengetahuan awal (Prior Knowledge). 
Konstruktivisme merupakan landasan berpikir (filosofi) pendekatan kontekstual, yaitu 

bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas 
melalui konteks yang terbatas. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau 
kaidah yang siap diambil atau diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan 
memberi makna melalui pengalaman nyata. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, 
pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan menerima pengetahuan 
(Herdian, 2003:6). 

Sejalan dengan pemikiran Piaget mengenai kontruksi pengetahuan dalam otak. 
Manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti kotak-kotak yang masing-
masing berisi informasi bermakna yang berbeda-beda. Setiap kotak itu akan diisi oleh 
pengalaman yang dimaknai berbeda-beda oleh setiap individu. Setiap pengalaman baru akan 
dihubungkan dengan kotak yang  sudah berisi pengalaman lama sehingga dapat 
dikembangkan. Struktur pengetahuan dalam otak manusia dikembangkan melalui dua cara 
yaitu asimilasi dan akomodasi.  

Berdasarkan penjelasan Herdian maka guru mata pelajaran Matematika di Sekolah 
Dasar di dalam melakukan, menyusun, melaksanakan pembelajaran hendaknya melalui 
pendekatan Contextual Teaching and Lerning (CTL), menggunakan metode eksperimen, 
dengan tujuan: 
a. Merangsang siswa berfikir 
     Untuk melatih atau merangsang siswa berfikir aktif, guru hendaknya memberikan kegiatan, 

dimana siswa dalam belajar menggunakan sebanyak mungkin indra yang dimiliki, sehingga 
muncul idea dan dari siswa. 

b. Melakukan kegiatan fisik 
     Dalam kegiatan belajar dikelas, hendaknya guru memilih metode yang tepat              

(eksperimen), sebab dengan kegiatan ini siswa akan memperoleh pengalaman langsung 
terhadap apa yang dipelajari. 

c. Mengembangkan bahasa 
     Dalam kegiatan belajar ini, siswa secara tidak lansung dilatih cara pengembangan 

penalaran dan ketrampilan berkomunikasi. Gagasan ini muncul saat anank melakukan 
diskusi  kelompok maupun anak diskusi kelas. 
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d. Mengembangkan keterampilan social 
     Dalam metode eksperimen, anak akan bekerja secara kelompok-kelompok. Pengalaman 

yang demikian akan melatih siswa untuk saling asah, asih dan usuh      (saling memberi 
dan menerima). Kegiatan ini akan merangsang siswa meningkatkan percaya diri dan 
akhirnya motivasi belajar meningkat. 

e. Mengembangkan harga diri 
     Setiap akhir kegiatan diskusi kelompok, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

tampil kedepan dalam rangka menyampaikan pendapat ditempat temannya. Jika 
pendapatnya benar disarankan pada guru untuk memberikan Reword atau penghargaan. 
Pemberian ini akan dapat meningkatkan keberanian anak. Dengan demikian pembelajaran 
dikelas menggunakan metode dan jenis kegiatan yang sesuai dengan perkembangan 
intelektual siswa akan dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep yang akan 
akhirnya meningkatkan hasil belajar. 

Pendekatan kontekstual menurut (Sudiono dkk, 2003). Bahwa pendekatan 
kontektual berhubungan erat dengan pengetahuan sehari-hari dan selalu dihadapkan pada 
masalah. Hal ini memerlukan kemampuan berfikir kritis dan kreatif. Kritis untuk menganalisa 
masalah dan kreatif untuk melahirkan alternatif semacam masalah. Kedua jenis berfikir 
tersebut kritis dan kreatif, berasal dari rasa ingin tahu dan imajinasinya yang keduanya ada 
pada diri anak sejak lahir. Oleh karena itu tugas guru adalah mengembangkannya antara lain 
dengan sering-sering memberikan tugas atau mengajukan pertanyaan yang terbuka dan 
menantang.  Ada empat alasan siswa harus dikembangkan berfikirnya yaitu : 
a. Kehidupan kita dewasa iniditandai dengan abad informasi yang menuntut setiap orang 

untuk memiliki kemampuan dalam mencari, menyaring guna menentukan pilihan dan 
memanfaatkan informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kehidupannya. 

b. Setiap orang senantiasa dihadapkan pada berbagai masalah dan ragam pilihan sehingga 
untuk itu dituntut memiliki kemampuan berfikir kritis dan kretif, karena  

masalah dapat terpecah dengan pemikiran seperti itu. 
c. Kemampuan memandang suatu hal dengan cara baru atau tidak konversional merupakan 

keterampilan penting dalam memecah masalah. 
d. Krestivitas merupakan aspek penting dalam memecahkan masalah, mulai dari apa 

masalahnya, mengapa muncul masalah dan bagaimana caara pemecahannya. 
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Menurut Zahorik menggunakan  metode eksperimen dengan pendekatan kontektual  
langkah-langkah sebagai berikut:. 
a. Percobaan awal, pembelajaran diawali dengan melakukan percobaan yang 

didemonstrasiakan guru atau mengenai luas jajaran genjang dan luas segitiga. 
Demonstrasi ini menampilkan rumus-rumus untuk menghitung jajaran genjang dan luas 
segitiga.  

b. Pengamatan, merupakan kegiatan siswa mengamatiu saat guru memberikan contoh dan 
penerapan rumus jajaran genjang dan luas segitiga.  Siswa diharapkan untuk mengamati 
dan mencatat rumus jajaran ganjang dan luas segitia.  

c. Hipoteis awal, siswa dapat merumuskan rumusa luas jajaran genjang dan luas segitiga.  .  
d. Verifikasi, kegiatan untuk mencoba menerapkan rumus untuk mencari luas jajaran 

genjang dan luas segitiga. Siswa diharapkan menerapkan rumus dan mencari luas jajaran 
genjang dan luas segitia, selanjutnya hasilnya dilaporkan kepada guru. 

e. Aplikasi konsep, setelah siswa menerapkan rumus untuk mencari luas jajaran genjang 
dan luas segitiga, apakah siswa benar mampu menerapkan rumus jajaran genjang dan 
luas segitia, merupakan kegiatan akhir setelah selesai satu konsep. 

 
2.1.4. Kegiatan Belajar Mengajar Matematika Luas Jajaran Genjang dan Luas Segitiga 

Tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa berlatih untuk bertindak atas 
dasar pemikiran secara logis dan rasional, kritis, cermat, jenius, efektif, inisiatif dan adaptif 
terhadap perkembangan zaman. 

Matematika menurut Feudental (1991 : 1) adalah  Mathematics is human activity 
sehingga pendidik harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas matematika. 
Mathematics must be connected to reality sehingga matematika harus dekat dengan anak dan 
dikaitkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. 

Pendapat Lerner (1988 : 430) bahwa matematika sebagai bahasa simbolis yang 
merupakan bahasa universal yang memungkinkan manusia memikirkan, mencatat dan 
mengkomunikasikan ide mengenai elemen dan kuantitas. Demikian juga pendapat Sir Isaac 
Newton (1643 : 1727), sejarah matematika adalah berupa penyelidikan terhadap asal muasal 
temuan baru di dalam matematika , di dalam ruang lingkup yang lebih sempit berupa 
penyelidikan terhadap metode dan rotasi matematika baku di masa silam. 
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Berdasarkan beberapa pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa matematika 
adalah merupakan salah satu bahan kajian yang memiliki objek abstrak dan dibangun melalui 
proses penalaran deduktif sehingga kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai akibat logis 
dari kebenaran sebelumnya yang mudah diterima sehingga keterkaitan antara konsep dalam 
matematika bersifar sangat kuat dan jelas. Kurikulum 2004 Departemen Pendidikan Nasional 
(2004 : 24) 

 
2.2. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu oleh Kusnarti (2011) dengan judul Peningkatan hasil belajar IPA 
melalui pendekatan kontekstual siswa kelas IV SD Negeri Growong Lor 03  Kecamatan 
Juwana Kabupaten Pati dengan hasil pada siklus II sebagai berikut dari 19 siswa tuntas 100 % 
dengan rincian  yang mendapat nilai 75 ada 3 siswa atau 15,78%, nilai 80 ada 8 siswa atau 
42,2 % , nilai 90 ada 4 siswa atau 21 % dan nilai 10 ada 6 siswa atau 31,57 %. 

Penelitian terdahulu oleh Supami (2008) dengan judul Peningkatan hasil belajar 
Matematika melalui pendekatan kontekstual siswa kelas III Smester 2 SDN Alasdowo 01 
Dukuhseti Kabupaten Pati.  Dengan hasil sebagai berikut Siklus I  ketuntasan  42,80%, Siklus 
II ketuntasan  55,1 % dan Siklus III ketuntasan 82,6 %. 

 
2.3.Kerangka Berfikir 

Keberhasilan atas hasil belajar dipengaruhi oleh banyak hal baik yang berasal dari 
dalam dan dari luar diri siswa. Salah satu faktor yang diangkat dalam penelitian ini adalah 
strategi pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. 
Untuk mengimplementasi strategi tersebut ditetapkan metode eksperimen dengan pendekatan 
kontekstual. 

Pada kondisi awal guru kelas belum menerapkan pembagian kelompok dan tidak 
melakukan metode eksperimen hasil belajar Matematika masih lemah. Peneliti berusaha 
meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi Matematika melalui penerapan metode 
eksperimen dengan pendekatan kontekstual pada siklus II diharapkan dapat  meningkatkan  
hasil belajar terhadap materi mata pelajaran  matematika. Hal itu dapat dilihat pada hasil 
belajar di kondisi awal sampai pada siklus II yang selalu meningkat hasil belajarnya. 

 



12 
 

 

2.4.Hipotesis Tindakan 
Berdasarkan kajian teori bdan kerangka berfikir yang telah diuraikan diatas maka 

dapat dirumuskan hipotesis bahwa pembelajaran dengan mengggunakan media eksperimen 
dengan pendekatan CTL diduga dapat meningkatkan hasil belajar matematika khususnya 
materi luas jaajran genjang dan luas segitiga pada siswa kelas 4 SDN Dukutalit 02 Kecamatan 
Juwana Kabupaten Pati. 

 
 
 


