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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Menurut Johnson (2007:14) Contextual Teaching and Learning (CTL) 

adalah  

sebuah sistem belajar yang didasarkan pada filosofi bahwa            

siswa mampu menyerap pelajaran apabila mereka 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. 

Asmani (2013:52) Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah 

suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa 

dalam memahami makna yang  ada pada bahan ajar, dengan 

menghubungkan pelajaran dalam konteks kehidupan sehari-harinya 

dengan konteks kehidupan pribadi, sosial dan kultural. 

Jadi pengertian CTL dari pendapat beberapa ahli dapat di simpulkan 

bahwa Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah pendekatan dalam 

pembelajaran yang membantu guru dalam mengkaitkan materi pembelajaran  

yang diajarkanya dengan kehidupan sehari-hari siswa, baik dalam lingkungan 

sekolah ataupun di dalam lingkungan masyarakat. 

2.1.1.1 Karakteristik Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Kesuma (2010:84) ada 7 karakteristik dalam Contextual Teaching and 

Learning (CTL) yaitu: 

1) Materi ajar disesuaikan dengan konteks kehidupan siswa 

2) Mengaitkan pengalaman siswa dengan masalah lainnya yang 

lebih besar (terintegrasi) 

3) Memperhatikan apa yang menjadi daya tarik siswa  

4) Memperhatikan pengalaman empiris siswa 

5) Membangun perubahan perilaku siswa dengan gembira 

(menyenangkan) 

6) Menumbuhkan kesadaran bekerja sama (kolegalitas) 

7) Membentuk komunitas belajar (learning community) 
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2.1.1.2 Alasan Penggunaan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Johnson (2007:31) mengemukakan alasan mengapa menggunakan 

Contextual Teaching and Learning (CTL)  yaitu: 

a. CTL: Berakar pada Seuah Pandangan Baru.  

Penting bagi kita untuk ,melihat bagaimana cara pandang 

baru, yang muncul dari ilmu pengetahuan, mengubah sikap kita 

tentang pendidikan. Yaitu yang dulunya pendidikan tradisional 

menekankan penguasaan dan manipulasi isi, siswa hanya 

menghafalkan fakta, angka, nama , tangal, tempat dan kejadian, 

mempelajari mata pelajaran secara terpisah satu sama lain, 

berlatih dengan cara yang sama untuk memperoleh kemampuan 

dasar menulis dan berhitung. Dari beberapa pertimbangan itulah 

muncul pandangan baru dimana semakin banyak keterkaitan 

yang ditemukan siswa dalam suatu konteks yang luas, semakin 

bermaknalah isiya bagi mereka. Maka dari itu CTL mengajak 

siswa membuat hubungan-hubungan tersebut yang 

mengungkapkan makna, CTL memiliki potensi untuk membuta 

siswa minat belajar. 

b. Keterbatasan Pendidikan Tradisional. 

Pendidikan tradisional tidak berhasil untuk siswa. karena 

kadang-kadang waktu siswa hanya dihabiskan untuk mengisi 

buku tugas, mendengarkan pengajar, dan menyelesaikan latihan-

latihan yang membosankan. Alih-alih mengikuti ujian yang bisa 

mengungkapkan pemahaman siswa, mereka hanya mengikuti 

ujian-ujian yang mengukur kemampuan siswa menghafalkan 

fakta. Untuk itu CTL sebuah pendekatan baru sebagai suatu cara 

untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada sistem 

pendidikan tradisional. 

c. Menolak Dualisme: Menyatukan Pemikiran dan Tindakan 

CTL menhilangkan pemisahan antara pembelajaran teoritis 

dan praktis. CTL memadukan gagasan dan tindakan, mengetahui 

dan melakukan, berpikir dan bertindak. Sebagai suatu 

pendekatan menyeluruh terhadap pendidikan, CTL cocok 

dengan cara otak berfungsi, yang merupakan system dari 

berbagai system. Bagian berikut secara singkat akan 

memperkenalkan kecocokan antara CTL dan fungsi otak 

Dari beberapa alasan mengapa menggunakan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) menurut pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa CTL 

memberikan sebuah pandangan baru tentang pendekatan yang digunakan dalam 

pembelajaran. Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan 

konsep belajar yang membantu guru pendekatan dalam pembelajaran yang 

membantu guru dalam mengkaitkan materi pembelajaran  yang diajarkanya 

http://pend-ekonomi.blogspot.com/2012/03/pengertian-tujuan-dan-strategi.html


7 

 

dengan kehidupan sehari-hari siswa, baik dalam lingkungan sekolah ataupun di 

dalam lingkungan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan 

lebih bermakna bagi siswa.  

2.1.1.3 Peran Guru dan Siswa dalam Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Siswa memiliki gaya belajar yang berbeda yaitu tipe visual (melihat), tipe 

auditorial (pendengaran) dan tipe kinestetis (bergerak). Dalam pembelajaran 

kontekstual, setiap guru memahami tipe belajar dalam dunia siswa, yaitu guru 

perlu menyesuaikan gaya mengajar terhadap gaya belajar siswa. Dalam proses 

pembelajaran dengan metode ceramah, hal ini sering terlupakan sehingga proses 

pembelajaran bisa dianggap seperti pemaksaan kehendak. 

Sehubungan dengan hal itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan 

bagi setiap guru manakala menggunakan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) menurut Kesuma (2010:72) yaitu: 

1) Siswa dalam pembelajaran kontekstual dipandang sebagai 

individu yang sedang berkembang. Kemampuan belajar 

seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan 

keluasan pengalaman yang dimilikinya. Anak bukanlah orang 

dewasa dalam bentuk kecil, melainkan organisme yang sedang 

berada dalam tahap-tahap perkembangan. Kemampuan belajar 

akan sangat ditentukan oleh tingkat perkembangan dan 

pengalaman mereka. Dengan demikian peran guru bukanlah 

sebagai instruktur atau “penguasa” yang memaksakan kehendak 

melainkan guru adalah pembimbing siswa agar mereka bisa 

belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. 

2) Setiap anak memiliki kecenderungan untuk beajar hal-hal yang 

baru, dengan demikian guru berperan dalam memilih bahan 

belajar yang dianggap penting untuk dipelajari oleh siswa. 

3) Belajar bagi siswa adalah proses mencari keterkaitan atau 

keterhubungan antara hal-hal yang baru dengan hal-hal yang 

sudah diketahui. Dengan demikian, peran guru adalah 

membantu agar setiap siswa mampu menemukan keterkaitan 

antara pengalaman baru dengan pengalaman sebelumnya. 

4) Belajar bagi anak adalah proses menyempurnakan skema yang 

telah ada (asimilasi) atau proses pembentukan skema baru 

(akomodasi), dengan demikian tugas guru adalah memfasilitasi 

(mempermudah) agar anak mampu melakukan proses asimilasi 

dan proses akomodasi. 

Berdasarkan pendapat Kesuma tentang peran guru dan siswa dalam PBM 

menggunakan pendekatan CTL maka dapat di simpulkan bahwa sebaiknya guru 
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dan siswa dalam kegiatan pembelajaran harus interkatif. CTL sendiri adalah 

pendekatan yang menuntut siswa untuk menghubungkan materi dengan kehidupan 

sehari-hari siswa.  

2.1.1.4 Prinsip Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Untuk mewujudkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) yang  ideal  menurut Rusman 

(2010:193), terdapat tujuh prinsip kontekstual yang harus dikembangkan oleh 

guru, yaitu : 

1) Kontruktivisme (Contructivism) 

Kontruktivisme (Construktivism) merupakan landasan 

berpikir filosofi model pembelajaran  kontekstual, yaitu bahwa 

pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang 

hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit), dan 

tidak secara tiba-tiba. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-

fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. 

Tetapi manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan 

memberi makna melalui pengalaman nyata. Siswa perlu 

dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan sesuatu 

yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Guru 

tidak akan mampu memberikan semua pengetahuan kepada 

siswa. Siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak 

mereka sendiri. 

Esensi dari teori konstruktivis adalah ide bahwa siswa harus 

menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks 

ke situasi lain, dan apabila dikehendaki, informasi itu menjadi 

milik mereka sendiri. Berdaarkan hal ini, maka pembelajaran 

harus dikemas menjadi proses mengkontruksi bukan menerima 

pengetahuan. 

2) Bertanya (Questioning) 

Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, selalu bermula 

dari bertanya, karena bertanya merupakan setrategi utama 

pembelajaran yang berbasis kontekstual. Dalam usaha 

pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya berguna untuk:  

1) Menggali informasi, baik administrasi maupun akademis,  

2) Mengecek pemahaman siswa, 

3) Membangkitkan respon kepada siswa,  

4) Mengetahui sejauhmana keingintahuan siswa,  

5) Mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa,  

6) Menfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki 

guru,  

7) Untuk membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari 

siswa untuk menyegarkan kembali pengetahuan siswa,  
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8) Untuk menyegarkan kembali pengetahuan siswa. 

3) Menemukan (Inquiry) 

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembela-

jaran berbasis CTL. Pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat 

fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Guru harus 

selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan 

menemukan, apapun materi yang diajarkannya. Siklus inquiry 

adalah Observasi (Observation), Bertanya (Questioning), 

Mengajukan dugaan (Hiphotesis), Pengumpulan data (Data 

gathering), Penyimpulan (Conclussion). 

4) Masyarakat belajar (Learning Community) 

Konsep masyarakat belajar menyarankan agar kerjasama 

dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh melalui sharing antar 

teman, antar kelompok,dan antar yang tahu kepada yang belum 

tahu. Diruang ini di kelas ini, di sekitar ini, juga orang-orang 

yang ada di luar sana, semuanya adalah anggota masyarakat 

belajar. 

5) Pemodelan (Modeling) 

Komponen adalah pemodelan. Dalam sebuah pembelajaran 

ketrampilan atau pengetahuan tertentu,ada model yang di tiru. 

Model itu memberi peluang besar bagi guru untuk memberi 

contoh cara mengerjakan sesuatu, dengan begitu guru member 

model tentang bagaimana cara belajar. Sebagian guru memberi 

contoh tentang cara bekerja sesuatu, sebelum siswa 

melaksanakn tugas, misalnya cara menemukan kata kunci 

bacaan. Dalam pembelajaran tersebut guru mendemontrasikan 

cara menemukan kata kunci dalam bacaan dengan cara 

menelusuri bacaan secara cepat, dengan memanfaatkan gerak 

mata. Secara sederhan kegiatan ini disebut pemodelan. Guru 

berperan sebagai model yang bias ditiru dan diamati siswa, 

sebelum mereka berlatih menemukan kata kunci. 

6) Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari 

atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita 

lakukan di masa yang lalu. Siswa mengendapkan apa yang baru 

dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru, yang 

merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. 

Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, akt4itas, atau 

pengetahuan yang baru diterima. 

Pada akhir pelajaran, refleksi dapat dilakukan melalui 

pernyataan langsung tentang apa-apa yang diperoleh hari itu, 

catatan atau jurnal di buku siswa, diskusi, kesan, dan saran siswa 

mengenai pembelajaran hari itu. Melalui refleksi  siswa merasa 

memperoleh sesuatu yang berguna bagi dirinya tentang apa yang 

baru dipelajarinya serta berfungsi sebagai umpan balik. 
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7) Penilaian yang Sebenarnya (Authentic Assessment) 

Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang 

bisa menberikan gambaran perkembangan belajar siswa. 

Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh 

guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses 

pembelajaran dengan benar. Program pembelajaran yang 

dirancang oleh guru dalam bentuk tahap demi tahap tentang apa 

yang akan dilakukan bersama siswa selama berlangsungnya 

proses pembelajaran siswa harus tercermin penerapannya dari 

ketujuh komponen CTL dengan jelas. Adanya ketujuh 

komponen tersebut maka setiap guru memiliki persiapan yang 

utuh mengenai rencana yang akan dilaksanakan dalam 

membimbing kegiatan belajar-mengajar di kelas. 

Ketujuh prinsip CTL yaitu kontruktivisme, bertanya, menemukan, 

masyarakat belejar, pemodelan, refleksi dan penilaian yang senbenarnya memiliki 

pengertian yang berbeda yang masing-masing sangat penting fungsinya dalam 

pembelajaran. Ketujuh prinsip CTL inilah yang membedakan dengan pendekatan 

pembelajaran lainnya. 

2.1.1.5 Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran Menggunakan Pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Secara sederhana berdasarkan ketujuh prinsip dari CTL, langkah-langkah 

dalam proses pembelajaran dengan mengunakan pendekatan CTL menurut 

Rosmayasari (2011) adalah sebagai berikut: 

1) Kegiatan Awal 

a. Guru membuka pelajaran. 

b. Guru mengkondisikan kelas dan siswa pada situasi belajar yang 

kondusif 

c. Guru mengadakan apersepsi, sebagai penggalian pengetahuan 

awal siswa terhadap materi yang akan diajarkan. 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

e. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari 5 orang. 

f. Guru mencontohkan/ membagikan sebuah model/ alatperaga 

dan LKS pada setiap kelompok. 
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2) Kegiatan Inti 

Tabel 2.1 

Tahap-Tahap Proses Pembelajaran  

Menggunakan Pendekatan CTL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Kegiatan Akhir 

a. Guru bersama siswa membahas kesimpulan pembelajaran. 

b. Siswa mengerjakan tes akhir. 

c. Guru menutup pelajaran. 

Menurut Rosmayasari (2011) “pada tahap penilaian sebenarnya, 

dilaksanakan waktu guru memberi nilai dari hasil tes yang siswa kerjakan di 

kegiatan akhir.” Jadi langkah-langkah menggunakan pendekatan CTL ada tiga 

kegiatan yaitu kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan Akhir. Ketujuh prinsip 

CTL harus masuk dalam proses pembelajaran. 

2.1.1.6 Kelebihan dan Kelemahan Contextual Teaching and Learning (CTL)  

Beberapa kelebihan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) (dalam Boyanese, 2012): 

1) Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. Artinya siswa 

dituntut untuk dapat menagkap hubungan antara pengalaman 

belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat 

penting, sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang 

ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa 

materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi 

yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, 

sihingga tidak akan mudah dilupakan. 

2) Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan 

penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran 

CTL menganut aliran konstruktivisme, dimana seorang siswa 

dituntun untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui 

landasan filosofis konstrukt4isme siswa diharapkan belajar 

melalui ”mengalami” bukan ”menghafal. 

 

No. Tahap CTL 

1 Kontruktivisme (Constructivism) 

2 Menemukan (Inquiry) 

3 Bertanya (Questioning) 

4 Masyarakat belajar (Learning 

Community) 

5 Pemodelan (Modelling) 

6 Refleksi (Reflection) 
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Beberapa kelemahan dalam menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) (dalam Boyanese, 2012): 

1) Guru lebih intensif dalam membimbing. Karena dalam metode 

CTL. Guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas 

guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja 

bersama untuk menemukan pengetahuan dan ketrampilan yang 

baru bagi siswa. Siswa dipandang sebagai individu yang sedang 

berkembang. Kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi 

oleh tingkat perkembangan dan keluasan pengalaman yang 

dimilikinya. Dengan demikian, peran guru bukanlah sebagai 

instruktur atau ” penguasa ” yang memaksa kehendak melainkan 

guru adalah pembimbing siswa agar mereka dapat belajar sesuai 

dengan tahap perkembangannya. 

2) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan 

atau menerapkan sendiri ide–ide dan mengajak siswa agar 

dengan menyadari dan dengan sadar menggunakan strategi–

strategi mereka sendiri untuk belajar. Namun dalam konteks ini 

tentunya guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra 

terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang 

diterapkan semula. 

Suatu pembelajaran memang tidak ada yang sempurna ada kelebihan dan 

kelemahannya. Oleh karena itu dengan menggunakan pendekatan CTL yang 

diketahui kelebihan dan kelemahannya dapat dijadikan sebagai acuan bagaimana 

sebaiknya menggunakan pendekatan CTL dengan baik agar dapat meminimalisasi 

kelemahan dan lebih banyak menunjukkan kelebihannya sehingga PBM pun 

berhasil sesuai seperti yang diharapkan. 

 

2.1.2 Hasil Belajar  

Setiap proses belajar yang dilaksanakan oleh siswa akan menghasilkan 

hasil belajar. Di dalam proses pembelajaran, guru sebagai pengajar sekaligus 

pendidik memegang peranan dan tanggung jawab yang besar dalam rangka 

membantu meningkatkan keberhasilan siswa dipengaruhi oleh kualitas pengajaran 

dan faktor intern dari siswa itu sendiri.  

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (product) 

menunjukkan pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau 

proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Belajar 
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dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku pada individu yang 

belajar. “Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah 

dalam sikap dan tingkah lakunya” (winkel, 1998: 51 dalam bukunya Purwanto).  

Dalam setiap mengikuti proses pembelajaran di sekolah sudah pasti 

setiap siswa mengharapkan mendapatkan hasil belajar yang baik, sebab hasil 

belajar yang baik dapat membantu siswa dalam mencapai tujuannya. Hasil belajar 

yang baik hanya dicapai melalui proses belajar yang baik pula. Jika proses belajar 

tidak optimal sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang baik. 

Hasan (1992:23) hasil belajar dinyatakan dalam klasifikasi yang 

dikembangkan oleh bloom dan kawan-kawannya. Taksonomi Bloom membagi 

hasil belajar atas tiga ranah yaitu: 

a. Ranah kognitif  

Ranah Kognitif, berhubungan dengan kemampuan berpikir. 

Dalam taksonomi Bloom dikenal 6 jenjang ranah kognitif. Jenjang 

satu lebih tinggi dari yag lain, dan jenjang yang lebih tinggi akan 

dapat dicapai apabila yang rendah sudah dikuasai. Keenam jenjang 

tersebut adalah: 

1) Pengetahuan  

2) Pemahaman 

3) Aplikasi 

4) Analisis 

5) Sintesis 

6) Evaluasi  

b. Ranah afektif  

Ranah afektif berhubungan dengan minat, perhatian, sikap, 

emosi, penghargaan, proses internalisasi dan pembentukan 

karakteristik diri. 

Kathwol, Bloom dan Masia (1964) dalam bukunya Hasan (1992:25) 

membagi ranah afektif dalam 5 jenjang, yaitu: 

1) Penerimaan 

2) Penanggapan 

3) Penghargaan 

4) Pengorganisasian 

5) Penjatidirian  

c. Ranah psikomotor  

Ranah Psikomotorik berhubungan dengan persoalan ketrampilan motorik 

yang dikendalikan oleh kematangan psikologis. Menurut Simpson (1996) dalam 

bukunya Hasan (1992:27) memberikan tujuh jenjang psikomotor yaitu: 
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1) Persepsi 

2) Kesiapan 

3) Penanggapan 

4) Terpimpin 

5) Mekanistik 

6) Penanggapan yang bersifat kompleks 

7) Adaptasi dan originalitas 

Menurut Purwanto (2011: 47) hasil belajar perlu dievaluasi. Evaluasi 

yang dimaksudkan adalah 

sebagai cermin untuk melihat kembali apakah tujuan yang 

ditetapkan telah tercapai dan apakah proses belajar mengajar telah 

berlangsung efektif untuk memperoleh hasil belajar. Dalam 

mengevaluasi hasil belajar diperlukan instrumen untuk 

mengupulkan data.  

Menurut Hasan (1992: 65) instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data ada 2 macam yaitu tes dan nontes.  

Tes adalah alat pengumpul data atau informasi yang dirancang 

khusus sesuai degan karaketristik informasi yang diinginkan 

evaluator. Tes dibagi menjadi empat macam yaitu tes formatif, tes 

sumatif, tes diagnostic dan tes penempatan (Gronlund dan Linn, 

1990: 12-13, dalam bukunya Purwanto).  

 

Menurut Purwanto (2011: 70) berdasarkan bentuk pertanyaannya ada tes 

objektif dan tes esai.  

Tes obyektif adalah tes yang keseluruhan informasi yang 

diperlukan untuk menjawab tes telah tersedia, sedangkan tes esai 

adalah suatu bentuk tes yang terdiri dari pertanyaan atau suruhan 

yang menghendaki jawaban yang berupa uraian-uraian yang relatif 

panjang (Nurkancana dan Sumartana, 1986: 42, dalam bukunya 

Purwanto). 

Hasan (1992: 65) “Instrumen nontes dapat diperoleh melalui skala 

prosedur dan hasil, observasi, penggunaan skala sikap, daftar cek, catatan 

anecdotal, pengukuran penyesuaian diri dan metode sosiometrik.” 

Berdasarkan uraian menurut pendapat beberapa ahli tentang hasil belajar 

dapat dikatakan bahwa hasil belajar adalah hasil yang di peroleh siswa dari 

seluruh potensi yang dimilikinya yang meliputi kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik setelah proses pembelajaran berlangsung atau pada saat evaluasi 

yang biasanya di tunjukkan dengan nilai yang diberikan oleh guru setiap 
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selesainya pokok bahasan yang telah di sampaikan dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. Hasil belajar disini berfungsi juga untuk alat ukur keberhasilan siswa 

dalam pemahamannya terhadap konsep yang telah disampaikan serta menjadi alat 

ukur berhasil atau tidaknya pembelajaran itu. 

 

2.1.3 Keaktifan Siswa 

Dalam proses belajar mengajar terjadi aktivitas guru dan siswa. Hal ini 

yang memotivasi siswa untuk cenderung aktif dalam belajar. Menurut Glasgow 

dalam bukunya Asmani (2013: 66) berpendapat bahwa siswa aktif adalah  

siswa yang bekerja keras untuk mengambil tanggung jawab 

lebih besar dalam proses belajarnya sendiri. Mereka mengambil 

suatu peran yang lebih dinamis dalam mengetahui, memutusan dan 

melakukan sesuatu.  

Menurut Aunurrahman (2009: 119) menyatakan bahwa 

keaktifan siswa dalam belajar merupakan persoalan penting 

dan mendasar yang harus dipahami, dan dikembangkan setiap guru 

dalam proses pembelajaran. Sehingga keaktifan siswa perlu digali 

dari potensi-potensinya, yang mereka aktualisasikan melalui 

aktifitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Keaktifan siswa akan terjadi apabila KBM itu berpusat pada siswa. 

Dananjaya (2012: 26) berpendapat bahwa  

pembelajaran berpusat pada siswa bersifat strategis dan 

inovatif. Strategis, karena memfasilitasi siswa aktif dalam proses 

pembelajaran yang mengembangkan potensi dirinya, dan 

menempatkan siswa atau siswa sebagai subyek yang bertanggung 

jawab atas proses pembelajaran. Inovatif, karena siswa tdak terikat 

oleh kelas belajar, guru sebagai sumber dan penentu tujuan tetapi 

mewujudkan prinsip “manusia memprodeuksi dirnya sendiri dalam 

pengalaman untuk belajar bagaimana cara belajar yang akan 

menjadi pedoman belajar sepanjang hayat. 

Menurut Asmani (2013: 77-79) ada beberapa aspek yang terdapat dalam 

kegiatan belajar aktif, yaitu: 

a. Pengalaman 

Anak akan belajar banyak melalui berbuat dan pengalaman 

dengan cara mengaktifkan lebih banyak indra daripada hanya 

melalui melalui mendengarkan. 

b. Interaksi 

Belajar akan terjadi dan meningkat kualitasnya bila terjadi 

dalam suatu interaksi dengan orang lain, misalnya berdiskusi, 
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saling bertanyadan mempertanyakan, dan atau saling 

menjelaskan. 

c. Komunikasi 

Pengungkapan pikiran dan perasaan, baik lisan maupun tulis, 

merupakan kebutuhan setiap manusia dalam rangka 

mengungkapkan dirinya untuk mencapai kepuasan. 

Pengungkapan pikiran, baik dalam rangka mengemukakan 

gagasan sendri maupun menilai gagasan oranglain, akan 

memantapkan pemahaman seseorang tentang apa yang sedang 

dipikirkan atau dipelajari. 

d. Refleksi  

Refleksi dapat terjadi sebagai akibat dari interaksi dan 

komunikasi. Umpan balik dari guru atau siswa lain terhadap 

hasil kerja seorang siswa, berupa pertanyaan yang menantang, 

membuat siswa berpikir dan terpacu untuk melakukan refleksi 

tentang apa yang sedang dipikirkan atau dipejari. 

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli dapat dikatakan bahwa keaktifan 

siswa dalam belajar tidak akan muncul begitu saja. Akan tetapi persoalan penting 

dan mendasar yang harus dipahami, dan dikembangkan setiap guru dalam proses 

pembelajaran. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang didalamnya siswa 

dapat berperan aktif, maka pembelajaran harus berpusat pada siswa, dimana siswa 

dituntut untuk menemukan pengetahuan sendiri secara lebih luas, lebih dalam dan 

lebih maju. 

 

2.1.4  Hakikat IPA 

Menurut Giant (2009) Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah  

ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam dan segala 

sesuatu yang ada di alam. IPA mempunyai beberapa pengertian 

dari pengertian IPA itu sendiri, cara berfikir IPA, cara penyelidikan 

IPA sampai objek kajian IPA. IPA merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang alam semesta beserta isi dan kejadian-kejadian 

yang dapat diperoleh dan dikembangkan baik secara induktif atau 

deduktif. Ada dua hal yang berkaitan dengan IPA yaitu IPA 

sebagai produk dan IPA sebagai proses.  

IPA sebagai produk yaitu pengetahuan IPA yang berupa 

pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan metakognitif. IPA 

sebagai proses yaitu kerja ilmiah. Baik produk atau proses IPA 

merupakan subjek kajian IPA. Dengan belajar IPA, belajar produk 

dan bagaimana proses IPA dapat kita peroleh.  

Dalam kehidupan sehari-hari banyak pengetahuan yang di 

dapat. Pengetahuan tentang agama, pendidikan, kesehatan, 
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ekonomi, politik, sosial, dan alam sekitar adalah contoh 

pengetahuan yang dimiliki oleh tiap manusia. Pada pengertian IPA 

yang kedua dapat kita ketahui bahwa IPA merupakan pengetahuan 

yang ilmiah, yaitu pengetahuan yang diperoleh secara ilmiah. Hal 

ini menunjukkan bahwa ilmu mempunyai dua sifat utama. Sifat 

utama tersebut antara lain adalah rasional dan objektif. Rasional 

berarti masuk akal, logis, atau diterima akal sehat sedangkan 

objektif mempunyai arti sesuai dengan objeknya, kenyataan, atau 

pengamatan. 

Berdasarkan pengertian hakekat IPA maka siswa dapat mempelajari dan 

memahami IPA tentang fenomena atau kejadian di alam dengan baik. Siswa 

mampu menghubungkan pengetahuan yang dimiliknya dengan kehidupan sehari-

hari mereka. Sehingga pembelajaran IPA nantinya dapat bermakna dan berkesan 

di ingatan siswa tidak sekedar dihapalkan.    

 

2.1.5 Tujuan Pembelajaran IPA 

Tujuan pengajaran sains di sekolah bisa sangat beragam, yaitu: sains 

sebagai produk, sains sebagai proses, sains-teknologi dan masyarakat ataupun 

sains untuk pengembangan sikap dan nilai, dan pendekatan ketrampilan personal 

dan sosial. Secara keseluruhan berbagai kemungkinan tujuan pengajaran sains ini 

bisa diwujudkan melalui pengajaran sains di laboratorium.  

Menurut Standar Isi yang ditetapkan oleh Depdiknas RI yang mana juga 

digunakan oleh Depag RI, terungkap bahwa tujuan pembelajaran sains di MI/SD, 

yakni agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut (dalam Ian, 2010): 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam 

ciptaan-Nya. 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep 

IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip dan kesadaran 

tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara 

IPA, lingkungan, teknologi dan masyarakat. 

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam 

sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam 

memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 

Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 
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6) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MT 

Berdasarkan tujuan pembelajaran IPA maka diharapkan setelah 

mempelajari IPA siswa dapat memahami dan mengembangkan konsep IPA untuk 

dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan IPA pada kehidupan sehari-

hari serta dapat membentuk siswa yang kritis, cermat dan disiplin. 

 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Nur Faizah (2009) dalam penilitiannya yang berjudul “Penerapan 

pendekatan CTL untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas III SDN 

Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan”. Berdasarkan hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pendekatan CTL dapat meningkatkan hasil 

belajar IPA siswa kelas III SDN Kandung. Hal ini ditunjukkan dengan 

meningkatnya nilai rata-rata hasil belajar siswa, pada pratindakan (57,9), siklus I 

(66,7), dan siklus II (83,8). Kemampuan guru dalam pembelajaran IPA dengan 

pendekatan kontekstual mengalami peningkatan, pada siklus I skor pada APKG 

adalah 29 (65,9) sedangkan pada siklus II meningkat memjadi 38 (86,4). Rata-rata 

akt4itas siswa juga meningkat pada siklus I (49,0%), dan siklus II (73,0%). 

Tanggapan guru dan siswa sangat mendukung pada pembelajaran IPA dengan 

menerapkan pendekatan CTL. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) 

pembelajaran IPA dengan pendekatan CTL dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, (2) kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan CTL mengalami 

peningkatan dari siklus I ke sikus II, (3) jumlah siswa dalam akt4itas belajar 

dengan pendekatan CTL mengalami peningkatan, (4) tanggapan guru dengan 

pendekatan CTL dalam pembelajaran IPA sangat mendukung, dan (5) tanggapan 

siswa dalam pembelajaran menggunakan CTL sangat senang. 

Mustakim (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Meningkatkan 

hasil belajar IPA dengan pendekatan CTL pada kelas 4 SDN Bajang I Kecamatan 

Ngluyu Kabupaten Nganjuk”. Menjelaskan bahwa PTK melalui penerapan 

pendekatan pembelajaran CTL, aktivitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Hal ini 

ditunjukkan dari kegiatan siswa dalam proses pembelajaran dan dalam kelompok, 

dari 39 siswa pada siklus I yang aktif 28 siwa, pada siklus II 30 siswa, dan pada 
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siklus III 36 siswa. Hasil belajar siswa kelas kelas 4SDN Bajang I Kecamatan 

Ngluyu Kabupaten Nganjuk pada pokok bahasan energi alternatf dapat 

ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dari perolehan nilai rata-rata tes akhir siklus I 

69,4, nilai rata-rata tes akhir siklus II 76,2, dan nilai rata-rata tes akhir siklus III 

85,6 ( melebihi 72,6 yang menjadi tolok ukur keberhasilan ), juga ditunjukkan 

dari ketuntasan belajar siswa siklus I, siklus II, dan siklus III masing-masing 

58,97%, 76,92%, dan 89,74%. Dengan demikian, kegiatan belajar-mengajar mata 

pelajaran IPA yang menggunakan pendekatan CTL mampu memberdayakan 

siswa dalam merekonstruksi pengetahuan, sikap, dan keterampilan belajarnya. 

Melalui refleksi diri siswa dilatih untuk memiliki kemampuan bersikap kritis, 

peka, dan peduli terhadap persoalan lingkungan dalam rangka pembentukan 

warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, kreatif, dan berkarakter. 

Didik Setiawan (2012) dalam penelitianya yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Ipa Tentang Ciri–Ciri Khusus Makhluk Hidup 

Dengan Pendekatan CTL (Contextual Teaching and Learning) Bagi Siswa Kelas 

VI SDN Teges Purworejo”. Didalam penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. 

Indikator keberhasilan ditandai dengan meningkatnya hasil belajar IPA tentang 

ciri–ciri khusus makhluk hidup dimana siswa yang memperoleh nilai sama atau 

diatas 70 (Nilai KKM) minimal 70% dari keseluruhan siswa. Peningkatan hasil 

belajar siswa ditunjukkan dengan nilai rata-rata hasil belajar IPA tentang ciri – ciri 

khusus makhluk hidup pada setiap siklus. Pada pra tindakan nilai rata-rata hasil 

evaluasi siswa adalah 53, pada siklus I meningkat 18,04 (dari 53 menjadi 71,04), 

dan pada siklus II meningkat 7,00 (dari 71,04 menjadi 78,04). Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa penggunaan pendekatan CTL dinilai berhasil dan dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA tentang ciri–ciri khusus makhluk hidup.  

Semua hasil beberapa penelitian yang relevan menyimpulkan bahwa 

model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sehubungan dengan hal 

tersebut dirasa perlu untuk lebih mengembangkan penelitian yang telah ada. Pada 

penelitian ini dilakukan lagi dengan menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL). Dimana CTL merupakan konsep belajar yang 
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membantu guru menhubungkan materi pembelajaran yang diajarkan  dengan 

kehidupan  nyata siswa, sehingga dengan CTL dapat mengatasi permasalahan 

yang terjadi di kelas VI SDN Salatiga 12. Diantaranya hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA yang masih rendah atau tidak mencapai KKM serta kurangnya 

antusias atau keaktifan siswa dalam proses pembelajaran IPA yang dilaksanakan 

di kelas VI SDN Salatiga 12. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Keberhasilan peningkatan hasil belajar dan keaktifan siswa dipengaruhi 

oleh banyak faktor antara lain faktor dari dalam atau pun dari luar. Penggunaan 

sebuah pendekatan pembelajaran dalam PBM secara tepat dan menarik dapat 

merangsang kegiatan siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran 

dapat berhasil. Bagi guru penggunaan  suatu pendekatan dalam pembelajaran yang 

menarik dan tepat memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran karena 

mendorong guru untuk selalu berpikir kreatif dalam setiap materi yang akan 

diajarkan. Sehingga menjadikan siswa cenderung lebih aktif dan kreatif karena 

terlibat langsung dalam KBM.  

Pengertian Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam pembahasan 

ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran IPA yang membantu guru 

mengkaitkan antara materi pembelajaran yang diajarkannya kepada siswa dengan 

keadaan nyata siswa atau kehidupan sehari-hari. CTL juga mempunyai 7 prinsip 

yaitu Kontruktivisme, Menemukan, Bertanya, Pemodelan, Refleksi, Masyarakat 

Belajar, Penilaian Sebenarnya. Sehingga melalui penggunaan pendekatan model 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam proses pembelajaran dimana 

didalam CTL terdapat 7 prinsip yang memiliki keunggalan dan fungsi masing-

masing dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. Kerangka berpikir 

dengan menggunakan CTL untuk meningkatan hasil belajar dan keaktifan siswa 

dapat dilihat dalam gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 

Skema Kerangka Berpikir Menggunakan CTL untuk Meningkatkan  

Hasil Belajar dan Keaktifan 

 

2.4 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah: 

2.4.1 Dengan menerapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

pada pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar  siswa kelas 4 

SD N Salatiga 12 tahun 2013. 

2.4.2 Dengan menerapkan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

pada pembelajaran IPA dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 4 SD N 

Salatiga 12 tahun 2013 
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