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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Hakekat Mata Pelajaran IPA 

2.1.1.1. Pengertian IPA 

IPA merupakan kumpulan pengetahuan yang diperoleh tidak hanya produk 

saja, tetapi juga mencakup pengetahuan seperti ketrampilan dalam hal 

melaksanakan penyelidikan ilmiah. Proses ilmiah yang dimaksud misalnya 

melalui pengamatan, eksperimen dan analisis yang bersifat rasional. Sedangkan 

sikap ilmiah misalnya objektif dan jujur dalam mengumpulkan data yang 

diperoleh. 

Menurut Usman (2006:2) IPA adalah suatu cara metode untuk mengamati 

alam yang bersifat analisis, lengkap, cermat serta menghubungkan antara 

fenomena lain sehingga keseluruhannya membentuk suatu perspektif yang baru 

tentang obyek yang diamati. 

Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

mengemukakan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Dalam hal ini, 

pendidikan IPA diharapkan bisa menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari 

diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 

menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan Iskandar (2001: 2-5) IPA adalah fakta-fakta, konsep-konsep, 

prinsip-prinsip, dan teori-teori IPA, ketrampilan proses IPA adalah ketrampilan 

yang dilakukan oleh para ilmuwan di antaranya adalah (1) mengamati, (2) 

mengukur, (3) menarik kesimpulan, (4) mengendalikan variabel, (5) merumuskan 

hipotesis, (6) membuat grafik dan tabel data, (7) membuat definisi operasional, 

dan (8) melakukan eksperimen. 
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Dari pendapat diatas dapat diartikan IPA adalah ilmu yang mempelajari 

tentang segala sesuatu yang ada di kehidupan alam dan lingkungan sekitar kita. 

2.1.1.2. Tujuan Pembelajaran IPA 

Menurut Permen No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menjelaskan 

bahwa Mata Pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

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. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan.  

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

2.1.1.3. Ruang Lingkup IPA di SD 

Menurut Permen No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menjelaskan 

bahwa ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI meliputi aspek-aspek 

berikut: 

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, 

tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan,  serta kesehatan. 

2. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan 

gas. 

3. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, 

cahaya dan pesawat sederhana. 

4. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-

benda langit lainnya.  

 

2.1.2. Hakikat Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) 

2.1.2.1. Pengertian Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Menurut Suprijono (2009:79-80) Contextual Teaching and  Learning 

(CTL) merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 
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diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong peserta didik membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Sedangkan Johnson (2010:67) mendefinisikan pengertian pembelajaran  

kontekstual sebagai berikut: “ Contextual Teaching and Learning (CTL) atau 

disebut secara lengkap dengan sistem Contextual Teaching and Learning (CTL) 

adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat 

makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara 

menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan 

keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya 

mereka.  

Sama halnya menurut Trianto (2010:104-105) menjelaskan pengertian 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu konsepsi yang membantu 

guru mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan 

memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga 

kerja. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Contextual 

Teaching and Learning (CTL) adalah suatu pendekatan pembelajaran yang 

menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat 

menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi 

kehidupan nyata sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkan 

materi tersebut dalam kehidupan mereka. 

2.1.2.2. Komponen Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Menurut Suprijono (2009:85-88) menjelaskan bahwa ada tujuh komponen 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL), yaitu konstruktivisme 

(construktivism), inkuiri (inquiry), bertanya (questioning), masyarakat belajar 

(learning community), pemodelan (modelling), refleksi (reflection), dan penilaian 

nyata (authentic). Adapun penjelasan ketujuh komponen itu adalah sebagai 

berikut: 
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1) Konstruktivisme  

Belajar berdasarkan konstruktivisme adalah “mengonstruksi” 

pengetahuan. Pengetahuan dibangun melalui proses asimilasi dan akomodasi 

(pengintegrasian pengetahuan baru terhadap struktur kognitif yang sudah ada dan 

penyesuaian struktur kognitif dengan informasi baru) maupun dialektika berpikir 

thesa-antithesa-sinthesa. Proses konstruksi pengetahuan melibatkan 

pengembangan logika deduktif-induktif-hipotesis-verifikasi. Belajar dalam 

konteks konstruktivistik berangkat dari kenyataan bahwa pengetahuan itu 

terstruktur.  

2) Inkuiri  

Kata kunci pembelajaran kontekstual salah satunya adalah “penemuan”. 

Belajar penemuan menunjuk pada proses dan hasil belajar. Belajar penemuan 

melibatkan peserta didik dalam keseluruhan proses metode keilmuan sebagai 

langkah-langkah sistemik menemukan pengetahuan baru atau memferivikasi 

pengetahuan lama. Belajar penemuan mengintegrasikan aktivitas belajar peserta 

didik ke dalam metode penelitian sebagai landasan operasional melakukan 

investigasi. Dalam investigasi peserta didik tidak hanya belajar memperoleh 

informasi, namun juga pemprosesan informasi. Pemrosesan ini tidak hanya 

melibatkan kepiawaian peserta didik berdialektika berpikir fakta ke konsep, 

konsep ke fakta, namun juga penerapan teori. Tidak kalah penting sebagai hasil 

pemrosesan informasi adalah kemampuan peserta didik memecahkan masalah dan 

mengonstruksikannya ke dalam bentuk laporan atau bentuk lainnya sebagai bukti 

tindak produktif peserta didik dari belajar penemuan.  

3) Bertanya  

Pembelajaran kontekstual dibangun melalui dialog interaktif melalui tanya 

jawab oleh keseluruhan unsur yang terlibat dalam komunitas belajar. Dalam 

rangka objektivikasi pengetahuan yang dibangun melalui intersubjektif, bertanya 

sangatlah penting. Kegiatan bertanya penting untuk menggali informasi, 

mengonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada 

aspek yang belum diketahuinya. Bertanya sangat penting untuk melakukan 
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elaborasi yaitu penambahan rincian, sehingga informasi baru akan menjadi lebih 

bermakna.  

4) Masyarakat Belajar 

Pembelajaran kontekstual menekankan arti penting pembelajaran sebagai 

proses sosial. Melalui interaksi dalam komunitas belajar proses dan hasil belajar 

menjadi lebih bermakna. Hasil belajar diperoleh dari berkolaborasi dan 

berkooperasi. Dalam praktiknya “masyarakat belajar” terwujud dalam 

pembentukan kelompok kecil, pembentukan kelompok besar, mendatangkan ahli 

di kelas, bekerja sama dengan kelas paralel, bekerja kelompok dengan kelas di 

atasnya, bekerja sama dengan masyarakat. 

5) Pemodelan  

Pembelajaran kontekstual menekankan arti penting pendemonstrasian 

terhadap hal yang dipelajari peserta didik. Pemodelan memusatkan pada arti 

penting pengetahuan prosedural. Melalui pemodelan peserta didik dapat meniru 

terhadap hal yang dimodelkan.  

6) Refleksi 

Refleksi adalah bagian penting dalam pembelajaran kontekstual. Refleksi 

merupakan upaya untuk melihat kembali, menganalisis kembali, mengklarifikasi 

kembali, dan mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. 

7) Penilaian autentik 

Penilaian autentik adalah upaya pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Data dikumpulkan 

dari kegiatan nyata yang dikerjakan peserta didik pada saat melakukan 

pembelajaran. 

 

2.1.2.3. Perbedaan Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL)   

dengan Pembelajaran Konvensional 

     Menurut Sanjaya (2006:261-262) memberikan penjelasan perbedaan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan pembelajaran konvensional. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Perbedaan 

keduanya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini: 
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Tabel 2 

Perbedaan Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dengan Pembelajaran Konvensional 

 

NO 
Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) 
Pembelajaran Konvensional 

1 Menempatkan peserta didik sebagai subjek 

belajar, artinya peserta didik berperan aktif 

dalam setiap proses pembelajaran dengan cara 

menemukan dan menggali sendiri materi 

pelajaran. 

Peserta didik ditempatkan sebagai objek 

belajar yang beperan sebagai penerima 

informasi secara pasif. 

2  Peserta didik belajar melalui kegiatan 

kelompok, seperti kerja kelompok, berdiskusi, 

saling menerima, dan memberi. 

Peserta didik lebih banyak belajar secara 

individual dengan menerima, mencatat, 

dan menghafal materi pelajaran. 

3 Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan 

nyata secara riil. 

Pembelajaran bersifat teoritis dan abstrak. 

 

4 Kemampuan didasarkan atas pengalaman. Kemampuan diperoleh melalui latihan-

latihan. 

5 Tujuan akhir dari proses pembelajaran adalah 

kepuasan diri. 

Tujuan akhirnya adalah nilai dari angka. 

6 Tindakan atau perilaku dibangun atas 

kesadaran diri sendiri, misalnya individu tidak 

melakukan perilaku tertentu  karena ia 

menyadari bahwa perilaku itu merugikan dan 

tidak bermanfaat. 

Tindakan atau perilaku individu 

didasarkan oleh faktor dari luar dirinya, 

misalnya individu tidak melakukan 

sesuatu disebabkan takut hukuman, atau 

sakadar untuk memperoleh angka atau 

nilai dari guru. 

7 Pengetahuan yang dimiliki setiap individu 

selalu berkembang sesuai dengan  pengalaman 

yang dialaminya, oleh sebab itu setiap peserta 

didik bisa terjadi perbedaan dalam memaknai 

hakikat pengetahuan yang dimilikinya. 

Pengetahuan yang dimiliki setiap individu 

tidak dapat berkembang secara maksimal 

karena tidak mengalami sendiri. 

Kebenaran yang dimiliki bersifat absolut 

dan final, oleh karena pengetahuan 

dikonstruksi oleh orang lain. 

8 Peserta didik bertanggungjawab dalam 

memonitori dan mengembangkan 

pembelajaran mereka masing-masing. 

Guru adalah penentu jalannya proses 

pembelajaran. 

9 Pembelajaran bisa terjadi di mana saja dalam 

konteks dan setting yang berbeda sesuai 

dengan kebutuhan. 

Pembelajaran hanya terjadi di dalam 

kelas. 

10 Keberhasilan pembelajaran diukur dengan 

berbagai cara misalnya dengan evaluasi 

proses, hasil karya peserta didik, penampilan, 

rekaman, observasi, wawancara, dan lain 

sebagainya. 

Keberhasilan pembelajaran biasanya 

hanya diukur dari tes. 

 

2.1.2.4. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) 

Adapun beberapa keunggulan dari pembelajaran Kontekstual adalah: 

1. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. Artinya siswa dituntut untuk 

dapat menagkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan 
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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, sehingga tidak akan mudah 

dilupakan.  

2. Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep 

kepada siswa karena metode pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) menganut aliran konstruktivisme, dimana seorang siswa dituntun untuk 

menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofis 

konstruktivisme siswa diharapkan belajar melalui ”mengalami” bukan 

”menghafal”.  

3. Kontekstual adalah model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas 

siswa secara penuh, baik fisik maupun mental.  

4. Kelas dalam pembelajaran Kontekstual bukan sebagai tempat untuk 

memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil 

temuan mereka di lapangan.  

5. Materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian 

dari guru.  

6. Penerapan pembelajaran Kontekstual dapat menciptakan suasana 

pembelajaran yang  bermakna. 

Sedangkan kelemahan dari pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL)  adalah sebagai berikut: 

1. Diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran Kontekstual 

berlangsung.  

2. Jika guru tidak dapat mengendalikan kelas maka dapat menciptakan situasi 

kelas yang kurang kondusif.  

3. Guru lebih intensif dalam membimbing. Karena dalam metode Contextual 

Teaching and Learning (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. 
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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.  

4. 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.  

Dengan mempunyai kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) sebagai guru yang baik, guru harus 

mampu mengatasi beberapa kelemahan pada pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) sehingga guru dapat memberikan pengalaman nyata kepada 

pembelajaran dan memberikan keterampilan kepada anak dalam mengaitkan 

materi dengan kehidupan nyata, sehingga kelebihan pada pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) ini lebih menonjol daripada 

kekurangannya. 

2.1.2.5. Langkah-langkah Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) 

Menurut Trianto (2010:111) langkah penerapan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dalam kelas secara garis besar adalah sebagai berikut: 

1) Kembangakan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna 

dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan 

mengkonstruksikan sendiri, pengetahuan dan ketrampilan barunya.  

2) Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik.  

3) Kembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan bertanya.  

4) Ciptakan “masyarakat belajar” (belajar dalam kelompok-kelompok).  

5) Hadirkan “model” sebagai contoh pembelajaran. 

6) Lakukan refleksi di akhir pertemuan.  

7) Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara.  
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2.1.3. Hakikat Hasil Belajar IPA 

2.1.3.1. Pengertian Belajar 

Menurut Gagne (Suprijono, 2009:2) dijelaskan bahwa belajar adalah 

perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. 

Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan 

seseorang secara alamiah. 

Sedangkan belajar menurut Gagne (Suprijono, 2009:3) adalah perubahan 

perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman.  

Skiner (Dimyati, 2009:9) menyatakan belajar adalah suatu perilaku. Pada 

saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak 

belajar maka reponnya menurun. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses kegiatan dan usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman melalui interaksi 

dengan lingkungan. 

2.1.3.2. Prinsip Belajar 

Menurut Suprijono (2009:4-5) menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar 

antara lain: Pertama, prinsip belajar adalah perubahan perilaku. Perubahan 

perilaku sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri: 

1. Sebagai hasil tindakan rasional instrumental yaitu perubahan yang 

disadari. 

2. Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya. 

3. Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup. 

4. Positif atau berakumulasi. 

5. Aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan. 

6. Permanen atau tetap, sebagaimana dikatakan oleh Wittig, belajar 

sebagai any relative permanent change in an organism’s behavioral 

reperoire that occurs as a result of experience. 

7. Bertujuan dan terarah. 

8. Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. 

Kedua, belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena didorong 

kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Belajar adalah proses sistemik yang 

dinamis, konstruktif, dan organik. Belajar merupakan kesatuan fungsional dari 

berbagai komponen belajar. 
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Ketiga, belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada dasarnya 

adalah hasil dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya.  

2.1.3.3. Pengertian Hasil Belajar  

Hasil belajar tidak dapat dipisahkan dengan istilah prestasi belajar, di 

mana mempunyai fungsi yang penting sebagai indikator keberhasilan belajar 

dengan mata pelajaran tertentu dan dapat berguna sebagai evaluasi dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar. 

 Suprijono (2009:7), mengemukakan hasil belajar adalah perubahan 

perilaku keseluruhan bukan hanya satu aspek potensi kemanusiaan saja. 

Sedangkan Bloom (Suprijono, 2009:6) berpendapat hasil belajar mencakup 

kemampuan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Gagne (Suprijono, 2009:5) berpendapat bahwa hasil belajar adalah pola-

pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan 

ketrampilan. 

Sudjana (2011:21) menjelaskan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. 

Horward Kingsley (Sudjana, 2011:22) membagi tiga macam hasil belajar, yakni 

(a) keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan 

cita-cita. 

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku akibat dari proses belajar. Hasil belajar yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar yang diperoleh siswa dalam 

mata pelajaran IPA setelah siswa memperoleh perlakuan dari guru yang 

menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). 

2.1.3.4. Pentingnya Hasil Belajar dalam Pembelajaran 

Meskipun pembelajaran dapat terjadi dilingkungan manapun, namun satu-

satunya perbedaan antara pembelajaran yang dilakukan di sekolah dengan 

lingkungan lainnya adalah adanya tujuan pendidikan yang direncanakan untuk 

membuat perubahan tingkah laku (Purwanto 2011:46). 

Menurut Purwanto (2011:46), tujuan pendidikan direncanakan untuk  

dapat dicapai dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar 
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terdapat empat unsur yang mempengaruhi yaitu, tujuan, bahan, metode/alat, dan 

penilaian (Sudjana 2011:22). Tujuan sebagai arah dari proses belajar mengajar 

pada hakikatnya adalah rumusan tingkah laku yang diharapkan dapat dikuasai 

oleh siswa setelah menerima atau menempuh pengalaman belajarnya. Bahan 

adalah seperangkat pengetahuan ilmiah yang dijabarkan dari kurikulum untuk 

disampaikan atau dibahas dalam proses belajar mengajar agar sampai kepada 

tujuan yang telah ditetapkan. Metode dan alat adalah cara atau teknik yang 

digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan penilaian adalah upaya atau 

tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai 

atau tidak. Penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses 

dan hasil belajar.  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar sangat penting 

dalam proses pembelajaran karena hasil belajar merupakan salah satu unsur 

penting dalam mempengaruhi proses belajar mengajar. Dengan melakukan 

penilaian hasil belajar, tujuan pendidikan melalui proses belajar mengajar dapat 

diketahui. 

2.1.3.5. Cara Mengukur Hasil Belajar 

Cara mengukur hasil belajar ada dua cara, yaitu: 

1. Tes, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk 

mendapatkan jawaban dari siswa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tes 

pada umumnya digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil 

belajar kognitif. Berikut ini ada 2 jenis tes yaitu tes uraian dan tes objektif 

(Sudjana, 2011:35).  

a. Tes Uraian 

Tes uraian yang dalam literatur disebut juga dengan essay examination, 

merupakan alat penilaian hasil belajar yang paling tua. Secara umum tes uraian ini 

adalah pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk 

menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, 

dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan 

menggunakan kata-kata sendiri. Dengan demikian, dalam tes ini dituntut 

kemampuan siswa dalam hal mengekspresikan gagasannya melalui bahasa tulisan. 
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Dalam hal inilah kekuatan atau kelebihan tes esai dari alat penilaian lainnya. 

Bentuk tes uraian dibedakan menjadi (a) uraian bebas (free essay) (b) uraian 

terbatas dan uraian terstruktur. Dalam uraian bebas jawaban siswa tidak dibatasi, 

bergantung pada pandangan siswa itu sendiri. Pada uraian terbatas pertanyaan 

telah diarahkan kepada hal-hal tertentu atau ada pembatasan tertentu. Sedangakn 

bentuk uraian terstruktur merupakan serangkaian soal jawaban singkat sekalipun 

bersifat terbuka dan bebas menjawabnya. 

b. Tes objektif 

Soal-soal bentuk objektif banyak digunakan dalam menilai hasil belajar. 

Hal ini disebabkan antara lain oleh luasnya bahan pelajaran yang dapat dicakup 

dalam tes dan mudahnya menilai jawaban yang diberikan. Soal-soal bentuk 

objektif ini dikenal ada beberapa bentuk, yakni jawaban singkat, benar-salah, 

menjodohkan, dan pikiran ganda. Kecuali bentuk jawaban singkat, dalam soal-

soal bentuk objektif telah tersedia kemungkinan-kemungkinan jawaban (options) 

yang dapat dipilih. 

2. Nontes yaitu teknik pengukuran hasil belajar yang pada umumnya digunakan 

untuk mengukur hasil belajar afektif dan psikomotor. Berikut ini alat 

penilaian non tes menurut Sudjana (2011:67-99): 

a. Wawancara dan Kuesioner 

Sebagai alat penilaian yang digunakan untuk mengetahui pendapat, 

aspirasi, harapan, prestasi, keinginan, keyakinan dan lain-lain sebagai hasil 

belajar. Cara yang dilakukan ialah dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa 

dengan beberapa cara. Apabila pertanyaan yang diajukan oleh siswa secara lisan, 

maka cara ini disebut wawancara. Bila pertanyaan yang diajukan oleh siswa 

secara tertulis, disebut kuesioner. 

b. Skala 

Skala adalah alat untuk mengukur nilai, sikap, minat, perhatian, dan lain-

lain yang disusun dalam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh responden dan 

hasilnya dalam bentuk rentangan nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 
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c.  Observasi 

Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk 

mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang 

dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. 

d. Studi Kasus 

Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu 

yang dipandang mengalami suatu kasus tertentu. Misalnya mempelajari secara 

khusus anak nakal, anak yang tidak bisa bergaul dengan orang lain, anak yang 

selalu gagal belajar, atau anak pandai. Kasus-kasus tersebut (pilih salah satu yang 

paling diperlukan) dipelajarinya secara mendalam dan dalam kurun waktu yang 

cukup lama. 

e. Sosiometri 

Salah satu cara untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyesuaikan 

dirinya, terutama hubungan sosial siswa dengan teman sekelasnya, adalah teknik 

sosiometri. Sosiometri dapat dilakukan dengan cara menugaskan kepada semua 

siswa di kelas tersebut untuk memilih satu atau dua temannya yang paling dekat 

atau akrab. Tuliskan nama pilihan tersebut pada kertas kecil, kemudian gulung 

dan dikumpulkan oleh guru. Setelah seluruhnya terkumpul, guru dapat 

mengolahnya. 

Dari pendapat di atas tentang cara mengukur hasil belajar pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Tes Evaluasi yaitu alat yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

penguasaan materi dan pemahaman siswa setelah diberikan materi dengan 

menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL). 

2. Observasi yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tingkah laku dan 

aktivitas siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL). 
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2.1.3.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Hasil belajar mempunyai peranan dalam proses 

pembelajaran. Menurut Anitah (2009:2.7) hasil belajar yang dicapai siswa 

dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu: 

1) Faktor Internal (dari dalam individu yang belajar) 

Faktor dari dalam diri siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar di 

antaranya adalah kecakapan, minat, bakat, usaha, motivasi, perhatian, kelemahan 

dan kesehatan, serta kebiasaan siswa. 

2) Faktor Eksternal (dari luar individu yang belajar) 

Faktor dari luar diri siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar di 

antaranya adalah lingkungan fisik dan nonfisik (termasuk suasana kelas dalam 

belajar, seperti riang gembira, menyenangkan), lingkungan sosial budaya, 

lingkungan keluarga, program sekolah (termasuk dukungan komite sekolah), guru, 

pelaksanaan pembelajaran, dan teman sekolah. 

 

2.1.4. Hubungan antara Model Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dan Hasil Belajar IPA 

Hubungan antara Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dan Hasil Belajar IPA sangat berkaitan. Model Pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) merupakan pembelajaran dimana siswa diarahkan 

untuk berpikir kritis dengan menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-

hari. Pembelajaran tidak hanya pada pemberian kemampuan pengetahuan yang 

bersifat teori saja, akan tetapi bagaimana agar pengalaman belajar yang dimiliki 

siswa itu senantiasa terkait dengan permasalahan-permasalahan aktual yang 

terjadi di lingkungannya. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, siswa dapat 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dipelajari dengan menerapkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan agar siswa lebih mudah dalam 

memahami materi pembelajaran yang telah diberikan. Jadi, dengan menerapkan 

model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan materi 

pelajaran IPA yang melibatkan peserta didik  dalam proses pembelajaran dimana 
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guru menghubungkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata 

maka hasil belajar IPA menjadi meningkat. Oleh karena itu, antara model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan hasil belajar IPA 

memiliki kaitan yang sangat baik dimana kedua hal tersebut dapat saling 

mempengaruhi. Dimana hasil belajar ini dipengaruhi oleh model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dan sebaliknya model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dipengaruhi oleh hasil belajar. 

 

2.1.5. Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dalam Pembelajaran IPA Berdasarkan Standar Proses 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang dikemas berdasarkan 

prosedur yang sesuai. Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan langkah awal 

membuat RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran). Setiap guru dalam satuan 

pendidikan wajib membuat RPP secara lengkap dan sistematis. Agar 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik untuk berperan aktif. RPP disusun untuk setiap KD yang 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan 

RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan disatuan 

pendidikan (Permendiknas No 2007). 

(1) Kegiatan Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan  

pembelajaran. Ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan 

perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran 

(Permendiknas No 2007). 

(2) Kegiatan Inti 

Sesuai Permendiknas No 41 Tahun 2007 bahwa kegiatan inti merupakan 

proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan 

secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif. Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi 
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peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistematik melalui 

proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

(3) Kegiatan Akhir  

Kegiatan akhir atau penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengakhiri aktivitas pembelajaran. Dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman 

atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut (BNSP No 

41 Tahun 2007). 

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan 

implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Maka dalam pelaksanaan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL), wajib membuat RPP. 

Adapun pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Rencana Pembelajaran (persiapan), meliputi: 

a.  merumuskan indikator yang akan dicapai. 

b. merancang pembelajaran berorientasi pada pembelajaran dengan 

menggunakan model model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) IPA melalui penyusunan RPP. 

c.  menyiapkan sumber dan bahan yang diperlukan. 

d. membuat lembar observasi guru untuk melihat kondisi pembelajaran saat 

tindakan berlangsung. 

e.  membuat lembar kerja evaluasi untuk melihat hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran. 

2) Pelaksanaan, meliputi: 

1. Kegiatan awal 

a. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran dengan bertanya, “sudah siap untuk belajar hari 

ini?” dan memeriksa sikap duduk siswa dalam menerima pelajaran, 

memeriksa buku pelajaran dan alat tulis yang diperlukan. 

b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 
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c. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

d. Guru melakukan apersepsi guna menggali konsep dan pengetahuan 

yang telah dimiliki siswa tentang materi IPA yang akan dipelajari. 

2. Kegiatan inti 

1) Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi:  

a. Guru melibatkan peserta didik mencari informasi tentang topik 

atau tema materi yang sedang dipelajari. 

b. Guru memberikan informasi kepada siswa tentang materi IPA yang 

akan dipelajari, dengan mengamati secara langsung bendanya, hal 

ini bertujuan agar siswa tertarik dan termotivasi untuk mengikuti 

pembelajaran dengan aktif. 

2) Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi : 

a. Guru membagi kelas ke dalam  kelompok-kelompok, setiap 

kelompok terdiri dari 4-5 siswa secara heterogen. 

b. Guru memberikan masing-masing kelompok pertanyaan untuk 

diskusikan bersama masing-masing kelompoknya. 

c. Guru mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati secara 

langsung benda-benda yang ada di lingkungan sekitar sekolah. 

d. Guru mengamati siswa dalam berdiskusi. 

e. Guru mengajak siswa masuk ke dalam kelas.  

f. Perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya. 

g. Kelompok lain menanggapi. 

h. Guru menyimpulkan hasil pengamatan yang telah dilakukan siswa. 

3) Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

a. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 

mengenai materi yang belum jelas. 
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b. Guru memberikan umpan balik dan penguatan. 

3. Kegiatan akhir 

Dalam kegiatan akhir: 

a. Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Guru melakukan refleksi berupa pertanyaan “apakah pelajaran hari ini 

menyenangkan? mengapa? apa yang kalian peroleh dari pelajaran hari 

ini?”. 

c. Guru menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan 

selanjutnya. 

d. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

2.2. Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan 

Penelitian relevan adalah penelitian yang dianggap sesuai atau benar, 

karena telah dibuktikan dengan hasil pencapaian target yang diharapkan. Mengacu 

pada judul yang penulis ambil, ada beberapa abstraksi yang penulis jadikan 

referensi. Antara lain: 

a. Mutik Atul Khoiriyah. 2011. Dalam penelitian berjudul “Penerapan Model 

Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk Meningkatkan Pembelajaran 

IPA Siswa Kelas III E MIN Malang I”. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model CTL dapat meningkatkan pembelajaran 

IPA siswa kelas III E MIN Malang I. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah 

ketuntasan belajar dari siklus I sebesar 78% dan siklus II menjadi 94%, 

sedangkan rata-rata pada siklus I 71 dan pada siklus II 85. 

b. Astari Asetyo Belantika. 2012. Dalam penelitian yang berjudul “Model 

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning Untuk Meningkatkan 

Pemahaman Materi dan Hasil Belajar Pada Siswa Kelas IV SDN 02 

Mojokerto Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 

2010/2011”. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 

IPA siswa kelas IV SD Negeri 02 Mojokerto dengan pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 

dengan menggunakan model siklus. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
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disimpulkan bahwa, ada peningkatan hasil belajar IPA tentang 

mendeskripsikan bagian-bagian bunga setelah diadakan tindakan kelas dengan 

penerapan pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Hal itu dapat 

ditunjukkan dengan meningkatnya hasil belajar pada setiap siklusnya. Pada 

pra siklus nilai rata-rata siswa 57,9 dan siklus I mengalami peningkatan niai 

rata-rata siswa 62,7 pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 70,8. 

Dengan demikian, dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa pembelajaran IPA 

dengan penerapan pembelajaran Contextual Teaching and Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Mojokerto 

Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. 

c. Rika Purwanti. 2010. Dalam penelitian berjudul “Peningkatan Kreativitas 

Belajar Siswa melalui Model Kontekstual Dalam Pembelajaran IPA Kelas V 

SD Negeri Tepisari 02 Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2009/2010”. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kreatifitas belajar siswa 

dalam pelajaran IPA di kelas V SD Negeri Tepisari 02 Kabupaten Sukoharjo 

mengalami peningkatan setelah dilaksanakan model pembelajaran kontekstual. 

Hal tersebut ditunjukkan bahwa dari hasil tes kreativitas yaitu sebelum 

dilaksanakannya model pembelajaran kontekstual ketuntasan klasikalnya 

hanya 53%, setelah menggunakan model pembelajaran kontekstual pada siklus 

I meningkat menjadi 67%, siklus II meningkat lagi sebesar 87%. 

 

2.3. Kerangka Berpikir  

      Kerangka berpikir merupakan alur penalaran yang sesuai dengan tema 

dan masalah penelitian, serta didasarkan pada kajian teoritis. Kerangka berpikir 

dimulai dengan adanya  kondisi awal di lapangan yang menjadi permasalahan 

sehingga perlu adanya perbaikan dengan memberikan suatu tindakan dan diakhiri 

dengan kondisi akhir yang diperoleh dari hasil tindakan yang dilakukan. 

      Pada kondisi awal, pembelajaran IPA di kelas 5 SD Negeri 2 Ngenden 

Ampel Boyolali menggunakan pendekatan konvensional yang dalam 

penyampaian materinya didominasi dengan metode ceramah dan peserta didik 

tidak dilibatkan dalam pembelajaran. Peserta didik hanya mendengarkan dan 
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mencatat penjelasan yang disampaikan guru. Pembelajaran yang demikian 

mengakibatkan peserta didik jenuh merasa jenuh bahkan, ada beberapa peserta 

didik yang sibuk melakukan hal-hal di luar pembelajaran. Seperti berbicara 

dengan teman atau berbicara sendiri. Dari kondisi yang demikian mengakibatkan 

hasil belajar pada pembelajaran IPA rendah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 

ulangan tentang mata pelajaran IPA tersebut didapat prosentase ketuntasan hanya 

42,86 % dari 21 peserta didik hanya 9 peserta didik yang mendapatkan nilai di 

atas KKM yaitu 60. Sedangkan sisanya 57,14% atau 12 peserta didik 

mendapatkan nilai di bawah KKM yaitu 60 dan dinyatakan belum tuntas sehingga 

harus mengikuti remidial. 

      Berdasarkan kondisi awal tersebut, perlu diadakan tindakan dalam 

pembelajaran agar nilai belajar IPA peserta didik dapat meningkat. Tindakan yang 

diberikan adalah penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dalam pembelajaran IPA. Dengan penerapan model Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran IPA  maka, peserta didik 

dapat terlibat secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan 

menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata. Sehingga pembelajaran yang 

telah mereka pelajari tidak mudah hilang begitu saja. Sedangkan kondisi akhir 

yang diharapkan dengan melakukan tindakan penerapan model Contextual 

Teaching and Learning (CTL) adalah hasil belajar IPA pada peserta  didik kelas 5 

SD Negeri 2 Ngenden tahun pelajaran 2012/2013 lebih meningkat. 

 

2.4. Hipotesis Tindakan  

     Berdasarkan kajian teoretis serta kerangka berfikir dan kondisi obyektif 

di lapangan, maka perlu dilakukan perumusan hipotesis tindakan. Hipotesis 

tindakan dirumuskan sebagai berikut: 

  “Penerapan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) diduga dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD Negeri 

2 Ngenden Ampel Boyolali tahun pelajaran 2012/2013”. 
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“Langkah-langkah model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) diduga dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 

SD Negeri 2 Ngenden Ampel Boyolali tahun pelajaran 2012/2013”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


