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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.     Pengertian Aktivitas dan Hasil Belajar IPA 

2.1.1    Pengertian Aktivitas 

Menurut Sardiman  (2011)  aktivitas belajar merupakan prinsip atau azas yang 

sangat penting didalam interaksi belajar mengajar. Aktivitas yang dimaksudkan di 

sini bukan hanya aktivitas fisik tetapi mencakup aktivitas mental. Pada kegiatan 

belajar, kedua aktivitas tersebut saling berkaittan. Aktivitas fisik adalah  peserta didik 

giat aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja, maka 

tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif.  Peserta didik yang 

mempunyai aktivitas psikis  (kejiwaan)  adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-

banyaknya dalam rangka pembelajaran. Seluruh peranan  dan kemauan dikerahkan 

dan diarahkan supaya daya itu  tetap aktif untuk mendapatkan hasil pengajaran yang 

optimal. 

Diendrich (dalam Sardiman, 2011) menggolongkan aktivitas belajar siswa adalah 

sebagai berikut: 

1) Visual activities, misalnya: membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan.  

2) Oral activities, misalnya: bertanya, memberikan saran, mengeluarkan 

pendapat dan diskusi.  

3) Listening activities, misalnya:  mendengarkan uraian, diskusi percakapan 

4) Writing activities, misalnya:  menulis laporan, menyalin. 

5) Drawing activities, misalnya: menggambar,  membuat grafik, diagram. 

6) Motor activities, misalnya:  melakukan percobaan, bermain, berkebun. 

7) Mental activities, misalnya: mengingat, menganalisis, mengambil keputusan, 

memecahkan soal. 

8) Emotional activities, misalnya:  gembira, berani, bergairah.  
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 Dari paparan  diatas dapat ditarik kesimpulan  aktivitas siswa yaitu suatu 

kegiatan yang dilakukan  oleh siswa baik kegiatan fisik maupun mental didalam suatu 

lingkungan belajar yang kondusif agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk itu 

peneliti menetapkan indikator keberhasilan aktivitas siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran IPA melalui model pembelajaran Contextual Teaching Learning (CTL) 

antara lain: 

1) Kesiapan dalam belajar (Emotional Activities) 

2) Memperhatikan penjelasan materi (Visual activities) 

3) Membaca materi pada wacana (Visual activities) 

4) Kemampuan menjawab pertanyaan dari guru  

 (Listening activities, Oral    activities,Mental Activities) 

5) Memperagakan sesuatu hal (Visual, Emotional activities) 

6) Memberikan pendapat (Oral activities) 

7) Melakukan permainan (Motor, Emotional activities) 

8) Melakukan diskusi dengan teman sebangku (Oral activities) 

9) Menyimpulkan hasil pembelajaran (Writing activities) 

 2.1.2. Pengertian Hasil Belajar      

 Setelah individu mengalami proses belajar maka akan memperoleh output 

atau hasil dari proses belajar yang dialaminya. Yang  biasa disebut hasil belajar. Hasil 

belajar biasanya  ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku.  Perubahan tingkah 

laku yang dimaksud adalah perubahan ke arah yang positif misalnya anak yang belum 

bisa naik bersepeda,  setelah belajar anak tersebut dapat bersepeda. Inilah yang 

dimaksud hasil belajar atau  perubahan perilaku ke arah positif.  Banyak para ahli 

yang  mendefinisikan tentang hasil belajar. Menurut Sudjana (1989)  hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima 

pengalaman belajar.  
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Sedangkan menurut Woordworth (dalam Ismihyani 2000), hasil belajar 

merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari proses belajar.  Woordworth  

juga mengatakan bahwa hasil belajara adalah kemampuan aktual yang diukur secara 

langsung. Hasil pengukuran belajar inilah akhirnya akan mengetahui seberapa jauh 

tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah dicapai. Bloom merumuskan hasil 

belajar sebagai perubahan tingkah laku yang meliputi domain ranah kognitif, ranah 

afektif dan ranah psikomotorik. (menurut  Munawan, dan Bloom 2009) dalam ranah 

kognitif hasil belajar tersusun dalam enam tingkatan.  Enam tingkatan tersebut yaitu:  

(1) pengetahuan, (2) Pemahaman, (3) Penerapan,(4) Analisis, (5) Sintesis (6) dan 

Penilaian. Adapun ranah afektif  terdiri  dari lima tingkatan yaitu: (1) Menerima, (2) 

Menjawab, (3) Menilai, (4) Organisasi, (5) dan Karakterisasi dengan suatu nilai atau 

kompleks nilai.  

Sedangkan ranah psikomotorik ada empat yaitu: (1) Keterampilan motorik,(2) 

Manipulasi benda-benda, (3) Koordinasi neuromuscular menghubungkan,(4)  

Mengamati. 

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan tingkah laku akibat dari proses belajar. Perubahan tingkah laku tersebut 

adalah perubahan yang relatif menetap, dimana perubahan itu terjadi pada ranah 

kognitif (pengetahuan), afektif  (sikap), dan ketrampilan. 

2.1.3 .Hasil Belajar IPA Iskandar (2001) menarik kesimpulan bahwa hasil belajar IPA 

berupa fakta-fakta, hukum-hukum, prinsip-prinsip klasifikasi dan struktur. Hasil IPA 

penting bagi kemajuan hidup manusia, cara kerja memeroleh itu disebut proses IPA, 

dalam proses IPA terkandung cara kerja, sikap dan cara berfikir.  

 Beberapa pendapat menggambarkan bahwa hasil belajar IPA merupakan 

proses perubahan tingkah laku yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan 

yang merupakan hasil dari aktivitas belajar yang ditunjukan dalam bentuk angka-

angka seperti yang dapat dilihat dari nilai rapor. Hasil belajar juga diartikan sebagai 
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tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

sesuai dengan program pendidikan yang diterapkan. 

1.1.4. Menurut Iskandar (2001) hakikat pembelajaran IPA terdiri dari: 

1. Ilmu Pengetahuan Alam Sebagai Produk 

   IPA  sebagai  produk adalah fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip dan 

teori-teori IPA. Fakta dalam IPA adalah pertanyaan benda-benda yang benar-benar 

ada, atau peristiwa yang betul-betul  terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif. 

Konsep IPA adalah  suatu ide yang mempersatukan fakta-fakta IPA. Prinsip IPA  

adalah generalisasi  tentang hubungan antara konsep-konsep IPA. Teori ilmiah 

merupakan kerangka yang  lebih luas dari fakta-fakta, konsep-konsep dan prinsip-

prinsip yang saling berhubungan. 

2. Ilmu Pengetahuan Alam Sebagai Proses 

Keterampilan proses IPA adalah keterampilan yang dilakukan oleh para ilmuan 

diantaranya adalah: 

1) Mengamati. 

2) Mengukur. 

3) Menarik kesimpulan.  

4) Mengendalikan Variabel. 

5) Membuat Grafik dan Tabel Data. 

6) Membuat Definisi Operasional. 

3. Ilmu Pengetahuan Alam Sebagai Sikap. 

   IPA sebagai sikap ilmiah yaitu: dalam memecahkan masalah seorang ilmuan 

sering berusaha mengambil sikap tertentu yang memungkinkan usaha mencapai hasil 

yang diharapkan. Beberapa ciri sikap ilmiah yaitu: 

1) Obyektif terhadap fakta. 

2) Tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. 

3) Berhati terbuka. 
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4) Tidak mencampuradukan fakta dengan pendapat. 

5) Bersifat hati-hati. 

6) Ingin menyelidiki.  

Pembelajaran IPA dapat didefinisikan yaitu sebagai ilmu yang mempelajari 

peristiwa-peristiwa yang  terjadi di alam.  Mata pelajaran IPA merupakan ilmu yang 

nyata yang setiap  harinya berkaitan dengan kehidupan manusia dan lingkungan. Hal 

ini menyebabkan siswa kesulitan memahami konsep pembelajaran jika guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran tidak dibuat dengan menggunakan model  yang 

nyata. Salah satu pendekatan pembelajaran yang nyata yaitu menerapkan model 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan materi energi dan perubahanya  

pada siswa kelas V SD Negeri Tlompakan 03 Tuntang. 

1.1.5. Tujuan Pembelajaran IPA 

Berdasarkan PERMENDIKNAS No. 22 Tahun 2006, 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 positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat. 

4) Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam. 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam semesta dan segala 

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

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs.  

1.1.6. Tujuan yang tertuang dalam PERMENDIKNAS No. 22 tahun 2006 tentang 

Standar Isi dirumuskan untuk mencapai kompetensi lulusan yang memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 

1) Dapat melakukan pengamatan terhadap gejala alam dan menceritakan hasil 

pengamatannya secara lisa dan tertulis. 

2) Memahami penggolongan hewan dan tumbuhan, serta manfaat hewan dan 

tumbuhan bagi manusia, upaya pelestariannya dan interaksi antara mahkluk 

hidup dengan lingkungannya. 

3) Memahami bagian-bagian tubuh pada manusia, hewan dan tumbuhan serta 

fungsinya dan perubahan pada mahkluk hidup. 

4) Memahami beragam sifat benda hubungannya dengan penyusunnya, 

perubahan wujud benda dan kegunaannya. 

5) Memahami berbagai bentuk energi, perubahan dan kemanfaatannya. 

6) Memahami matahari sebagai pusat tata surya, kenampakan dan perubahan 

permukaan bumi dan hubungan peristiwa alam dengan kegiatan manusia. 

2.1.7.   Model  Contextual Teaching and Learning (CTL) Pengertian Model 

Contextual Teaching and Learning (CTL) Pembelajaran kontekstual (Contextual 

Teaching and learning) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan 

antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama 

pembelajaran efektif, yakni: konstruktivisme (Constructivism), bertanya 

(Questioning), menemukan ( Inquiri), masyarakat belajar (Learning Community),  

pemodelan (Modeling), dan penilaian sebenarnya (Authentic Assessment). Contextual

 Teaching and Learning (CTL) merupakan proses pembelajaran yang holistik 

dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dengan 

mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, 
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sosial dan kultural),   sehingga siswa memiliki pengetahuan atau ketrampilan yang 

dinamis dan fleksibel untuk mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. 

     

CTL merupakan suatu proses pengajaran yang bertujuan untuk membantu siswa 

memahami materi pelajaran yang sedang mereka pelajari dengan menghubungkan 

pokok materi pelajaran dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Johnson, 

2002). Dari berbagai definisi di atas, diambil kesimpulan bahwa dengan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah konsep belajar, 

dimana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan ke dalam 

kehidupan mereka sehari-hari, sementara siswa memperoleh pengetahuan dan 

ketrampilan dari konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan dari proses 

mengkonstruksi sendiri, sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupannya sebagai anggota masyarakat. 

1. Prinsip model pembelajarn Contextual Teacing and Learning ( CTL) 

Pada dasarnya Contextual Teaching and Learning  (CTL) mempunyai beberapa 

prinsip pokok. Jika prinsip itu dilaksanakan maka dapat dijamin bahwa pembelajaran 

kontekstual yang dilaksanakan akan berhasil seutuhnya. Ada tujuh prinsip  utama 

pembelajaran yang mendasari model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) di kelas.  Nuradi (2003), mengemukakan sebagai berikut: (a) 

konstruktivisme (constructivism), (b) penemuan (inquiry), (c) bertanya (questioning), 

(d) komunitas belajar (learning community), (e) pemodelan (modeling), (f) refleksi 

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

a. Konstruktivisme (Constructivism). 

Dalam pandangan ini strategi yang diperoleh lebih diutamakan dibandingkan 

seberapa banyak siswa  memperoleh dan mengingat pengetahuan. Karena itu, tugas 

guru adalah  memfasilitasi proses belajar siswa tersebut dengan cara: 

1) Menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa. 

11 
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2) Memberikan kesempatan keapada siswa yang menemukan dan menerapkan 

idenya sendiri. 

3) Membuat siswa agar menerapkan  strategi  mereka sendiri dalam  belajar . 

b. Menemukan (Inquiry). 

Inquiry pada dasarnya adalah cara menyadari apa yang dialami. Metode 

inquiry memberi peluang kepada peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran.  Pada dasarnya siswa di tantang untuk mencari,  melakukan dan 

menentukan sendiri. Jadi siswa lebih produktif bukan anproduktif 

Dalam menerapkan strategi pembelajaran Contextual Teaching And Learning, 

tugas guru adalah menciptakan suasana pembelajaran yang efektif. Seorang guru 

mampu membelajarkan secara aktif jika: 

1) Mampu menciptakan kondisi yang benar, berarti bangun dan ciptakan suasana 

yang positif antara guru dan murid, visualisasikan tujuan, tentukan hasil 

sasaran, anggaplah kesalahan adalah umpan balik, ciptakan lingkungan belajar 

menarik dan menyenangkan bagi anak. 

2) Presentasi singkat dan benar. 

3) Berpikir kreatif. 

4) Ekspresikan. 

5) Praktikan. 

6) Lakukan evaluasi secara berkelanjutan. 

Salah satu strategi pembelajaran, yang sampai sekarang masih tetap dianggap 

sebagai strategi yang cukup  kreatif adalah metode inquiry.  Berkaitan dengan 

aktivitas yang  fokus  pada  pencarian  pengetahuan atau  pemahaman untuk 

memuaskan rasa ingin tahu.  Alasan rasional penggunaan metode inquiry adalah 

siswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang IPA dan akan lebih  

tertarik terhadap IPA jika mereka dilibatkan secara aktif dalam melakukan  

pembeljaran IPA. Investigasi ini difokuskan untuk memahami konsep-konsep IPA 
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dan meningkatkan ketampilan dalam proses berpikir ilmiah siswa. Diyakini bahwa 

pemahaman konsep merupakan hasil dari proses berpikir ilmiah tersebut. 

Metode inquiry yaitu merupakan metode pembelajaran yang menanamkan 

dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri siswa, sehingga dalam proses pembelajaran ini 

siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreatifitas dalam memecahkan 

masalah. Siswa benar-benar  ditempatkan sebagai subjek yang belajar. Peranan guru 

dalam pembelajaran dengan metode inquiry  adalah sebagai pembimbing dan 

fasilitator.  Tugas guru memilih masalah yang perlu  disampaikan  kepada kelas untuk 

dipecahkan. Namun dimungkinkan juga bahwa masalah yang akan dipecahkan dipilih 

oleh siswa.  Tugas guru selanjutnya  adalah menyediakan sumber belajar bagi siswa 

dalam rangka   memecahkan masalah.  Bimbingan dan pengawasan guru masih 

diperlukan,  tetapi   intervensi terhadap kegiatan siswa dalam pemecahan masalah 

harus dikurangi. 

Namun demikian dalam praktiknya aplikasi metode inquiry sangat baragam, 

tergantung pada situasi dan kondisi sekolah, namun dapat disebutkan bahwa 

pembelajaran dengan metode inquiry memiliki 5 komponen yang umum (Nurhadi, 

2003) yaitu Question, Student Enganggement, Cooperative Interaction, Performance 

Evaluation, and Variety of Resources. 

c. Bertanya (Questioning) 

   Menurut Nurhadi, dkk (2003), bertanya (questioning) adalah induk dari 

strategi pembelajaran kontekstual, awal dari pengetahuan, jantung dari pengetahuan 

dan aspek penting dari pembelajaran. Orang bertanya karena ingin tahu,  menguji, 

mengkonfirmasi, mengapersepsi, mengarahkan atau menggiring, mengaktifkan 

skemata, mengklarifikasi, memfokuskan dan menghindari kesalahpahaman. 

Pengetahuan yang dimiliki seseorang,  selalu dimulai dari pertanyaan. 

Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan  guru untuk mendorong, 
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membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Dalam semua pembelajaran 

yang produktif, kegiatan bertanya untuk: 

1) Menggali informasi, baik administrasi maupun akademis. 

2) Mengecek pemahaman siswa. 

3) Memecahkan persoalan yang dihadapi. 

4) Membangkitkan respon kepada siswa. 

5) Mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa. 

6) Mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa. 

7) Memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki guru. 

8) Untuk membangkitkan lebih banyak pertanyaan dari siswa, dan 

9) Untuk menyegarkan kembali pengathuan siswa. 

d. Masyaraat belajar (Learning Community) 

Dalam masyarakat belajar, hasil pembelajaran dapat diperoleh dari kerjasama 

dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari sharing antar teman, antar kelompok,  

dan antar mereka yang tahu kepada mereka yang belum tahu. Pada dasarnya, learning 

community atau masyarakat-belajar itu mengandung arti sebagai berikut: 

1) Adanya kelompok belajar yang berkomunikasi untuk berbagi gagasan dan 

pengalaman 

2) Adanya kerjasama untuk memecahkan masalah 

3) Pada umumnya kerja kelompok lebih baik daripada kerja sendiri. 

4) Ada rasa tanggung jawab kelompok 

5) Adanya fasilitator/guru yang memandu proses belajar dalam kelompok 

6) Adanya kemauan untuk menerima pendapat yang lebih baik 

7) Adanya kesediaan untuk menghargai pendapat orang lain 

8) Dominasi siswa yang pintar perlu diperhatikan agar yang lambat bisa juga 

berperan 

9) Siswa bertanya kepada teman-temannya itu sudah mengandung arti learning 

community 
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e. Pemodelan 

Pemodelan pada dasarnya adalah membahasakan gagasan yang dipikirkan, 

mendemonstrasikan bagaimana guru menginginkan para siswanya untuk belajar, dan 

melakukan apa yang guru inginkan agar siswanya melakukan.  Pemodelan dapat 

berbentuk demonstrasi,  pemberian  contoh tentang konsep aktivitas belajar. Dengan 

kata lain, model itu bisa berupa cara membuat suatu benda, cara memainkan bola, 

contoh karya tulis, cara melafalkan bahasa Inggris, dan sebagainya. Atau, guru 

memberi contoh cara mengerjakan sesuatu. Dengan begitu,  guru memberi contoh 

bagaimana cara belajar. 

f.       Refleksi (reflection) 

Refleksi merupakan cara pikir tentang sesuatu yang baru dipelajari atau 

berpikir tentang apa-apa yang sudah kita lakukan dimasa lalu. Refleksi merupakan 

gambaran  tentang kegiatan atau pengetahuan yang baru saja diterima. Siswa 

mengendapkan apa yang baru saja diterimanya sebagai struktur pengetahuan yang 

baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya.  Refleksi 

merupakan  respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. 

Misalnya, ketika pembelajaran berakhir, siswa merenung kalau seperti itu, cara saya 

menyimpan file selama ini salah, mestinya, dengan cara yang baru dipelajari ini, file 

komputer saya lebih tertata. 

 Guru melaksanakan refleksi pada  akhir program pengajaran serta 

menyisakan waktu sejenak agar siswa melakukan refleksi.  Menurut Nurhadi (2002), 

refleksi itu berupa: 

1) Pertanyaan langsung tentang apa-apa yang diperolehnya hari itu. 

2) Catatan atau jurnal di buku siswa. 

3) Kesan dan saran siswa mengenai pelajaran hari itu. 

4) Diskusi. 

5) Hasil karya. 
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6) Cara-cara lain yang ditempuh untuk mengarahkan siswa kepada pemahaman 

tentang materi apa yang dipelajari. 

g. Nilaian yang sebenarnya (authentic assesement) 

Penilaian autentik adalah prosedur penilaian pada Pembelajaran  Kontekstual.  

Prinsip yang dipakai dalam penilaian serta ciri-ciri penilaian autentik adalah sebagai 

berikut: 

1) Harus mengukur semua aspek pembelajaran: proses, kinerja, dan produk 

2) Dilaksanakan selama dan sesudah proses pelajaran berlangsung 

3) Menggunakan berbagai cara dan berbagai sumber 

4) Tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian 

5) Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa harus mencerminkan bagian-bagian 

kehidupan siswa yang nyata setiap hari, mereka harus dapat menceritakan 

pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. 

6) Penilaian harus menenkankan kedalaman pengetahuan dan keahlian siswa. 

Selain tujuh prinsip pokok tersebut, Alwasilah Alchaedar dalam bukunya 

Contextual Learning and Teaching (Alwasilah, 2007), mengatakan bahwa ada 

delapan komponen pokok yang mendasari pembelajaran CTL yaitu: membuat 

keterkaitan bermakna, pembelajaran mandiri, melakukan pekerjaan yang 

berarti, bekerja sama,  berpikir kritis dan kreatif, membantu individu untuk 

tumbuh dan berkembang, mencapai standar tinggi, menggunakan penilaian 

yang autentik. 

h. Ciri-ciri kelas yang menggunakan model Contextual Learning and Teaching 

CTL, salah satunya adalah adanya pemajangan hasil kinerja siswa yang 

terpampang di dinding kelas. Kunci dan Strategi membelajarkan CTL adalah: 

(1) relating, yaitu belajar dikaitkan dgn konteks kehidupan nyata, (2) 

experiencing, belajar ditekankan kepada penggalian, penemuan, dan 

penciptaan, (3) applying, belajar bilamana dipresentasikan di dlm konteks 

pemanfaatannya, (4) cooperating, belajar melalui komunikasi inter/antar 
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personal, (5) transfering, belajar melalui pemanfaatan pengetahuan di dalam 

situasi konteks baru. 

i. Menurut Johnson (2002) ada 7 komponen utama system pembelajaran 

konstektual: 

1) Melakukan hubungan yang bermakna (making meaningful connections) 

2) Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan (doing significal work) 

3) Belajar yang diatur sendiri 

4) Bekerja sama 

5) Berpikir kritis dan kreatif (critical and creative thinking) 

6) Mencapai standar yang tinggi (reaching high standards) 

7) Menggunakan penilaian autentik (using authentic assessment) 

Cara mengaplikasikan CTL dalam proses pembelajaran, di bawah ini  

disajikan  contoh penerapannya.  Dalam contoh tersebut dipaparkan bagaimana guru 

menerapkan pembelajaran dengan pola konvensional dan dengan pola CTL, Hal ini 

dimaksudkan agar  dapat memahami perbedaan penerapan kedua pola pembelajaran 

tersebut. 

1. Pola Pembelajaran Konvensional (ceramah dan demontrasi) Untuk mencapai hasil  

di atas, guru menerapkan strategi pembelajaran sebagai berikut: 

1) Siswa diminta untuk membaca buku pelajaran tentang IPA 

2) Seorang guru menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan materi pelajaran 

seperti yang terkandung dalam indikator hasil belajar 

3) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang hal-hal 

yang belum dimengerti  (diskusi kelompok ) 

4) Guru menyampaikan materi dengan jelas dan menyimpulkan materi 

5) Guru melakukan test evaluasi sebagai supaya untuk mengetahui pemahaman 

siswa tentang materi pelajaran yang telah disampaikan 

6) Guru memberi tugas  menugaskan kepada siswa untuk membuat sebuah gambar 

yang telah dijelaskn sesui materi pelajaran IPA 
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7) Guru memberikan sebuah percobaan kepada siswa 

` Dari model pembelajaran seperti yang telah dijelaskan di atas, maka tampak 

bahwa proses pembelajaran sepenuhnya ada pada kendali guru. Siswa diberi  

kesempatan untuk mengeksplorasi.  Pengalaman  belajar siswa terbatas, hanya 

sekedar mendengarkan.  Mungkin terdapat pengembangan proses berpikir, tetapi 

proses tersebut sangat terbatas dan terjadi pada proses berpikir taraf rendah. Melalui 

pembelajaran semacam ini,  maka jelas faktor-faktor psikologis anak tidak 

berkembang secara utuh,  misalnya mental dan motivasi belajar siswa. 

2. Pola Pembelajaran Model  CTL 

a. Pendahuluan 

1) Guru menjelaskan kompetensi  yang harus dicapai serta manfaat dari proses 

pembelajaran dan pentingnya materi pelajaran yang akan dipelajari 

2) Guru menjelaskan prosedur pembelajaran CTL 

3) Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai jumlah siswa. 

4) Tiap kelompok ditugaskan untuk melakukan observasi misalnya kelompok 

satu dan dua melakukan observasi ke perpustakaan, kelompok tiga dan empat 

melakukan observasi ke laboratorium IPA 

5) Melalui observasi siswa ditugaskan untuk mencatat berbagai pengamatannya 

tentang IPA yang ditemukan dalam ruangan tersebut 

6) Guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan siswa. 

b. Inti 

Di lapangan: 

1) Siswa melalukan observasi ke ruangan sesuai dengan pembagian tugas 

kelompok. 

2) Siswa mencatat hal-hal yang mereka temukan pada saat berada di ruangan 

sesuai dengan alat observasi yang telah disediakan oleh guru. 

Di dalam kelas 
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1) Siswa mendiskusikan hasil temuannya sesuai dengan kelompoknya masing-

masing, dengan di pandu oleh seorang guru. 

2) Siswa melaporkan hasil diskusi kepada guru. 

3) Setiap kelompok menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. 

4) Setiap kelompok memberi masukan kepada kelompok yang lainnya. 

c. Penutup 

1) Dengan bantuan guru siswa menyimpulkan hasil observasi sekitar masalah 

IPA sesuai dengan indikator hasil belajar yang dicapai 

2) Guru menyimpulkan pelajaran 

3) Guru menutup pembelajaran 

Pada model pembelajaran CTL untuk mendapatkan kemampuan pemahaman 

konsep, anak mengalami  langsung dalam kehidupan nyata di masyarakat. Kelas 

bukanlah tempat untuk mencatat atau menerima informasi dari guru, akan tetapi kelas 

digunakan untuk saling membelajarkan. Untuk itu ada beberapa catatan dalam 

penerapan CTL sebagai sebuah strategi pembelajaran, yaitu sebagai berikut (Sanjaya, 

2006): 

1) CTL adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa 

secara penuh, baik fisik maupun mental. 

2) CTL  memandang bahwa belajar bukanlah menghafal, akan tetapi proses 

berpengalaman  dalam kehidupan nyata. 

3) Kelas dalam pembelajaran CTL bukan sebagai tempat untuk memperoleh 

informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan 

mereka di lapangan. 

4) Materi pelajaran ditemukan oleh siswa sendiri, bukan hasil pemberian dari 

orang lain. 

CTL dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja, bidang studi apa saja dan 

kelas bagaimanapun keadaannya.  Model  pembelajaran CTL dalam kelas cukup 

mudah, secara garis besar langkahnya sebagai berikut: 
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1) Kembangkan  pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan 

cara bekerja sendiri, dan mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan 

ketrampilan barunya. 

2) Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. 

3) Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

4) Ciptakan masyarakat belajar. 

5) Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 

6) Lakukan refleksi di akhir pertemuan. 

7) Lakukan penilaian sebenarnya dengan berbagai cara. 

3. Peranan Guru dan Siswa Dalam Model Pembelajaran CTL 

Pada umumnya semua siswa memiliki gaya belajar yang berbebda atau 

learning style adalah suatu karakteristik kognitif, afektif dan prilaku psikomotorik 

sebagai indikator yang bertindak relatif stabil untuk pembelajar merasa saling 

berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar  (Gobai, 2005). Gaya belajar 

adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berfikir, memproses dan 

mengerti suatu informasi ( Gunawan, 2006 ).  Dari definisi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa gaya  belajar  adalah ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang dalam 

memberikan respon terhadap pembelajaran yang diterimanya.   

Proses pembelajaran CTL menjadi sangat menyenangkan dan siswa terlibat 

secara langsung, dimana seorang guru mampu mengetahui setiap gaya belajar sisw 

nya sehinga dapat membangun pengetahuan siswai, siswa aktif bertanya dan 

mengajukan pertanyaan dengan pola inkuiri observasi, tanya jawab, hipotesis, 

pengumpulan data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam sebuah belajar 

baik di kelas maupun di luar kelas. Dalm proses pembelajaran kali ini adalah 

konstruktivisme yaitu menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi 

lebih dinamis.        

Hal yang perlu di perhatiakn ketika menggunakan model CTL harus 

menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Kedua, CTL 

http://www.kajianpustaka.com/2012/11/gaya-belajar.html
http://www.kajianpustaka.com/2012/11/gaya-belajar.html
http://www.kajianpustaka.com/2012/11/gaya-belajar.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
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mendorong  agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari 

dengan situasi kehidupan nyata, artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap 

hubungan antara pengalaman belajar disekolah dengan kehidupan nyata. Ketiga, CTL 

mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan, artinya CTL bukan 

hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi 

bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-

hari. 

2.2.      Kajian Empiris  

2.2.1 Penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti menggunakan tiga hasil 

penelitian , yaitu berdasarkan penelitian yang dilkukan oleh Natalia yang 

berjudul UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN 

MENGUNAKAN PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING 

LEARNING (CTL) PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS IVSEKOALH 

DASAR NEGERI SRATEN 01 SALTIGA TAHUN AJARAN 2011/2012. 

Diamana hasil penelitian dengan mengunakan pendekatan Contextual 

Teaching Learning ( CTL) dapat meningkat kan hasil pembelajran Dilihat dari 

hasil tersebut bahwa kegiatan guru mengajar menggunakan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada siklus 1 pertemuan pertama 

yaitu 67% engan kategori cukup baik dan pertemuan kedua yaitu 75% dengan 

kategori baik. Sedangkan pada siklus 2 mengalami peningkatan, pada 

pertemuan pertama siklus 2 menjadi 82% dengan kategori baik dan pada 

pertemuan kedua yaitu 96% dengan kategori baik sekali. 

2.2.2 Marsiti (2008) melakukan penelitian dengan judul: Efektivitas Penerapan 

Metode Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan, Materi Norma Siswa Kelas 

III SDN Jatiguwi V Sumber pucung Malang tahun 2008. Latar belakang 

perlunya penerapan CTL, karena berdasarkan pengamatan menunjukkan 

bahwa: penguasaan siswa terhadap materi PKn cenderung rendah dan 

motivasi belajar kurang. Pembelajaran kurang menerapkan keterkaitan antara 
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materi pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta didiknya secara nyata. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penerapan metode CTL, 

motivasi belajar PKn, efektivitas penerapan metode CTL dalam meningkatkan 

motivasi belajar PKn Siswa kelas III SDN Jatiguwi V Sumberpucung. Tujuan 

penelitian yaitu mendeskripsikan penerapan metode CTL, motivasi belajar 

PKn, dan menjelaskan efektivitas penerapan metode CTL. Metodologi 

penelitian ini dirancang dengan PTK yang melihat dua siklus. Subyek 

penelitian sebanyak 19 orang siswa. Instrumen penelitian yang digunakan 

untuk pengumpulan data adalah lembar observasi (pengamatan). Teknik 

analisa data dilakukan dengan mendeskripsikan perolehan skor, situasi belajar 

mengajar, minat dan motivasi siswa sebelum dan sesudah menggunakan CTL. 

Pembahasan data pra tindakan, yang dikategorikan tuntas 4 siswa dengan nilai 

rata-rata 65,2 nilai tertinggi 77 dan terendah 52. Pada siklus I mengalami 

peningkatan yaitu dari total siswa sebanyak 19, ada 17 siswa dikategorikan 

tuntas, nilai rata-rata 79, 4. Nilai tertinggi 88 dan terendah 68. Pembahasan 

data pada siklus II dari 19 siswa, 18 dikategorikan tuntas, dengan nilai rata-

rata 81,4 nilai tertinggi 90 dan terendah 68. Dengan demikian, saran yang 

disampaikan adalah penggunaan CTL dalam pembelajaran PKn perlu 

ditingkatkan sebagai alternatif dalam upaya meningkatkan kemampuan proses 

dan hasil belajar; pendekatan CTL layak dipertimbangkan sebagai alternatif 

dalam pembelajaran PKn. 

2.2.3 Penelitian yang dilakukan oleh Maria Agustina, dengan judul penelitian: 

PENERAPAN MODEL CTL (Contextual Teaching and Learning) UNTUK 

MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA TENTANG 

LINGKUNGAN ALAM DAN BUATAN PADA PELAJARAN IPS. 

Penelitian tindakan kelas ini dilatar belakangi rendahnya motivasi belajar 

siswa, sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa sebagai akibat 

kurangnya siswa dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. Untuk itu 

dilakukan penelitian tindakan kelas (PTK) mengenai model CTL yang dapat 
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meningkatkan motivasi belajar siswa. adapun rumusan masalahnya: apakah 

dengan diterapkan model CTL dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran lingkungan alam dan buatan di kelas III 

SD? Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan efektivitas langkah-

langkah, mengidentifikasikan peningkatan motivasi belajar, dan 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS tentang lingkungan 

alam dan buatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini terdiri dari 3 siklus, dimana 

teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pedoman 

observasi, catatan lapangan, lembar wawancara, lembar penilaian proses, 

Lembar Kerja Siswa (LKS), lembar evaluasi data yang diperoleh direfleksi 

dan dianalisis dengen menggunakan metode deksriptif kualtitatif. Sebagai 

kesimpulan bahwa model CTL yang diterapkan dalam pembelajaran 

lingkungan alam dan buatan di kelas III SD dengan metode bervariasi dan 

didukung media yang tepat dapat memotivasi dan meningkatkan hasil belajar 

siswa.  

Dapat dilihat dari tiga penelitin ini bahwa model pembelajaran CTL dapat 

diterapkan dan digunakan untuk itu setelah melihat hasil ketiga penelitan ini maka 

saya akan melakukan penelitian yang berjudul Upaya Meningkatkan Aktivitas dan 

Hasil Belajar Siswa Dengan mengunakan model Pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) Pada Mata Pelajaran IPA Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 

Tlompakan 03 Tuntang Kabupaten Semarang tahun ajaran 2012/2013. 

2.3. Kerangka Pikir       

 Guru sebagai input pelaksana proses pembelajaran harus mampu 

menggunakan model pembelajaran yang tepat dan memungkinkan kondisi 

pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru, terutama dalam pembelajaran IPA masih sering dilakukan sehingga antusiasme 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran kurang. Hal itu menyebabkan siswa 
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kurang aktif dalam proses pembelajaran serta hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA masih kurang. Guru harus mengembangkan dan memperkaya dengan 

memberikan nuansa pembelajaran yang menyenangkan dan adanya permainan . Hal 

tersebut perlu dilakukan karena karakteristik siswa SD selalu saja masih ingin 

bermain walaupun dalam situasi pembelajaran. Untuk memberikan ketertarikan dan 

suasana menyenangkan kepada siswa, atau cara yang dapat ditempuh adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran CTL. Model ini dalam pelaksanaannya penuh 

dengan nuansa permainan tetapi tidak meninggalkan esensi proses pembelajaran. 

Melalui CTL, siswa dituntut untuk memahami dan menguasai materi pelajaran karena 

akan digunakan sebagai jawaban saat diajukan pertanyaan oleh guru serta 

menumbuhkan keberanian siswa dalam mengungkapkan pendapatnya dan dapat 

bekerja dalam suatu kelompok kecil yaitu antara teman sebangkunya.  

 Keberadaan siswa sebagai obyek pencapaian tujuan pelaksanaan 

pembelajaran sudah selayaknya diberikan keleluasaan dalam belajar sesuai dengan 

keinginan mereka, sepanjang keleluasaan tersebut tidak disalah artikan oleh siswa. 

Tugas gurulah untuk membimbing siswa jika dalam pelaksanaan proses pembelajaran 

masih mengalami kesulitan. Maka, melalui penggunaan model pembelajaran CTL  

diharapkan terjadi peningkatan ketrampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa dalam proses pembelajaran IPA khususnya pada siswa kelas 5 SD Negeri 

Tlompakan 03 Tuntang Kabupten Semarang. Dari pemaparan di atas dapat dijelaskan 

dengan menggunakan gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka berfikir 
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Berdasrkan bagan di atas bahwa dapat di lihat hasil belajar siswa dengan 

menggunakan metode ceramah: 

1) Nilai rata-rata siswa pada pelajaran IPA masih rendah. 

2) Aktivitas siswa dalam pembelajaran masih kurang. 

3) Pembelajaran masih berfusat pada guru. 

Setelah di terapkan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning  (CTL) 

aktivitas dan hasil belajar siswa meningkat. 

2.4. Hipotesis Tindakan. 

 

1) Dengan mengunakan model pembelajaran Contextual Teaching Learning (CTL) 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa SD Negeri Tlompakan 03 Tuntang 

Kabupten Semarang pada mata pelajaran IPA Kelas 5 semester II tahun 

2012/2013. 

2) Dengan mengunakan model pembelajaran Contextual Teaching Learning (CTL) 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa SD Negeri Tlompakan 03 Tuntang 

Kabupten Semarang pada mata pelajaran IPA Kelas 5 semester II tahun 

2012/2013. 

 

 

 


