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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1. Pengertian Belajar 

Para pakar pendidikan mengemukakan pengertian yang berbeda antara 

satu dengan yang lainnya mengenai pengertian belajar, namun demikian selalu 

mengacu pada prinsip yang sama yaitu setiap orang yang melakukan proses 

belajar akan mengalami suatu perubahan dalam dirinya. Menurut Slameto (2003: 

23) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya 

Winkel (2004: 53) mengatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis 

yang berlangsung dalam interaksi yang aktif dengan lingkungan, yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif konstant. 

Kemudian Hamalik (2004: 36) mendefinisikan belajar adalah suatu pertumbuhan 

atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah 

laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. 

Dari uraian tentang pengertian belajar oleh para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa pengertian belajar yaitu suatu proses yang dialami manusia melalui 

interaksi dengan lingkungan sekitar yang menghasilkan  perubahan kemampuan 

yang dimiliki  manusia. 

 

2.1.2. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses penguasaan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan melalui belajar, mengajar, dan pengalaman (Slameto, 2007: 4). 

Sedangkan menurut Budiningsih (2005:7) menyebutkan pembelajaran merupakan 

terjemahan dari kata “Instruction” yang dalam bahasa Yunani disebut “instructus” 

atau “instruere” yang berarti menyampaikan pikiran. Dengan demikian arti 

intruksional adalah penyampaian pikiran atau ide yang telah diolah secara 
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bermakna melalui pembelajaran. Pengertian ini lebih mengarah kepada guru 

sebagai pelaku perubahan. Darsono (2001: 15) berpendapat bahwa pembelajaran 

itu ialah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu 

perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dapat 

dikatakan efektif apabila pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan. Tujuan 

dari proses belajar adalah mendapatkan hasil belajar yang baik dimana hasil 

belajar tersebut memenuhi standar dari nilai yang ditetapkan dan meliputi aspek 

kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). 

 

2.2 Pembelajaran Matematika  

2.2.1. Pengertian Matematika 

Matematika, menurut Ruseffendi (1991), adalah bahasa simbol; ilmu 

deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif; ilmu tentang pola 

keteraturan dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak 

didefinisikan, ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya 

ke dalil.  

Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa Matematika 

merupakan pembelajaran melalui pengertian dan perbuatan, tidak sekedar hafalan 

atau mengingat makna saja, karena hal ini akan mudah dilupakan siswa. 

 

2.2.2. Karakteristik Pembelajaran Matematika 

  Matematika sebagai suatu ilmu memiliki objek dasar yang berupa 

fakta, konsep, operasi, dan prinsip. Dari objek dasar itu berkembang menjadi 

objek-objek lain, misalnya: pola-pola, struktur-struktur dalam matematika yang 

ada dewasa ini. Pola pikir yang digunakan dalam matematika adalah pola pikir 

deduktif, bahkan suatu struktur yang lengkap adalah deduktif aksiomatik. 

  Matematika sekolah adalah bagian dari matematika yang dipilih, antara 

lain dengan pertimbangan atau berorientasi pada kependidikan. Dengan demikian, 

pembelajaran matematika perlu diusahakan sesuai dengan kemampuan kognitif 
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siswa, mengkongkritkan objek matematika yang abstrak sehingga mudah 

dipahami siswa. Selain itu sajian matematika sekolah tidak harus menggunakan 

pola pikir deduktif semata, tetapi dapat juga digunakan pola pikir induktif, artinya 

pembelajarannya dapat menggunakan pendekatan induktif. Ini tidak berarti bahwa 

kemampuan berfikir deduktif dan memahami objek abstrak boleh ditiadakan 

begitu saja. 

  

2.2.3. Prinsip dan Tujuan Pembelajaran Matematika 

a. Prinsip Pembelajaran Matematika 

Dalam pelaksanaannya belajar matematika memiliki beberapa prinsip antara 

lain:  

1. Belajar matematika merupakan  belajar konsep abstrak di mana teorema 

dan dalil perlu dibuktikan kebenarannya dengan pembuktian deduktif. 

2. Belajar matematika merupakan belajar mengenai ide, gagasan yang logis 

dan terstruktur di mana pelajaran sebelumnya sangat berkaitan dengan 

pelajaran  sekarang dan akan datang. 

3. Belajar matematika merupakan belajar dengan sistem atau sistematis, yang 

sifatnya mengulang jika tidak menguasai salah satu poin atau materi-

materi yang ada di dalamnya. 

4. Belajar matematika harus banyak mengulang/latihan. 

5. Belajar matematika harus banyak mengerjakan soal, agar dapat 

memecahkan masalah yang terdapat di sekitar lingkungan. 

Sedangkan dalam Kurikulum 2004, pembelajaran matematika menganut prinsip-

prinsip sebagai berikut: 

1. Prinsip pedagogis (pendidikan) secara umum:  

Pembelajaran diawali dari kongkrit menuju ke abstrak, dari sederhana menuju 

ke kompleks (rumit), dan dari mudah menuju ke sulit dengan menggunakan 

berbagai sumber belajar. 

2. Konstruktivisme: 

Belajar akan bermakna bagi siswa apabila mereka aktif dengan berbagai cara 

untuk mengkonstruksi (membangun) sendiri pengetahuannya. Dalam hal ini tugas 
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guru adalah menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa 

melakukan penemuan-ulang konsep, rumus, atau prinsip matematika di bawah 

bimbingan guru (proses reinvensi terbimbing / guided reinvention). 

3. Pendekatan pemecahan masalah: 

Pendekatan pemecahan masalah merupakan fokus dalam pembelajaran 

matematika. Siswa diberi kesempatan untuk banyak memecahkan masalah dengan 

cara sendiri. Selain masalah tertutup (hanya mempunyai satu solusi), siswa juga 

perlu menghadapi masalah terbuka (mempunyai lebih dari satu solusi). 

4. Variasi strategi pembelajaran: 

Dalam pembelajaran matematika, guru perlu mengkombinasikan berbagai 

strategi pembelajaran, seperti ekspositori (pemberian penjelasan), inkuiri 

(penyelidikan), penugasan, dan permainan. 

5. Variasi pengelolaan siswa: 

Dalam pembelajaran matematika, guru perlu mengkombinasikan berbagai 

pengelolaan siswa, seperti kerja individual (perseorangan), kerja kelompok 

(cooperative learning), dan diskusi klasikal (melibatkan semua siswa di kelas 

secara bersama-sama). 

6. Lingkungan fisik, sosial, dan budaya: 

Setiap sekolah memiliki ciri khas lingkungan belajar, kelompok siswa, 

orangtua, dan masyarakat yang berbeda-beda dari segi fisik (alam, benda-beda), 

sosial, dan budaya. Guru perlu mengenali hal ini untuk menetapkan strategi 

pembelajaran, organisasi kelas, dan pemanfaatan sumber belajar yang efektif. 

7.  Masalah kontekstual sebagai titik pangkal (starting point): 

Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika dimulai dengan 

pengenalan dan pemecahan masalah kontekstual (masalah yang mengandung 

situasi yang sudah dikenal siswa dari pengalamannya), dan kemudian secara 

bertahap dibimbing untuk menguasai konsep atau prinsip matematika. 

 

8. Kelompok siswa normal, sedang, dan tinggi: 

Dalam pembelajaran matematika, guru melayani semua kelompok siswa, baik 

yang normal, sedang, maupun tinggi. Dalam hal ini guru perlu mengenal dan 
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mengidentifikasi kelompok-kelompok tersebut. Kelompok normal adalah 

kelompok yang memerlukan waktu belajar relatif lebih lama dari kelompok 

sedang, sehingga perlu diberikan pelayanan dalam bentuk menambah waktu 

belajar atau memberikan remediasi. Sedangkan kelompok tinggi adalah kelompok 

yang memiliki kecepatan belajar lebih cepat dari kelompok sedang, sehingga guru 

dapat memberikan pelayanan dalam bentuk percepatan belajar atau pemberian 

materi pengayaan.  

 

b. Tujuan Pembelajaran Matematika 

Dalam kurikulum 2004 disebutkan bahwa pembelajaran matematika 

adalah suatu pembelajaran yang bertujuan: 

1. Melatih cara berfikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya 

melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkan 

kesamaan, perbedaan, konsistensi dan inkonsistensi. 

2. Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan 

penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin 

tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. 

3. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. 

4. Mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi antara lain melalui 

pembicaraan lisan, grafik, peta, diagram dalam menjelaskan gagasan. 

 

2.3 Metode Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

2.3.1 Pengertian Metode Pembelajaran  

Metode pembelajaran adalah cara tertentu yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan informasi dari satu penyampai informasi kepada penerima 

informasi  (Mulyani Sumantri, 2001: 254). Menurut Nana Sudjana (2005: 76) 

“Metode pembelajaran ialah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan 

hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran”. Sedangkan pakar 

lain mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara atau jalan yang 

harus dilakukan dalam mengajar (Slameto, 2003: 15). Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia Edisi ke tiga (2008: 256) disebutkan bahwa metode adalah cara 
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teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai 

dengan yang dikehendaki. 

Berdasarkan pengertian metode pembelajaran di atas, dapat disimpulkan 

bahwa metode pembelajaran merupakan suatu cara atau strategi yang dilakukan 

oleh seorang guru agar terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

 

2.3.2 Pengertian Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah 

pembelajaran yang dimulai dengan sajian tanya jawab lisan (ramah, terbuka, 

negosiasi) yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siawa (daily life modeling), 

sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan, motivasi belajar 

muncul, dunia pikiraan siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, 

nyaman dan menyenangkan. 

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan 

salah satu bagian dari Pembelajaran Aktif, Inovatif , Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan (PAIKEM).   

Kesimpulan dari beberapa pengertian pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) adalah suatu proses pembelajaran yang 

mengasikkan dan bermakna, sehingga siswa dapat memusatkan perhatiannya 

secara penuh selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dengan menerapkan 

PAIKEM dalam pembelajaran, khususnya pada item menyenangkan, maka 

diharapkan tercipta perasaan senang, nyaman dan tidak bosan selama mengikuti 

kegiatan pembelajaran tersebut sehingga materi atau informasi dari guru dapat 

dengan mudah diterima atau dipahami oleh siswa . 

  

2.3.3 Karakteristik Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) mempunyai 

karakteristik sebagai berikut. 

1. Pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran yang 

diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan nyata. 
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2. Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan 

tugas-tugas yang bermakna. 

3. Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa. 

4. Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling 

mengoreksi antar teman. 

5. Pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa 

kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antara satu dengan yang 

lain secara mendalam. 

6. Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan 

mementingkan kerja sama. 

7. Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan. 

Secara lebih sederhana karakteristik pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) dapat dinyatakan menggunakan sepuluh kata kunci yaitu: 

kerja sama, saling menunjang, menyenangkan, belajar dengan gairah, 

pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, siswa aktif, sharing 

dengan teman, siswa kritis dan guru kreatif. 

Ada tujuh komponen model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) yaitu : 

a. Konstruktivism 

Membangun pemahaman siswa berdasarkan pengetahuan awal. 

b. Inquiry (menemukan) 

Proses ini merupakan perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman, 

sehingga, siswa berpikir kritis dalam belajar. 

c. Questioning (bertanya) 

Guru berusaha mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan siswa. 

d. Learning Community (masyarakat belajar) 

Kegiatan belajar yang dilakukan dengan orang lain, agar dapat bertukar 

pikiran atau diskusi. 

e. Modeling (pemodelan) 
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Memberikan sebuah contoh atau peragaan agar siswa dapat mengerjakan 

sesuai dengan perintah guru. 

f. Reflection (refleksi) 

Meringkas dan mencatat apa yang telah siswa pelajari. 

g. Authentic Assessment (penilaian yang sebenarnya) 

Melakukan penilaian melalui pemberian tugas atau tes kacil, untuk mengukur 

kemampuan siswa salam memahami materi pelajaran. 

 

2.3.4 Kelebihan Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

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

dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan 

kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab 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. Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah model pembelajaran yang 

menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental.  

4. Kelas dalam pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 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 Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang  bermakna. 
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2.3.5 Langkah-Langkah Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) 

Langkah-langkah (syntax) pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang 

dikenal dengan tujuh komponen pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL), sebagai berikut: 

1. Kembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara 

bekerja, menemukan, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan 

ketrampilan barunya. Selama pembelajaran dibiasakan siswa untuk 

memecahkan masalah, menemukan informasi yang berguna bagi dirinya dan 

menerapkan pada situasi lain, serta bergelut dengan ide-ide. 

2. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik, sehingga 

pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh siswa bukan sekedar hasil 

mengingat seperangkat fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Siklus 

kegiatan inkuiri, yaitu merumuskan masalah, observasi (observation), bertanya 

(questioning), mengajukan dugaan (hiphotesis), pengumpulan data (data 

gathering), dan penyimpulan (conclusion). 

3. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya, karena pengetahuan yang 

dimiliki seseorang selalu berawal dari bertanya. Dalam pembelajaran kegiatan 

bertanya berguna untuk menggali informasi, mengecek pemahaman siswa, 

membangkitkan respon siswa, mengetahui sejauhmana sifat keingintahuan 

siswa, mengetahui hal-hal yang sudah diketahui oleh siswa, memfokuskan 

perhatian siswa, membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa, dan 

menyegarkan kembali pengetahuan siswa. 

4. Ciptakan masyarakat belajar (learning community) atau belajar dalam 

kelompok-kelompok. Melalui masyarakat belajar, maka hasil belajar diperoleh 

dengan cara kerjasama, sharing antar teman baik di dalam kelas maupun di 

luar kelas. 

5. Hadirkan model, pemodelan (modeling) sebagai contoh pembelajaran, 

sehingga siswa dapat meniru sebelum melakukan atau bertanya segala hal 

yang ingin diketahui dari model dan guru bukanlah satu-satunya model. 
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6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan agar siswa terbiasa untuk menelusuri 

kembali pengalaman belajar yang telah dilakukan sekaligus berpikir tentang 

apa yang baru dipelajari, karena siswa akan mengendapkan pengetahuan ke 

dalam kerangka berpikirnya sebagai pengayaan atau revisi atas pengetahuan 

sebelumnya. 

7. Lakukan penilaian yang sebenarnya (authentic assessment) selama dan setelah 

proses pembelajaran dengan berbagai cara, untuk memberikan gambaran 

tentang perkembangan belajar siswa. Hasil penilaian ini yang lebih penting 

untuk membantu agar siswa mampu belajar bagaimana belajar (learning how 

to learn), bukan diperolehnya sebanyak mungkin informasi.  

 

2.4 Hasil Belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:250-251), hasil belajar merupakan hal 

yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dari sisi guru. Dari sisi siswa, 

hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila 

dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut 

terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan dari 

sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. Menurut 

Oemar Hamalik (2006 : 30) hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan 

terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

Berkaitan dengan uraian diatas, maka perlu ada perubahan-perubahan 

khususnya pada pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik, pembelajaran yang 

menggunakan metode Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan salah 

satu faktor yang tidak sedikit pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dalm 

proses pelaksanaan pendidikan. Hal itu karena hakekat pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) adalah tercipta suasana pembelajaran yang 

mengasikkan dan bermakna sehingga berimplikasi pada tingkat pemusatan 

perhatian siswa dan juga materi atau informasi yang disampaikan dapat dengan 

mudah diterima dan dipahami oleh siswa. Agar hakekat pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dapat tercapai, dibutuhkan suatu pembelajaran 
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yang sesuai dengan tingkat karakteristik perkembangan anak (bermain). Salah 

satu metode tersebut yaitu melalui pemberian reward, dimana dalam metode ini 

terdapat kertas berbentuk bintang sebagai Reward yang akan diberikan ketika 

anak berhasil dalam pencapaian hasil belajar.  

Hasil belajar dapat diukur melalui tes yang sering dikenal dengan tes hasil 

belajar. Menurut Saifudin Anwar (2005 : 8-9 dalam http://www.wordpress.com) 

mengemukakan tentang tes hasil belajar bila dilihat dari tujuannya yaitu 

mengungkap keberhasilan seseorang dalam belajar. Tes pada hakikatnya menggali 

informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tes hasil 

belajar berupa tes yang disusun secara terencana  untuk mengungkap performasi 

maksimal subyek dalam menguasai bahan-bahan atau materi yang telah diajarkan. 

Dalam kegiatan pendidikan formal tes hasil belajar dapat berbentuk ulangan 

harian, tes formatif, tes sumatif, bahkan ebtanas dan ujian-ujian masuk perguruan 

tinggi. 

Pemberian Reward dapat dikatakan mampu mempengaruhi hasil belajar siswa 

karena Reward adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang 

diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya 

diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Berikan Reward untuk siswa yang 

berprestasi. Hal ini akan memacu semangat mereka untuk bisa belajar lebih giat 

lagi. Di samping itu, siswa yang belum berprestasi akan termotivasi untuk bisa 

mengejar siswa yang berprestasi. 

Dengan menerapkan Reward, maka hasil belajar siswa meningkat sehingga 

proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Berkaitan dengan 

hal tersebut, maka yang menjadi dasar dalam menerapkan Reward adalah untuk 

meningkatkan pemusatan perhatian pada saat pembelajaran sehingga tercipta 

pembelajaran yang menyenangkan yang pada akhirnya membantu memunculan 

spirit, motivasi, energi positif dan optimis dalam meraih hasil belajar.  

 

2.5 Kerangka Pikir 

Pada kondisi awal siswa mempunyai hasil belajar yang rendah. Dari hasil 

observasi diperoleh hasil: siswa tidak ada yang bertanya ketika guru memberikan 

http://wordpress.com/
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kesempatan untuk bertanya, kurangnya keberanian siswa untuk menjawab 

pertanyaan, kurangnya keberanian siswa untuk mengerjakan soal didepan kelas, 

dan lain-lain. Hal tersebut disebabkan karena, guru kurang optimal dalam 

memanfaatkan model pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang tepat, 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

Pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) merupakan strategi 

yang dapat mendidik siswa berpikir secara sistematis, mampu mencari jalan 

keluar dari suatu masalah yang dihadapi, dan dapat belajar menganalisis suatu 

masalah. Pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) adalah 

pembelajaran yang mengaitkan materi dengan dunia nyata kehidupan siswa, 

sehingga akan terasa manfaat dari materi yang disajikan, motivasi belajar muncul, 

dan dunia pikiran siswa menjadi konkret. 

Kondisi akhir yang diharapkan melalui pendekatan Contextual Teaching 

And Learning (CTL) dalam proses belajar mengajar adalah agar dapat 

menigkatkan hasil belajar matematika siswa. Adapun skema kerangka berpikir 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berfikir 
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2.6 Hipotesis  

Berdasarkan uraian dan kajian teori di atas, maka yang menjadi hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

Penerapan metode pemberian Reward melalui model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas 

III SD. 


