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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1      Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Belajar 

 Slameto (2010:2) dengan bukunya yang berjudul: ‘Belajar dan faktor-

faktor yang mempengaruhi’  Menurutnya, pengertian 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.” 

 Menurut Hamalik  (2011:27) dalam bukunya yang berjudul: ‘Proses Belajar 

Mengajar’ belajar adalah “Merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan 

suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari 

itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan 

melainkan pengubahan kelakuan.” 

 Sedangkan Shalahuddin (1990 : 29) dalam buku: Pengantar Psikologi 

Pendidikan, mendefinisikan bahwa: “Belajar adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku melalui pendidikan atau lebih khusus melalui prosedur latihan. 

Perubahan itu sendiri berangsur-angsur dimulai dari sesuatu yang tidak 

dikenalnya, untuk kemudian dikuasai  atau dimilikinya dan 

dipergunakannya  sampai pada suatu saat dievaluasi oleh yang menjalani proses 

belajar itu.” 

Tim Pengembangan MKDK IKIP Semarang (1989) menyebutkan bahwa 

“Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan sebagai sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan”. 

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku di dalam diri manusia. 

Bila telah selesai suatu usaha belajar tetapi tidak terjadi perubahan kelakuan pada 

diri individu yang belajar, maka tidak dapat dikatakan bahwa pada diri individu 

tersebut telah terjadi proses belajar. 
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2.1.2  Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Djamarah (1994) dalam bukunya  Prestasi Belajar dan 

Kompetesi Guru, hasil belajar adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, atau diciptakan secara individu maupun secara kelompok. Pendapat 

ini berarti hasil belajar tidak akan pernah dihasilkan apabila seseorang tidak 

melakukan kegiatan. Oleh karena itu hasil belajar bukan ukuran, tetapi dapat 

diukur setelah melakukan kegiatan belajar. Keberhasilan seseorang dalam 

mengikuti program pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar seseorang 

tersebut. 

 

Sudjana (1989) dalam buku Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, 

mendefinisikan hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh seseorang 

berkat adanya usaha atau fikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk 

penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai 

aspek kehidupan sehingga nampak pada diri individu penggunaan penilaian 

terhadap sikap, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai 

aspek kehidupan sehingga nampak pada diri individu perubahan tingkah laku 

secara kuantitatif. 

 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2010) dalam buku Belajar dan 

Pembelajaran, hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi 

yaitu sisi siswa dan 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 terselesikannya bahan pelajaran. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran 

atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini dapat tercapai 
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apabila siswa sudah memahami belajar dengan diiringi oleh perubahan tingkah 

laku. 

 

2.1.3 Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

 US Departement of Education (2001) mengungkapkan bahwa Kontekstual 

atau Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia 

nyata siswa. Dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat. 

 Menurut Jamal Ma’mur Asmani (2011) dalam bukunya yang berjudul 7 

Tips Aplikasi PAKEM, CTL adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk 

membantu siswa dalam memahami makna yang ada pada bahan ajar, dengan 

menghubungkan pelajaran dalam konteks kehidupan sehari-harinya dengan 

konteks kehidupan pribadi, sosial dan kultural.  

 Menurut Ngainun Naim (2008) dalam bukunya yang berjudul Menjadi 

Guru Inspiratif, CTL atau pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses 

pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran 

yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan 

mereka sehari-hari, yaitu dengan konteks kehidupan pribadi, sosial, dan 

budayanya. Sistem pembelajaran ini menuntut siswa untuk menjalankan aktivitas 

hubungan yang bermakna, mengerjakan pekerjaan yang berarti mengatur cara 

belajar sendiri, bekerja sama, berfikir kritis dan kreatif, memelihara / merawat 

pribadi siswa, mencapai standar yang tinggi, dan menggunakan penilaian yang 

sebenarnya.  

2.1.3.1 Komponen Pembelajaran Kontekstual 

 Menurut Elaine B. Jhonson (2007) dalam bukunya yang berjudul 

Contextual Teaching and Learning, menjadikan kegiatan belajar mengajar 

mengasyikkan dan bermakna, CTL merupakan konsep pengajaran dan 
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pembelajaran, dimana guru dituntut untuk mengkontekstualisasikan materi 

ajarnya, dengan pengetahuan peserta didik. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa 

pembelajaran kontekstual memiliki tujuh komponen utama pembelajaran efektif 

yaitu: 

1.    Konstruktivisme (Constructivisme) 

2.    Menemukan (Inquiry), 

3.    Bertanya (Questioning), 

4.    Masyarakat Belajar (Learning Community) 

5.    Pemodelan (Modelling) 

6.    Refleksi (Reflection) 

7.    Penilaian yang sebenarnya (Authentic Assesment)   

Selain tujuh komponen di atas, Jhonson juga menjelaskan tentang 

karakteristik pembelajaran berbasis kontekstual, yaitu:   

1.    Adanya kerja sama,  sharing  dengan teman dan saling menunjang   

2.   Siswa aktif dan kritis, belajar dengan bergairah, menyenangkan dan tidak 

membosankan, serta guru kreatif   

3.    Pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber   

4.    Dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa misalnya: 

peta, gambar, diagram  

5.    Laporan kepada orang tua bukan sekedar rapor akan tetapi hasil karya siswa, 

laporan praktikum. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan model 

pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) peserta didik perlu 

mengerti apa makna belajar, manfaatnya, dan bagaimana mencapainya. Dengan 

ini peserta didik akan menyadari bahwa apa yang mereka pelajari berguna sebagai 

hidupnya nanti. Sehingga, akan membuat mereka memposisikan sebagai diri 

sendiri yang memerlukan suatu bekal yang bermanfaat untuk hidupnya nanti dan 

peserta didik akan berusaha untuk meggapainya. 
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2.1.3.2 Kelebihan Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL)  

Menurut Elaine B. Jhonson (2007) dalam bukunya yang berjudul 

Contextual Teaching and Learning, menjadikan kegiatan belajar mengajar 

mengasyikkan dan bermakna, kelebihan model pembelajran CTL adalah 

Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata. Artinya peserta didik  dituntut 

untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan 

kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat menghubungkan 

materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu 

akan berfungsi sebagaimana mestinya, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan 

tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan. 

Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan 

konsep kepada siswa karena metode pembelajaran CTL menganut aliran 

konstruktivisme, dimana seorang siswa dituntun untuk menemukan 

pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofis konstruktivisme siswa 

diharapkan belajar melalui ”mengalami” bukan ”menghafal”. 

 

2.1.4 Pendekatan Inquiry 

Menurut Trianto (2011) dalam bukunya yang berjudul Mendesain 

Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, Inkuiri (Inquiry) merupakan bagian inti 

dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan 

yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, 

tetapi hasil dari menemukan sendiri. Guru harus merujuk pada kegiatan 

menemukan, apapun materi yang diajarkan. 

Berdasarkan Oemar Hamalik (Kourilsky, 1987), pengajaran 

berdasarkan inkuiri adalah suatu strategi yang berpusat pada siswa dimana 

kelompok siswa mencari jawaban-jawaban terhadap isi pertanyaan melalui suatu 

prosedur yang digariskan secara jelas dan stuktural kelompok. 

Rusman (2012) dalam bukunya yang berjudul Model-model 

Pembelajaran, mendefinisikan bahwa menemukan (inquiry) merupakan kegiatan 

inti dari CTL, melalui upaya menemukan akan memberikan penegasan bahwa 
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pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan – kemampuan lain yang 

diperlukan bukan hasil dari dari mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil 

menemukan sendiri. 

Menurut Tri Widiarto (2009) dalam bukunya yang berjudul Kajian IPS 

(Konsep Dasar IPS), pendekatan inquiry adalah proses pendekatan dari guru 

kepada peserta didik supaya peserta didik dapat mengatasi, menanggapi, dan 

menganalisis suatu masalah. Di dalam melaksanakan pendekatan inquiry, dibagi 

atas enam langkah yaitu : 

1. Memperkenalkan masalah 

2. Mengumpulkan data 

3. Menganalisis data 

4. Membuat hipotesis 

5. Menguji hipotesis 

6. Membuat kesimpulan 

 

 

2.1.4.1 Keuntungan-keuntungan Penggunaan Pendekatan Inquiry Bagi 

Peserta Didik 

 Menurut Tri Widiarto (2009) dalam bukunya yang berjudul Kajian 

IPS (Konsep Dasar IPS), keuntungan penggunaan pendekatan inquiry bagi 

peserta didik adalah: 

1. Secara aktif, peserta didik menemukan informasi dan pengetahuan, ingatan 

menjadi meningkat. 

2. Penemuan membantu peserta didik mempelajari bagaimana untuk 

mengikuti petunjuk-petunjuk, kunci-kunci, dan mencatat penemuan-

penemuan, dengan demikian membekali dirinya untuk menangani situasi-

situasi masalah yang baru. 

3. Hadiah-hadiah yang diberikan berkenaan dengan penemuan sesuatu 

memberikan memberikan dorongan bagi peserta didik dengan motivasi 

dari dalam diri masing-masing peserta didik. 
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4. Peserta didik lebih lanjut mengembangkan minat dalam apa yang sedang 

ia pelajari. 

5. Peserta didik mengembangkan minat ketrampilan-ketrampilan dan sikap-

sikap yang pokok dengan mengarahkan dirinya sendiri. 

6. Peserta didik mengembangkan pengertian yang lebih mendalam tentang 

tugas-tugas dari seorang guru. 

7. Penemuan bekerja pada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi dari bidang 

kognitif (analisa, sintesa, dst), hal tersebut juga mendorong peserta didik 

menjadi aktif dan kreatif.  

 

2.1.4.2  Kekurangan-kekurangan menggunakan Pendekatan Inquiry 

  Menurut Ekapurwa (2011) kekurangan-kekurangan menggunakan 

pendekatan inquiry adalah 

1. Sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa 

2. Sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur kebiasaan 

siswa dalam belajar 

3. Kadang-kadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang 

sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan inquiry merupakan salah satu komponen pendekatan dan strategi 

pembelajaran dalam model pembelajaran CTL. Adapun pendekatan inquiry 

melatih siswa untuk menemukan sendiri hal-hal baru yang harus dipelajari 

melalui prosedur yang sudah digariskan oleh guru. Pendekatan inquiry dapat 

melatih siswa memahami materi dengan lebih baik karena siswa mengalaminya 

sendiri dengan mencari jawaban dari pertanyaan yang diberikan guru. 
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2.1.5 Hakikat  Pembelajaran IPS  

Trianto (2012) dalam bukunya yang berjudul Model Pembelajaran Terpadu, 

mendefinisikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai 

cabang ilmu-ilmu sosial, seperti psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

hukum dan budaya. 

   Hakikat  IPS  adalah studi tentang manusia dan dunianya. Manusia sebagai 

makhluk sosial yang selalu hidup bersama dengan sesamanya.  Didalam 

pembelajaran IPS, kita dapat mengetahui apa yang terjadi di masyarakat, antara 

lain: 

1.  Hubungan sosial: semua hal yang berhubungan dengan interaksi manusia 

tentang proses, faktor-faktor, perkembangan, dan permasalahannya dipelajari 

dalam ilmu sosiologi  

2. Ekonomi: berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia,    

perkembangan, dan permasalahannya dipelajari dalam ilmu ekonomi  

3.   Psikologi: dibahas dalam ilmu psikologi  

4.  Budaya: dipelajari dalam ilmu antropologi  

5. Sejarah: berhubungan dengan waktu dan perkembangan kehidupan manusia 

dipelajari dalam ilmu sejarah  

6. Geografi: hubungan ruang dan tempat yang sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan manusia dipelajari dalam ilmu geografi  

7. Politik: berhubungan dengan norma, nilai, dan kepemimpinan untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat dipelajari dalam ilmu politik. 

Berdasarkan pemetaan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) pembelajaran IPS kelas 4 semester II di bawah ini: 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

2.  Mengenal sumber 2.1. Mengenal  Menyebutkan sumber daya alam 
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daya alam, 

kegiatan ekonomi 

dan kemajuan 

teknologi di 

lingkungan 

kabupaten / kota 

dan   provinsi 

aktivitas ekonomi 

yang berkaitan 

dengan sumber 

daya alam dan 

potensi lain di 

daerahnya  

  

  

  

  

  

  

  

yang berpotensi di daerah-nya 

 Mengelompokkan sumber daya 

alam di daerahnya 

 Menjelaskan manfaat sumber 

daya alam yang ada di daerah 

 Menjelaskan perlunya 

melestarikan sumber daya alam 

 Menyebutkan bentuk-bentuk 

kegiatan ekonomi di daerah 

tempat tinggalnya 

 Menunjukkan tempat kegiatan 

ekonomi yang ada di daerahnya 

 Menunjukkan tempat sumber 

daya alam pertanian, 

kelautan,mineral dan energi dan 

sumber daya ruang 

 Membuat laporan sederhana 

tentang hasil pengamatan tem-pat 

sumber daya alam tersebut 

 2.2. Mengenal 

pentingnya 

koperasi dalam 

meningkat-kan 

kesejah-teraan 

masyarakat 

  

 Menyebutkan kegiatan apa saja 

yang ada dalam kantor koperasi 

 Mengelompokkan jenis-jenis 

koperasi yang ada di daerahnya  

 Menjelaskan manfaat koperasi 

pada anggota 

 Menunjukkan berbagai jenis 

barang yang diperjualbelikan                                             

dalam koperasi 

 Membedakan koperasi dengan 
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badan usaha milik negara 

 Membuat bagan struktur 

pengurus koperasi 

 Menceritakan bentuk-bentuk 

kegiatan koperasi yang ada di                                             

dalam masyarakat 

 

 2.3. Mengenal 

perkembangan 

teknologi 

produksi 

komunikasi dan 

transportasi serta 

pengalaman 

menggunakannya 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Membandingkan/membedakan 

jenis teknologi produksi pada                                                  

masa lalu dan masa sekarang 

 Menunjukkan peralatan teknologi 

produksi masa lalu dan sekarang 

 Menyebutkan macam-macam alat 

produksi masa lalu dan                                             

masa kini 

 Menceritakan pengalaman 

menggunakan alat produksi                                             

lalu dan sekarang 

 Cara menggunakan secara 

sederhana teknologi produksi                                             

masa lalu dan masa kini 

 Membandingkan/membedakan 

jenis teknologi komunikasi          

pada masa lalu dan masa 

sekarang 

 Menunjukkan peralatan teknologi 

komunikasi masa lalu dan  

sekarang 

 Menyebutkan macam-macam alat 
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komunikasi masa lalu dan                                             

masa kini 

 Menceritakan pengalaman 

menggunakan alat komunikasi                                             

lalu dan sekarang 

 Cara menggunakan secara 

sederhana teknologi komunikasi 

masa lalu dan masa kini 

 Membandingkan/membedakan 

jenis teknologi transportasi          

pada masa lalu dan masa 

sekarang 

 Menunjukkan peralatan teknologi 

transportasi masa lalu dan 

sekarang 

 Menyebutkan macam-macam alat 

transportasi masa lalu dan                                             

masa kini 

 Menceritakan pengalaman 

menggunakan alat transportasi                                             

lalu dan sekarang 

 Cara menggunakan secara 

sederhana teknologi transportasi                                             

masa lalu dan masa kini 

 2.4. Mengenal 

permasa-lahan 

sosial di 

daerahnya  

  

 Menyebutkan ciri-ciri kegiatan 

sosial budaya daerah (kabupa-                                                  

ten/kota, provinsi) 

 Mengelompokkan kegiatan sosial 

dan kegiatan budaya di daerahnya 
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 Menjelaskan akibat terjadinya 

bencana alam dan pengaruhnya 

terhadap kegiatan masyarakat 

 Menjelaskan manfaat kegiatan 

sosial di daerahnya 

 Menyebutkan bentuk-bentuk 

kegiatan sosial budaya dalam 

masyarakat 

 Menunjukkan tempat kegiatan 

sosial dan budaya di daerahnya 

 Membedakan kegiatan sosial dan 

budaya untuk anak-anak dan 

orang tua 

 

 Menceritakan kegiatan sosial dan 

budaya yang pernah dilihatnya di 

depan kelas atau kelompoknya 

 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS kelas 4 semester II 

berhubungan dengan keadaan alam dengan lingkungan sekitar. Untuk itu penulis 

menerapkan pendekatan inquiry dalam model pembelajaran CTL untuk 

pembelajaran IPS kelas 4 sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar. 

 

2.2  Kerangka Berpikir 

Kondisi awal yang terjadi di kelas 4 SDN 1 Gentan pada mata pelajaran 

IPS adalah 60% siswanya tidak dapat mencapai KKM yang ditetapkan, atau 13 

siswa dari 22 siswa tidak dapat mencapai nilai 65. Hal ini bisa dilihat dari hasil 

belajar siswa kelas 4 pada akhir semester I. 

Dalam menulis penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa supaya 90% siswa dapat mencapai KKM. Untuk meningkatkan 



16 
 

hasil belajar tersebut, penulis menggunakan model pembelajaran yang berbeda 

dari yang biasa dipakai guru dalam mengajarkan pelajaran IPS yaitu 

menggunakan pendekatan inquiry dalam model pembelajaran CTL.  

Kelebihan dari pendekatan inquiry adalah mendorong siswa untuk berpikir 

dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap obyektif, jujur dan terbuka. 

Kelebihan model pembelajaran CTL adalah pembelajaran menjadi lebih 

bermakna dan nyata. Artinya peserta didik  dituntut untuk dapat menangkap 

hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini 

sangat penting, sebab dengan dapat menghubungkan materi yang ditemukan 

dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan berfungsi 

sebagaimana mestinya, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat 

dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan. 

Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan 

konsep kepada siswa karena metode pembelajaran CTL menganut aliran 

konstruktivisme, dimana seorang siswa dituntun untuk menemukan 

pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofis konstruktivisme siswa 

diharapkan belajar melalui ”mengalami” bukan ”menghafal”. 

 

2.3  Hipotesis 

Berdasarkan uraian dan kajian teori di atas, maka yang menjadi 

hipotesis dalam penelitian ini adalah 

Penerapan model pembelajaran CTL dapat meningkatkan hasil belajar pada 

pembelajaran IPS kelas 4 di SDN 1 Gentan Kecamatan Kranggan Kabupaten 

Temanggung. 

 


