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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Dalam kegiatan pembelajaran guru mempunyai peran sebagai pengajar 

(instructor) dan manajer. Sebagai manajer hal yang dapat dilakukan guru dalam 

kaitannya memotivasi siswa belajar (Wright, 1991 dalam Suciati, 2007;5.28) antara 

lain: 

1. menunjukkan sikap yang positif terhadap siswa, 

2. memberikan tugas yang bermakna, sesuai, dan menarik, 

3. menunjukkan semangat mengajar, 

4. menerapkan disiplin secara fleksibel sehingga tercipta situasi pembelajaran yang 

efektif, 

5. memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam berbagai 

kegiatan yang menuntut komunikasi antar-siswa dan melakukan kerja sama, 

6. memberikan kesempatan kepada siswa untuk menilai diri sendiri, 

7. memberikan balikan positif terhadap hasil kerja siswa, 

8. memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh kebanggaan dari 

hasil kerjanya. 

Secara umum tugas guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator 

yang bertugas menciptakan situasi yang memungkinkan terjadi ya situasi 

pembelajaran pada diri siswa (Suciati, 2007:5.23). dalam menjalankan tugasnya 

sebagai fasilitator ada dua tugas yang harus dilakukan guru dalam kegiatan 

pembelajaran yang efektif. Tugas tersebut adalah sebagai pengelola pembelajaran 

(pengajar) dan sebagai pengelola kelas (manager). 

Sebagai pengajar materi pembelajaran hendaknay disajikan dengan cara 

yang menarik sehingga rasa ingin tahu siswa terhadap materi pembelajaran dapat 

ditingkatkan. Dalam pembelajaran perhatian siswa akan lepas jika penyajian materi 

pembelajaran bersifat monoton. Untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran tak 

akan terlepas dari kegiatan pembelajaran guru memfungsikan dirinya sebagai 

pengarah (moderator) dengan melakukan hal-hal sebagi berikut: 
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1. Memusatkan perhatian pada tujuan pembelajaran 

Dalam kegiatan ini hendaknya guru menjaga agar tidak terjadi penyimpangan 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Kegiatan yang 

dapat dilakukan guru adalah memusatkan perhatian siswa di antaranya: (a) 

menyampaikan tujuan pada awal kegiatan pembelajaran, (b) menandai dengan 

cermat perubahan-perubahan yang terjadi dalam pembehasan atau kegiatan 

kelompok. Apabila terjadi penyimpangan, guru hendaknya mengarahkan siswa 

agar kembali ke tujuan semula, (c) merangkum hasil pembahasan atau 

diskusi/kerja kelompok pada tahap-tahap tertentu sebelum dilanjutkan pada 

pembahasan atau tugas berikutnya. 

2. Memberikan kesempatan berpartisipasi 

Jika terjadi monopoli pembicaran dalam pembelajaran usaha yang dapat 

dilakukan guru untuk menyebarkan kesempatan berpartisipasi di antaranya 

adalah: (a) memancing urunan siswa yang pendiam dengan mengajukan 

pertanyaan yang langsung ditujukan kepada siswa tersebut secara bijaksana, (b) 

mencegah terjadinya pembicaraan serentak, (c) mencegah terjadinya monopoli 

pembicaraan/kegiatan, (d) mendorong siswa untuk saling mengomentari 

pendapat siswa lain. 

Pembelajaran pada dasarnya membahas pertanyaan apa, siapa, 

mengapa, bagaimana, dan seberapa baik tentang pembelajaran. Pertanyaan apa 

berkaitan dengan isi atau materi pembelajaran. Pertanyaan siapa berkaitan dengan 

guru dan siswa sebagai subjek dari kegiatan pembelajaran. Bagaimana kualifikasi, 

kompetensi dan perilaku seorang guru yang lebih baik. 

Kegiatan pembelajaran dirancang dari indikator untuk memberikan 

pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar 

peserta didik, peserta didik dengan guru, peserta didik dengan lingkungan dan 

peserta didik dengan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi 

dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan 

pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada siswa. Pengalaman 

belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai siswa. 

Hal-hal yang harus dikembangkan dalam mengembangkan kegiatan 

pembelajaran adalah: (1) kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan 
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kepada para guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara 

profesional, (2) kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus 

dilakukan oleh siswa secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar, (3) 

penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi 

pembelajaran, (4) rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal 

mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar 

siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi, (5) pengalaman belajar mencerminkan 

perpaduan aspek berbahasa sekurang-kurangnya perpaduan dua aspek berbahasa. 

Kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia dirancang berdasarkan 

indikator pencapaian kompetensi. Penetapan kegiatan pembelajaran harus 

memperhatikan hal-hal berikut ini: (1) kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia 

melibatkan empat aspek berbahasa atau sekurang-kurangnya dua aspek berbahasa. 

Misalnya, kegiatan pembelajaran menyimak untuk memahami informasi lisan dalam 

konteks bermasyarakat (KD 1.2), kegiatan pembelajaran tersebut bukannya hanya 

mendengarkan, tetapi diikuti dengan kegiatan menulis dan berbicara. Kegiatan 

menulis dan berbicara merupakan proses untuk mencapai kompetensi 

mendengarkan, (2) jika KD 1.2 (menyimak informasi) dan KD 2.1 (melaksanakan 

diskusi masalah pokok-pokok pembicaraan) menjadi satu dalam kegiatan 

pembelajaran, kompetensi yang dicapai adalah mendengarkan dan berbicara. 

Kegiatan pembelajaran KD 2.1 yang berupa tatap muka. KD 4.2, yaitu setelah 

pembelajaran berlangsung KD 3.5, dapat dilanjutkan dengan kegiatan mandiri tidak 

terstruktur, menyusun proposal untuk kegiatan ilmiah dan menulis laporan ilmiah 

sederhana.  

Dalam penelitian ini kegiatan pembelajaran berkaitan dengan kegiatan 

dan strategi pembelajaran kontekstual yang ditujukkan berupa kombinasi dari 

kegiatan-kegiatan berikut (Sumiati, 2009: 17): (1) pembelajaran otentik, yaitu 

pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dalam konteks yang bermakna, 

sehingga menguatkan ikatan pemikiran dan keterampilan memecahkan masalah-

masalah penting dalam kehidupannya, (2) pembelajaran berbasis inquiri, yaitu 

memaknakan strategi pembelajaran dengan metode-metode sains, sehingga 

diperoleh pembelajaran yang bermakna, (3) pembelajaran berbasis masalah, yaitu 

pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah yang ada di dunia 
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nyata atau di sekelilingnya sebagai konteks bagi siswa untuk belajar kritis dan 

keterampilan memecahkan masalah, dan untuk memperoleh konsep utama dario 

suatu mata pelajaran, (4) pembelajaran layanan, yaitu metode pembelajaran yang 

menggabungkan layanan masyarakat dengan struktur sekolah untuk merefleksikan 

layanan, menekankan hubungan antara layanan yang dialami dan pembelajaran 

akademik di sekolah, (5) pembelajaran berbasis kerja, yaitu pendekatan 

pembelajaran yang menggunakan konteks tempat kerja dan membahas penerapan 

konsep mata pelajaran di lapangan. Prinsip kegiatan pembelajaran di atas pada 

dasarnya adalah penekanan pada penerapan konsep mata pelajaran di lapangan, 

dan menggunakan masalah-masalah lapangan untuk dibahas di sekolah. 

 

2.1.2 Model Pembelajaran  Contextual Teaching And Learning 

Model Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning 

merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi ajar dengan 

situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupanmereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat (Suprijono, 2011:79).  

Model Pembelajaran contextual teaching and learning merupakan 

prosedur pendidikan yang bertujuan membantu siswa memahami makna bahan 

pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks 

kehidupan merekasendiri dalam lingkungan sosial dan budaya masyarakat.  

Asumsi pembelajaran ini adalah: 

1. belajar yang baik adalah jika siswa terlibat secara pribadi dalam pengalaman 

belajarnya, 

2. pengetahuan harus ditemukan peserta didik sendiri agar mereka memiliki arti 

apa yang mereka pelajari, 

3. siswa harus memiliki komitmen terhadap belajar dalam keadaan paling tinggi dan 

berusaha secara aktif untuk mencapainya dalam kerangka kerja tertentu. 

Prinsip Model Pembelajaran contextual teaching and learning adalah: 

1. Prinsip saling ketergantungan. Prinsip saling ketergantungan merumuskan 

bahwa kehidupan ini merupakan suatu sistem. Lingkungan belajar merupakan 

sistem yang menhinetgrasikan berbagai komponen pembelajaran dan komponen 
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tersebut saling mempengaruhi secara fungsional. Berdasarkan prinsip ini dalam, 

belajar memungkinkan siswa membuat hubungan yang mengahsilkan 

pemahaman-pemahaman baru. Siswa dapat menargetkan pencapaian standar 

akademik yang tinggi. Berdasarkan prinsip itu pula siswa harus bekerja sama 

menemukan persoalan, merancang rencana dan mencari pemecahan masalah. 

Bekerjasama akan membantu siswa mencapai keberhasilan mengingat setiap 

siswa mempunyai kemampuan berbeda dan unik. Jika hal tersbut 

dikolaborasikan dan kooperatif maka akan tersusun menjadi s esuatu yang lebih 

besar daripada sekedar penjumlahan dari bagian-nagian itu sendiri. 

2. Prinsip differensiasi. Differensiasi merujuk merujuk entitas-entitas yang beraneka 

ragam dari realitas kehidupan di sekitar siswa. Keanekaragaman mendorong 

berpikir kritis siswa untuk menemukan hubungan antara entitas-entitas yang 

beraneka ragam. Siswa dapat memahmi makna bahwa perbedaan itu rahmat. 

3. Prinsip pengaturan diri. Pronsip ini mendorong pentingnya siswa mengeluarkan 

seluruh potensi yang dimilikinya. Ketika siswa menghubungkan materi akademik 

dengan konteks keadaan pribadi mereka, siswa terlibat dalam kegiatan yang 

menagndung prinsip pengaturan diri. Siswa menerima tanggungjawab atas 

keputusan dan perilaku mereka sendiri, memilih alternaitf, membuat pilihan, 

mengembangkan rencana, menganalisis informasi dan secara kritis menilai 

bukti. 

Model Pembelajaran contextual teaching and learning memusatkan pada 

bagaimana siswa mengerti makna dari apa yang mereka pelajari, apa manfaatnya 

dalam status apa mereka, bagaimana mencapainya dan bagaimana mereka 

mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari. 

Model Pembelajaran contextual teaching and learning merupakan 

pembelajaran autentik. Pembelajaran autentik dimaksudkan untuk pembelajaran yang 

mengutamakan pengalaman nyata, pengetahuan bermakna, dalam kehidupan dekat 

dengan kehidupan nyata. 

Model Pembelajaran contextual teaching and learning merupakan 

pembelajaran pembelajaran aktif. Pembelajaran ini berpusat pada keaktifan siswa. 

Belajar merupakan aktivitas penerapan pengetahuan bukan menghafal. Siswa acting 

guru mengarahkan. 
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Model Pembelajaran contextual teaching and learning merupakan 

pembelajaran yang mengembangkan level kognitif tingkat tinggi. Pembelajaran 

melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami 

suatu isu dan memecahkan masalah. 

Pembelajaran kontekstual  merupakan pembelajaran yang memusatkan 

pada proses dan hasil, sehingga asesmen dan evaluasi memegang peran penting 

untuk mengetahui pencapaian standar kompetensi dan akademik dan standar 

perfomance (kerja). Berbagai strategi penilaian dipergunakan untuk merfleksi proses 

dan hasil pembelajaran. 

Model Pembelajaran contextual teaching and learning merupakan 

pembelajaran distribusi. Dalam pembelajaran ini pengetahuan dipandang sebagai 

pendistribusian dan penyebaran individu, orang lain, dan berbagai benda seperti alat-

alat fisik serta alat-alat simbolis, bukan semata-mata sebagai suatu kekayaan 

individual. Pembelajaran seperti ini memandang bahwa siswa merupakan bagian 

terintegrasi dari proses belajar harus berbagi pengetahuan dan tugas-tugas. 

Strategi model pembelajaran contextual teaching and learning merupakan 

kegiatan yang dipilih yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi berupa urut-urutan kegiatan yang 

dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan tertentu 

(Suprijono, 2011:83). Strategi pembelajaran mencakup juga pengaturan materi 

pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. 

Berdasarkan CORD (center for accupational research and development) 

penerapan strategi model pembelajaran contextual teaching and learning 

digambarkan sebagai berikut (Suprijono, 2011:84): 

1. Relating, belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. 

Konteks merupakan kerangka kerja yang dirancang guru untuk membantu siswa 

agar yang dipelajari bermakna. 

2. Experiencing, belajar adalah kegiatan mengalami. Siswa berproses secara aktif 

dengan hal yang dipelajari dan berupaya melakukan eksplorasi terhadap hal 

yang dikaji berusaha menemukan dan menciptakan hal baru dari apa yang 

dipelajarinya. 
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3. Applying, belajar menekankan pada proses mendemonstrasikan pengetahuan 

yang dimiliki dalam konteks dan pemanfaatannya. 

4. Cooperating, belajar merupakan proses kolaborasi dan kooperatif melalui belajar 

berkelompok, komunikasi interpersonal atau hubungan intersubjektif. 

5. Transfering, belajar menekankan pada terwujudnya kemampuan memanfaatkan 

pengetahuan dalam situasi atau konteks baru. 

Menurut Zahorik (2011) urut-urutan model pembelajaran contextual 

teaching and learning adalah: (1) Activating knowledge, (2) Acquiring knowledge, (3) 

understanding knowledge, (4) applying knowledge, (5) reflekting knowledge. 

Model Pembelajaran contextual teaching and learning langkah-langkahnya 

sebagai berikut: 

1. dengan pengaktifan pengetahuan yang sudah ada atau telah dimiliki siswa.  

2. Selanjutnya perolehan pengetahuan baru dengan cara mempelajari secara 

keseluruhan dahulu, kemudian memperhatikan detailnya.  

3. Integrasi pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada dan 

penyesuaian pengetahuan awal terhadap pengetahuan baru merupakan urutan 

selanjutnya. Dengan cara merumuskan konsep sementara, melakukan sharing, 

dam perevisian serta pengembangan konsep, integrasi dan akomodasi 

menghasilkan pemahaman pengetahuan.  

4. Mempraktikkan pengetahuan yang telah dipahami dalam berbagai konteks 

5. Melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan selanjutnya terhadap 

pengetahuan tersebut. 

 

2.1.3 Kelebihan Model Pembelajaran  Contextual Teaching And Learning 

Model Pembelajaran contextual teaching and learning membantu siswa 

menguasai tiga hal, yaitu: (1) pengetahuan, yaitu apa yang ada di pikirannya 

membentuk konsep, definisi, teori, fakta, (2) kompetensi atau keterampilan yaitu 

kemampuan yang dimiliki untuk bertindak sesuatu yang dapat dilakukan, (3) 

pemahaman kontekstual, yaitu mengetahui waktu dan cara bagaimana menggunakan 

pengetahuan dan keahlian dalam situasi kehidupan nyata (Sumiati, 2009:14). 
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2.1.4 Hasil Belajar 

2.1.4.1 Pengertian Belajar 

Menurut Gagne, belajar itu merupakan suatu proses yang 

memungkinkan seseorang untuk mengubah tingkah lakunya cukup cepat, dan 

perubahan tersebut bersifat relatif tetap, sehingga perubahan serupa tidak perlu 

terjadi berulang kali setiap menghadapi situasi yang baru (Adriana, 2010:3). 

Seorang dapat mengetahui belajar telah berlangsung pada diri seseorang 

apabila dia mengamati adanya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, dan 

perubahan tersebut berlangsung lama. Sebagai contoh siswa kelas IV SD 

bernama Fandi sebelum proses belajar berlangsung tidak mengerti proses 

fotosintesis pada daun, sedangkan setelah belajar dia dapat menjelaskan proses 

fotosintesis pada daun, perubahan zat-zat yang terjadi selama proses 

fotosintesis berlangsung, dan sebagainya. Setelah Fandi naik kelas yang lebih 

tinggi dia masih dapat menjelaskan proses fotosintesis tanpa dibantu oleh guru. 

Pada kejadian tadi belajar telah berlangsung pada Fandi, sebagai akibat 

interaksi antara Fandi dengan gurunya. Sekali lagi dapat dijelaskan bahwa :  

Menurut Gagne, belajar itu merupakan suatu proses yang memungkinkan 

seseorang untuk mengubah tingkah lakunya cukup cepat, dan perubahan 

tersebut bersifat relatif tetap, sehingga perubahan serupa tidak perlu terjadi 

berulang kali setiap menghadapi situasi yang baru. 

Teori belajar yang menganggap belajar sebagai suatu proses, seperti 

yang dikemukakan oleh Gagne bertitik tolak dari suatu analogi antara manusia 

dan computer. Menurut model ini yang disebut model pemrosesan informasi, 

proses belajar dianggap sebagai transformasi input menjadi output seperti yang 

lazim terlihat pada sebuah computer.  

Model ini menunjukkan aliran informasi dari input ke output. 

Rangsangan atau stimulus dari lingkaran mempengaruhi alat-lat indera yaitu 

penerima, dan masuk ke dalam sistem saraf melalui register penginderaan. 

Disini informasi diberi kode, artinya informasi diberi suatu bentuk yang mewakili 

informasi aslinya dan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. 

Melalui persepsi selektif, hanya bagian-bagian tertentu dari informasi 

yang diperhatikan. Bagian-bagian ini dimasukkan dalam memori jangka pendek 
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dalam waktu singkat, sekitar beberapa detik saja. Tetapi, informasi dapat diolah 

oleh internal rehearsal dapat juga mempunyai peranan lain yaitu jika informasi 

perlu diingat, maka informasi itu sekali lagi dapat ditransformasikan dan masuk 

ke dalam  memori jangka panjang, untuk disimpan yang kemudian dapat 

dipanggil kembali. 

Perlu diingat bahwa struktur memori jangka pendek dan memori jangka 

panjang tidak banyak berbeda. Perbedaannya adalah terletak pada cara 

bekerjanya. Perlu pula diperhatikan bahwa informasi yang masuk dari memori 

jangka pendek ke memori jangka panjang, dapat pula dikirim kembali ke memori 

jangka pendek. Memori jangka pendek ada kalanya disebut memori kerja atau 

memori sadar. Untuk mempelajari hal baru sebagian tergantung pada mengingat 

sesuatu yang sudah dipelajari sebelumnya, sesuatu ini harus dikeluarkan dari 

memori jangka panjang dan dimasukkan ke memori jangka pendek. 

Informasi dari memori jangka pendek atau memori jangka panjang 

dikeluarkan kembali melalui generator respon, yang berfungsi mengubah 

informasi menjadi tindakan. Pesan-pesan dari generator respon ini menghasilkan 

efektor (otot-otot) untuk menghasilkan penampilan yang dapat mempengaruhi 

lingkungan. Penampilan inilah yang dapat dijadikan pertanda bahwa informasi 

telah diproses dan si pebelajar telah belajar sesuai dengan yang diharapkan. 

Model seperti digambarkan di atas juga menunjukkan bagaimana pengendalian 

internal dari aliran informasi oleh control utama dan harapan-harapan. Executive 

control terdiri atas strategi-strategi kognitif, dan mengaktifkan dan memodifikasi 

aliran informasi. 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa model belajar seperti dalam 

gambar Model pemrosesan Gagne mencakup dua aspek, yaitu aspek tentang 

aliran informasi dan yang lainnya adalah aspek pengontrolan aliran informasi. 

Perlu diketahui bahwa cara belajar sangat dipengaruhi oleh proses-proses yang 

dimulai dalam kedua struktur pengontrolan ini. 

 

2.1.4.2 Prinsip-prinsip Belajar 

Prinsip umum yang dapat dipetik dari aneka ragam teori belajar adalah 

(Sumiyati, 2009:51-52): 
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1. Proses belajar adalah kompleks namun terorganisasi. 

Menurut teori assosiasi meskipun hubungan stimulus-respon dapat 

diidentifikasi, namun tidak sederhana. Seringkali terjadi suatu respons 

merupakan mata rantai berbagai respon. Apalagi jika dikaitkan dengan 

situasi tertentu. Demikian pula belajar berdasarkan insight, individu 

melakukan sesuatu proses menemukan hubungan antara unsure dalam 

situasi problematic. Hal ini merupakan proses yang kompleks namun 

terorganisasi. 

2. Motivasi sangat penting dalam belajar. 

Setiap individu mempunyai kebutuhan atau keinginan. Setiap kebutuhan 

atau keinginan perlu memperoleh pemenuhan. Dalam batas tertentu 

upaya memenuhi kebutuhan itu seringkali merupakan tujuan. Jadi jika 

tujuan tercapai, maka kebutuhan atau keinginan terpenuhi. Sedangkan 

dorongan untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan itu sendiri 

merupakan motivasi. Agar belajar dapat mencapai hasil harus ada 

motivasi. 

3. Belajar berlangsung dari yang sederhana meningkat kepada yang 

kompleks. 

Berdasarkan teori assosiasi, belajar pada situasi problematic dilakukan 

dengan trial and error. Sedangkan berdasarkan teori gestalt, pada situasi 

problematic individu berupaya merorganisasi sejumlah pengalaman yang 

dimiliki untuik memperoleh insight. Trial dan error biasanya dilakukan jika 

tidak ada alternatif kunci pemecahan masalah. Sebliknya jika alternative 

kunci itu dimiliki akan diperoleh insight. Oleh karena itu agar ditemukan 

pemecahan masalah, individu belajar melalui perjenjangan dari sederhana 

meningkat kepada yang kompleks. Selanjutnya pengalaman yang dimiliki 

menjadi dasar memperoleh insight. 

4. Belajar mengakibatkan proses pembedaan dan penggeneralisasian 

berbagai respons. 

Jika individu dihadapkan pada sejumlah stimuli akan berusaha mencari 

sejumlah respons yang sesuai. Disini ada proses pembedaan 



11 
 

(diskriminasi) sejumlah respons, namun di samping diskriminasi itu juga 

ada proses penyimpulan (generalisasi) dari berbagai respons tersebut. 

 

2.1.4.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah pengalaman yang ingin dicapai dalam suatu 

kegiatan pembelajaran. Hasil belajar bahasa yang ingin dicapai (Suciati, 

2007:5.20) adalah: (1) keterampilan berupa hafalan atau ingatan perilaku 

internal yang dimiliki siswa adalah persepsi terhadap perbedaan dua 2 unsur 

bahasa atau lebih sedangkan perilaku eksternal siswa adalah siswa meniru 

ujaran, tulisan bahasa yang dipelajari, (2) keterampilan pengetahuan berupa 

demonstrasi pengetahuan tentang fakta kaidah tentang bahasa yang dipelajari 

dalam keterampilan ini perilaku internal siswa adalah pengenalan yaitu siswa 

mengenali kaidah kebahasaan yang dipelajarinya sedangkan perilaku eksternal 

siswa yaitu mengingat siswa menunjukkan bahwa ingatan tentang informasi 

kaidah kebahasaan yang sudah diberikan, (3) keterampilan transfer yaitu siswa 

menggunakan pengetahuan dalam situasi baru perilaku internal siswa yaitu 

kemampuan reseptif siswa memahami wacana atau paragraf, sedangkan 

perilaku eksternal siswa adalah aplikasi siswa berbicara atau menulis dalam 

situasi latihan atau melibatkan diri dalam simulasi,  (4) keterampilan komunikasi 

yaitu penggunaan bahasa yang dipelajari sebagai sarana komunikasi, perilaku 

internal siswa yaitu pemahaman siswa memahami ucapan tulisab dan tanda 

kultural yang belum pernah dipelajari dalam situasi baru. 

Dalam proses pembelajaran kompetensi mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis tidak diposisikan secara linear, berjajar, melainkan 

terpadu sebagai struktur yang mewarnai rancangan proses pembelajaran 

(Hatika, 2010:7). 

Materi tentang kebahasaan dalam standar isi tidak tercantum. Akan 

tetapi, materi tersebut tetap diajarkan walaupun dalam pembelajarannya tidak 

terlepas dari keempat aspek berbahasa, melainkan terintegrasi ke dalam 

empat aspek mendengarkan dan membaca, menggunakan bentuk dan struktur 

kebahasaan dalam aspek berbicara dan menulis, serta menyunting bentuk dan 

struktur kebahasaan, serta EYD dalam aspek membaca dan menulis. 
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Standar kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia secara jelas telah ditunjukkan pada rumusan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang kemudian akan dijabarkan menjadi materi 

pembelajaran. Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

disusunlah silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia. Standar kompetensi 

Bahasa dan Sastra Indonesia tidak ditekankan pada penguasaan sistemnya, 

melainkan pada kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia secara benar 

sesuai dengan Kompetensi Dasar dan situasi tutur. 

Untuk mengetahui keterkaitan antaraspek berbahasa dalam 

pembelajaran, dibawah ini digambarkan diagram keterkaitan tersebut. 

Diagram 2.1 

Keterkaitan Antaraspek Berbahasa 

 

Kompetensi kebahasaan disajikan pada diagram di atas secara 

terpadu dengan kompetensi yang lainnya. Temanya bukan untuk tujuan 

pembelajaran, tetapi hanya sebagai payung atau media untuk mencapai 

kompetensi. 

 

2.2 Kajian hasil Penelitian yang Relevan 

Ruslan (2012) dalam penelitian berjudul upaya meningkatkan kreativitas dan 

hasil belajar  Bahasa Indonesia aspek menulis melalui penerapan Model Pembelajaran 

Kontekstual bagi siswa kelas IV SD Negeri 2 Ngemplak Semester 2 Tahun 2011/2012 

menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa meningkat dari siklus I 73%, siklus II 

95% 

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas, membuktikan bahwa penggunaan 

model pembelajaran  contextual teaching and learning dapat meningkatkan hasil belajar 

mendengar
kan  

berbicara 

membaca menulis 

apresiasi 

Tem

a  



13 
 

siswa. Oleh karena itu penggunaan model pembelajaran  contextual teaching and learning 

sangat tepat diterapkan dalam penelitian tindakan kelas ini, yaitu untuk meningkatkan hasil 

belajar bahasa Indonesia siswa di kelas V SDN 1 Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus 

Semester 1 Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir peneliti dalam penelitian tindakan kelas ini diawali dengan 

hasil belajar Bahasa Indonesia yang rendah pada kompetensi dasar 4.1 menulis karangan 

berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan hasil 

belajar siswa rendah sebagai indikatornya ketuntasan belajar siswa yang hanya mencapai 

18% artinya dari 11 siswa hanya 2 siswa yang nilainya di atas KKM Bahasa Indonesia 75, 

sebanyak 9 siswa nilainya masih di bawah KKM. Juga perolehan rata-rata kelas hanya 

mencapai 61 jauh di bawah KKM Bahasa Indonesia 75. Setelah kajian peneliti lakukan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia rendah disebabkan karena pola 

pembelajaran yang dilakukan tidak tepat maka dilakukan penelitian tindakan kelas selama 

ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia 

melalui Model Pembelajaran Contextual Teaching Learning pada siswa kelas V semester 1 

SD Negeri 1 Bacin Bae Kudus Tahun Pelajaran 2012/2013.  

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan hasil kajian teori dan kajian hasil penelitian yang relevan maka 

diduga model pembelajaran contextual teaching and learning dapat  meningkatkan hasil 

belajar Bahasa Indonesia siswa kelas V SDN 1 Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus 

Semester 1 Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

 

 

 


