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BAB II 

      TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Analisis 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa “Analisis 

dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan bidang ilmu yang akan di pakai dan 

dibahas”. Pada umumnya pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya). Menurut Wiradi (2006, hlm. 127) 

menyatakan bahwa “Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan 

seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu yang di kelompokan kembali dalam 

kriteria tertentu sehingga langsung dicari kaitannya untuk mengetahui dan 

mendapatkan keterkaitan yang di uraikan maknanya”. Selanjutnya menurut Darminto 

dan Julianty (2002, hlm. 53) menyatakan bahwa “Analisis merupakan penguraian 

suatu pokok atau hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan”. 

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

analisis adalah sebuah kegiatan berfikir untuk mengurai informasi dan mencari 

keterkaitan dari informasi tersebut untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman 

dari keseluruhan sebuah konteks.  

2. Pengertian Belajar  

Belajar pada dasarnya yaitu sebuah proses yang dimana memerlukan waktu 

dan hasil, dari proses belajar sendiri memerlukan usaha dari setiap individu. Secara 

umum belajar dapat diartikan sebagai proses perilaku perubahan seseorang berkat 

berinteraksi dengan lingkungan. Artinya dimana seseorang dapat dikatakan telah 

belajar jika ia dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan dan di dapat 

sebelumnya. Selain itu belajar juga merupakan salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh dalam pembentukan perilaku diri individu. 
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Menurut Rusman (2015, hlm. 106) menyatakan bahwa “Belajar pada 

hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu 

peserta didik. Belajar dapat dilihat sebagai proses yang diarahkan kepada capaian 

tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman yang diciptakan guru”. 

Sedangkan menurut Arsyad (2017, hlm. 66) menyatakan bahwa “Belajar 

merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi dalam hidupnya. Proses belajar 

itu akan terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya”. 

Maka dari itu belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Salah satunya bahwa 

seseorang itu telah belajar karena adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu 

mungkin disebabkan karena terjadinya perubahan tingkat pengetahuan, keterampilan 

dan juga sikapnya. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu interaksi seseorang yang di dalamnya terjadi aktivitas yang menunjukan 

perubahan dari seseorang secara tingkah laku, pola pikir, sikap dan juga pengetahuan 

sebagai hasil dari pengalaman serta perubahan aspek- aspek yang ada pada diri 

seseorang. 

3. Prinsip- Prinsip Belajar  

Kegiatan belajar mengajar dapat ditandai dengan adanya interaksi antara 

guru dengan peserta didik. yang dimana interaksi terjadi secara searah maupun secara 

timbal balik Menurut Karwati (2015, hlm. 192) menyatakan bahwa prinsip- prinsip 

belajar adalah sebagai berikut: 

1) Perhatian dan Motivasi 

     Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Tanpa 

adanya perhatian tidk akan mungkin terjadi sebuah proses belajar. 

Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada peserta didik apabila 

pelajaran sesuai dengan kebutuhannya.dan misalkan bahan pelajaran 

adalah suatu yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari maka akan 

membangkitkan motivasi untuk dipelajarinya. Disamping perhatian maka 

motivasi juga sangatlah penting dalam kegiatan belajar. motivasi adalah 

tenaga yang mengarahkan aktivitas seseorang. Tanpa adanya motivasi 

seseorang tidak dapat melakukan sesuatu dengan baik. Oleh karena itu 

dengan adanya perhatian dengan motivasi maka peserta didik akan 

melakukan proses belajar dengan baik. Sehingga ia memperoleh yang 
diinginkan. 
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2) Keaktifan 

Dalam setiap proses belajar, peserta didik selalu menampakan keaktifan. 

itu beraneka ragam bentuknya, mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita 

amati yaitu kegiatan fisik berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih 

keterampilan- keterampilan. 

3) Keterlibatan langsung/ pengalaman 

     Belajar haruslah dilakukan oleh guru dan peserta didik karena 

pembelajaran dapat dilakukan sesuai pengalam yang dimana peserta didik 

tidak hanya mengamati secara langsung tetapi ia juga harus menghayati 

dan terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab dalam 

hasilnya. Namun dengan demikian perilaku keterlibatan peserta didik 

secara langsung diharapkan mewujudkan keaktifan peserta didik. 

4) Pengulangan 

  prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan. maka 

pengulangan adalah melatih daya- daya seseorang yang terdiri atas daya 

mengamat, menangkap, mengingat, menghayal dan berpikir. Maka 

dengan adanya pengulangan akan membuat daya tersebut akan 

berkembang dan juga melatih kebiasaan menjadi lebih baik. Contohnya 

pada saat belajar tidak hanya membaca akan tetapi mengajarkan soal- soal 

latihan. 

5) Tantangan 

     Prinsip tantangan yang dihadapi peserta didik yang dimana membuat 

peserta didik lebih bergairah untuk mengatasinya.  Bahan ajar yang baru 

mengandung masalah yang perlu dipecahkan oleh peserta didik akan 

berusaha mempelajarinya.  

6) Balikan dan penguatan 

   didik selalu membutuhkan kepastian dari setiap kegiatan yang akan 

dilakukan. dengan demikian peserta didik akan memiliki tentang hasil 

yang sekaligus merupakan penguatan untuk dirinya sendiri. Hal ini akan 

timbul karena kesadaran dan kebutuhan untuk memperoleh balikan dan 

sekaligus penguatan bagi kegiatan yang dilakukan.  

7)  Perbedaan individual 

 Setiap peserta didik memiliki karakteristik sendiri -sendiri yang berbeda 

satu sama lain. Kesadaran yang berbeda dengan peserta didik yang lainya 

akan membantu peserta didik menentukan cara belajar bagi dirinya 

sendiri. 

 

Berdasarkan menurut pendapat ahli di atas maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa prinsip belajar memiliki perhatian dan motivasi, keaktifan, 

keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan, tantangan, balikan dan 

penguatan serta perbedaan individual.   
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4. Jenis – jenis Belajar  

Belajar merupakan suatu proses dimana seseorang mengalami perubahan 

tingkah laku yang terjadi akibat adanya interaksi antara individu dengan individu dan 

lingkungan. Menurut Syah M (2010, hlm. 141-145) menyatakan 7 jenis- jenis belajar 

adalah sebagai berikut: 

1. Belajar abstrak 

Belajar yang menggunakan berpikir abstrak tujuannya yaitu untuk 

memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah- masalah yang tidak 

nyata.  

2. Belajar Keterampilan  

Belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik yakni yang 

berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot yang dimana tujuannya 

untuk memperoleh dan menguasai keterampilan tertentu. 

3. Belajar social 

Belajar yaitu memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk 

memecahkan masalah-masalah tersebut yaitu bertujuan untuk menguasai 

pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan masalah- masalah sosial.  

4. Belajar pemecahan masalah 

Belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berfikir secara 

sistematis, logis dan teliti. Yang dimana bertujuan untuk memperoleh 

kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara 

rasional lugas dan tuntas.  

5. Belajar Rasional 

Belajar yang menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional 

(sesuai dengan akal sehat). Yang bertujuan untuk memperoleh aneka 

ragam kecakapan menggunakan prinsip- prinsip dan konsep -konsep.  

6. Belajar kebiasaan 

Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan- kebiasaan baru 

atau perbaikan   kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan yang telah ada 

tujuan agar peserta didik memperoleh sikap- sikap dan kebiasaan yang 

positif dalam arti selaras kebutuhan ruang dan waktu.  

7. Belajar apresiasi 

Belajar mempertimbangkan atau nilai suatu objek yang bertujuan agar 

pesertadididk mengemabangkan kecakapan, 

 

Sedangkan Slameto (2010, hlm. 57) menjelaskan 11 jenis-jenis belajar 

sebagai berikut: 

1. Belajar bagian (part learning, fractined learning)  

     Dilakukan oleh seseorang yang mana bila diharapkan pada materi belajar 

yang bersifat luas. Maka dalam hal ini individu memecahkan seluruh 
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materi pembelajaran menjadi bagian-bagian yang dimana satu sama lain 

berdiri- sendiri.  

2. Belajar dengan Wawasan (learning by insight) 

Menurut Gestalt teori wawasan adalah mereorganisasikan pola-pola 

tingkah laku yang telah terbentuk menjadi satu tingkah laku yang ada 

hubunganya dengan penyelesaian suatu persoalan.  

3. Diskriminatif (discriminative learning)  

Yaitu suatu usaha   untuk memilih beberapa sifat situasi atau stimulus dan 

kemudian menjadikannya pedoman dalam tingkah laku. 

4. Belajar Global/keseluruhan (global whole learning)  

Bahan pelajaran dipelajari secara keseluruhan berulang sampai pelajaran 

menguasainya lawan dari berjalan bagian. 

5. Belajar insidental (incidental learning) 

Konsep ini bertentangan dengan anggapan bahwa belajar itu terarah 

kepada tujuan. Sebab belajar disebut incidental bila tidak instruksi atau 

petunjuk yang diberikan kepada individu mengenai materi yang akan 

diujikan. 

6. Belajar Instrumental (instrumental learning)  

Reaksi seseorang peserta didik yang diperlihatkan diikuti oleh tanda- 

tanda yang mengarah pada peserta didik akan dapat hadiah., hukuman, 

berhasil atau gagal.  

7. Belajar intensional (intentional learning)  

Belajar dalam arah tujuan, merupakan lawan dari belajar insidental. 

8) Belajar laten (latent learning) Perubahan- perubahan tingkah laku yang 

terlihat tidak terjadi secara segera, sehingga disebut laten.  

9) Belajar mental (mental learning) 

Belajar mental sebagai belajar dengan cara melakukan observasi dari 

tingkah laku orang lain membayangkan gerakan- gerakan orang lain. 

10) Belajar Produktif (productive learning)  

  Belajar yang disebut produktif bila seseorang mampu mentransfer prinsip 

menyelesaikan satu persoalan dalam situasi ke situasi lain.  

11) Belajar verbal (verbal learning) 

  Belajar mengenai materi verbal dengan melalui latihan dan ingatan dasar 

belajar verbal dilihatkan dalam eksperimen klasik dari exhaust. 

 

B. Model Pembelajaran 

1.  Pengertian Pembelajaran  

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang 

saling bertukar informasi. Menurut Hamalik, (2009, hlm. 89) menyatakan bahwa 

“Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur unsur 
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manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi 

guna mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri 

dari peserta didik, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga meliputi buku-buku, 

papan tulis, dan kapur”. Sedangkan menurut Fathurrahman M (2015, hlm. 75) 

menyatakan bahwa “pembelajaran yaitu bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi 

proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik”. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah upaya bantuan yang diberikan oleh pendidik terhadap peserta 

didik dan terdiri dari beberapa kombinasi (manusia, material, fasilitas, perlengkapan, 

dan prosedur) yang bertujuan untuk pembentukan sikap dan kepercayaan peserta 

didik serta mencapai tujuan pembelajaran peserta didik. 

2.  Prinsip Pembelajaran  

Menurut Hamalik (2009, hlm. 21) menyatakan bahwa pembelajaran yaitu 

kombinasi yang tertata meliputi segala unsur manusiawi, perlengkapan, fasilitas 

prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan dari pembelajaran. yang 

dimana ada tiga rumusan yang dianggap penting tentang pembelajaran yaitu: 

1). Pembelajaran yaitu upaya yang mengorganisasikan lingkungan Pendidikan    

  untuk menciptakan situasi dan kondisi belajar peserta didik.  

2). Pembelajaran yaitu upaya penting untuk mempersiapkan peserta didik   

menjadi warga masyarakat yang baik dan diharapkan. 

3). Pembelajaran yaitu proses dalam membantu peserta didik menghadapi  

  kehidupan atau tujuan masyarakat. 

Sedangkan menurut Ali (2013, hlm. 61) menyatakan bahwa prinsip 

pembelajaran yaitu aspek kejiwaan yang perlu dipahami setiap pendidik selaku 

tenaga profesional yang mencerdaskan anak bangsa. Yang dimana prinsip 

pembelajaran meliputi perhatian motivasi keaktifan, keterlibatan langsung 

pengulangan tantangan. 

Jadi dalam pembelajaran memerlukan motivasi yang akan menjadikan 

proses belajar menjadi lebih efektif, pembentukan persepsi terhadap suatu rangsangan 
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yang dimaksud adalah dasar dari proses pembelajaran, yang dimana bakat serta minat 

seseorang yang merupakan penentu kemajuan dan keberhasilan seseorang, proses 

pembelajaran yang bersifat relatif dan berlangsung dari tingkat yang sederhana ke 

tingkat yang kompleks. 

3. Model Pembelajaran  

Model Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang 

saling bertukar informasi. yang dimana dalam variabel yang akan dibahas ini adalah 

dengan menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching Learning, 

Contextual berasal dari contex, yang berarti itu hubungan, konteks, suasana atau juga 

keadaan. Maka dengan itu Contextual dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran 

yang berhubungan dengan suasana tertentu. Selanjutnya menurut Istiqomah dalam 

Hosnan (2014, hlm. 88) menyampaikan bahwa “Pembelajaran kontekstual adalah 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi pembelajaran dengan 

kehidupan dunia nyata. Dan cenderung mendorong peserta didik untuk membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam 

kehidupannya sehari- hari”. 

Peneliti menyimpulkan bahwa model pembelajaran kontekstual dapat 

dikatakan sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang mengakui dan menunjukan 

kondisi alamiah pengetahuan. Melalui hubungan di kelas maupun di luar kelas 

pendekatan pembelajaran kontekstual memberikan pengalaman lebih relevan dan 

berarti bagi peserta didik 

C. Pengertian Model Contextual Teaching Learning (CTL) 

Kata Contextual berasal dari kata contex, yang berarti itu hubungan, konteks, 

suasana atau juga keadaan. Maka dengan itu Contextual dapat diartikan sebagai suatu 

pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu. Menurut Amir (2015, hlm. 

65) menjelaskan bahwa “Pembelajaran kontekstual merupakan konsep yang 

memfasilitasi guru dalam menghubungkan antara materi pembelajaran dengan 
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kehidupan nyata peserta didik”. Sejalan dengan Slavin (2011, hlm. 18) dalam 

Pendidikan Dasar menyatakan bahwa “Selain menghubungkan materi dengan 

kehidupan nyata mendorong peserta didik untuk menghubungkan antara pengetahuan 

awal yang dimilikinya dengan kehidupan peserta didik sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat”. Lalu menurut Istiqomah dalam Hosnan (2014, hlm. 77) menyatakan 

bahwa “Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan dunia nyata. Dan cenderung 

mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupannya sehari- hari”. Sedangkan 

Pembelajaran Kontekstual menurut penelitian Johnson (2011, hlm. 80)  menyatakan 

bahwa “Peserta didik akan belajar baik jika apa yang dipelajari dikaitkan dengan 

yang telah diketahui atau kegiatan peristiwa yang terjadi di sekelilingnya” Sehingga 

(CTL) dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang menghubungan suasana 

tertentu dalam proses belajar mengajar di sekolah”.  

Kemudian Depdiknas (2003, hlm. 10) menyatakan perbedaan pembelajaran 

CTL dan pembelajaran konvensional dengan dalam tabel sebagai berikut:    

        Tabel 2.1 

Pembelajaran CTL dengan Pembelajaran Konvensional 

 

 

  

 

 

  

 

 

                        CTL                  Konvensional 

Pemilihan informasi kebutuhan 

individu peserta didik. 

Pemilihan informasi dipilihkan oleh 

guru. 

Cenderung mengintegrasikan 

beberapa bidang (disiplin). 

Cenderung terfokus pada satu 

bidang(disiplin) tertentu. 

Selalu mengaitkan pengetahuan 

awal yang telah dimiliki peserta 

didik. 

Memberikan tumpukan informasi 

kepada peserta didik sampai pada 

saatnya diperlukan. 

Menerapkan penilaian autentik 

melalui penerapan praktis dalam 

pemecahan masalah. 

Penilaian hasil belajar hanya 

melalui kegiatan akademik berupa 

ujian atau ulangan. 
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Sumber : Depdiknas (2003 hlm 10) 

Jadi peneliti menyimpulkan dari tiga para ahli bahwa pembelajaran 

kontekstual dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang mengakui 

dan menunjukan kondisi alamiah pengetahuan. Dengan melalui hubungan   dalam 

kelas maupun di luar kelas pendekatan pembelajaran kontekstual memberikan 

pengalam lebih relevan dan berarti bagi peserta didik. 

1. Strategi Pembelajaran Contextual Teaching Learning 

Sebagai sebuah pendekatan pembelajaran Contextual Teaching Learning, 

Sanjaya W dalam Nurhadi (2013, hlm. 67) menjelaskan   beberapa poin yang 

melandasi pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

Contextual Teaching Learning seringkali disebut juga komponen komponen CTL 

sebagai berikut:  

1) Kontruktivisme, Kontruktivisme yaitu proses menyusun pengetahuan baru 

dalam struktur kognitif peserta didik melalui pengalaman. Konstruktivis 

memandang pengetahuan itu berasal dari luar, akan tetapi dikonstruksikan 

oleh dalam diri seseorang lewat pengalamannya.  

2) Inkuiri yaitu pembelajaran berdasarkan pada pencarian logis dan penilain 

melalui proses berpikir secara logis dan sistematis. Inkuiri memandang 

bahwa pengetahuan bukanlah sejumlah fakta dari hasil mengingat, tetapi 

hasil menemukan sendiri. 

3)  Bertanya menjawab pertanyaan yaitu bagian penting dalam pembelajaran 

belajar mengajar. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi keingintahuan 

dan menjawab pertanyaan yaitu mencerminkan kemampuan seseorang 

dalam berpikir.  

4)  Masyarakat Belajar harusnya sebagaimana layaknya komunitas 

masyarakat. Contextual Teaching Learning juga menerapkan pembelajaran 

melalui kelompok. Dapat dilihat dari kemampuan dan kecepatan belajar 

maupun dilihat dari bakat minat peserta didik. 

5) Pemodelan asas modeling yaitu proses pembelajaran dengan 

memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru peserta didik. 

6) Refleksi yaitu proses internalisasi pengalaman dengan cara mengurutkan 

kembali kejadian- kejadian sebelumnya yang penuh makna. Refleksi dapat 

menghantarkan belajar kedalam struktur kognitif peserta didik yang dapat 

menjadi bagian dari pengetahuan yang dimilikinya.  

7) Penilaian nyata, pembelajaran konvensional sering digunakan karena 

menekankan pada perkembangan aspek intelektual dengan alat evaluasi 

yang digunakan pada penggunaan tes.   
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2. Langkah pembelajaran Contextual Teaching Learning 

Menurut Johnson (2011, hlm. 67) menyatakan untuk mencapai kompetensi 

yang sama dengan menggunakan CTL guru dapat melakukan langkah- langkah 

pembelajaran sebagai berikut: 

a. Pendahuluan 
1)  Guru menjelaskan Kompetensi yang mesti dicapai serta manfaat dalam 

proses pembelajaran dan sangat pentingnya pelajaran yang dipelajari. 

     2)   Guru menjelaskan prosedur pembelajaran CTL. 

3)  Guru melakukan tanya jawab seputar tugas yang harus dikerjakan oleh 

setiap peserta didik. 

a. Kegiatan Inti  

1)  Peserta didik melakukan pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan 

sehari-hari. 

2) Peserta didik diskusi dengan teman sebangkunya dengan apa yang sudah 

mereka ketahui tentang pembelajaran yang dipelajarinya. 

3) Setelah itu mengevaluasi bersama sama teman sekelasnya.  

c. Penutup  

1)  Pada bagian penutup, sebagaimana layaknya sebuah pembelajaran, 

peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan hasil observasi sesuai 

dengan indikator dan menyimpulkan hasil observasi dengan benar. 

2) Setelah itu guru memberikan peserta didik tugas yang sesuai dengan tema 

yang dipelajari. 

 3.   Kelemahan dan kelebihan model pembelajaran Contextual Teaching 

Learning (CTL). 

a.  Kelemahan (CTL) Contextual Teaching Learning.     

Menurut Hartini (2010, hlm 45), menuyatakan bahwa kelemahan model 

pembelajaran CTL antara lain: 

1) Guru harus intensif untuk membimbing peserta didik karena dengan 

model ctl guru berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru yaitu 

mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan 

pengetahuan dan keterampilan yang baru untuk peserta didik. karena 

peserta didik dapat dipandang sebagai individu yang berkembang. 

Kemampuan seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan 

keluasan yang dimilikinya. 

2) Sebagai guru bukanlah sebagai instruktur atau “penguasa” yang memaksa 

kehendak seorang guru karena guru adalah pembimbing peserta didik 

agar mereka berkembang dengan tahap perkembangannya.  
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3) Guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap peserta 

didik agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan. Maka 

dapat disimpulkan bahwa kelemahan model Contextual Teaching 

Learning jadi guru harus dapat mengelola pembelajaran dengan sebaik-

baiknya agar tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal 

 

Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kelemahan 

model Contextual Teaching Learning yaitu guru harus dapat mengelola pembelajaran 

dengan sebaik- baiknya agar tujuan pembelajaran yang telah tercapai dengan 

maksimal. 

b). Kelebihan (CTL) Contextual Teaching Learning. 

 Menurut Hartini (2015, hlm 34) kelebihan Model pembelajran   kontexstual, 

yaitu: 

1)  Pembelajaran akan lebih bermakna dan ril, yang artinya peserta didik 

dapat menangkap hubungan pengalaman belajar dari sekolah maupun 

kehidupan nyata. Bukan saja bagi peserta didik materi itu akan berfungsi 

untuk dapat tertanam erat dalam memory peserta didik sehingga tidak 

akan mudah dilupakan.  

2)  Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan pengetahuan 

sendiri melalui metode (CTL). Contextual Teaching Learning menganut 

Konstruktivisme, yang dimana peserta didik dituntut untuk menemukan 

pengetahuannya sendiri melalui landasan mengalami bukan menghafal 

Dapat disimpulkan bahwa kelebihan model pembelajaran dan 

pengetahuan peserta didik berkembang dengan yang dialaminya.  

 

Maka dapat disimpulkan bahwa kelebihan model pembelajaran (CTL) yaitu 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran pengetahuan peserta didik sesuai dengan 

pengalaman yang dialaminya. 

 

D. Hasil Belajar  

Hasil Belajar menurut Sudjana (2013, hlm. 56) menyatakan “Hasil belajar 

adalah kemampuan- kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya”. Sedangkan menurut Rusman (2015, hlm. 67) menyatakan 

bahwa "kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar, 

Dapat diartikan juga hasil belajar adalah sejumlah pengalam yang diperoleh siswa 
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yang mencangkup beberapa ranah diantaranya ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor”. 

Hasil belajar adalah   tingkat pemahaman peserta didik dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran yang dimana hasil belajar terdapat penilaian pengetahuan, 

sikap, dan keterampilan Maka dibawah ini adalah tiga pengertian dari ranah 

pengetahuan, ranah sikap dan ranah keterampilan:  

1) Ranah kognitif yaitu berkenaan dengan hasil belajar yang terdiri dari 

pengetahuan, pemahaman yang dimana ini adalah disebut sebagai ranah 

kognitif.  

2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari, penerimaan, 

jawaban atau reaksi, penilaian. 

3) Ranah psikomotor yaitu berkenaan dengan hasil belajar dalam 

keterampilan dan kemampuan bertindak. 

 

Maka ketiga ranah ini dapat disebut menjadi objek penelitian hasil belajar. 

Dari ketiga ranah itu ada satu ranah yang dimana ranah kognitif yang banyak dinilai 

oleh guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan belajar peserta didik dalam 

menguasai pembelajaran.  

Jadi langkah perencanaan ini adalah langkah penilaian proses serta hasil 

belajar dalam pembelajaran yang dimana mencangkup rencana penilaian hasil belajar 

peserta didik. dengan adanya rencana penilaian proses dan hasil belajar merupakan 

rencana guru untuk memantau proses kemajuan perkembangan hasil belajar peserta 

didik sesuai dengan potensi yang dimiliki.  

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan hasil belajar adalah 

kemampuan – kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya dan dapat membantu guru untuk menjadikan ukuran dalam 

kriteria untuk mencapai suatu tujuan Pendidikan yang dapat memberikan perubahan 

yang baik.  

1. Tipe Hasil Belajar 

Menurut Bloom dalam Sudjana (2009, hlm. 22-23) Hasil belajar 

digolongkan menjadi tiga bidang, yaitu bidang kognitif, bidang afektif dan bidang 

psikomotorik. ketiga aspek hasil belajar tersebut antara lain:  
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1. Tipe Hasil Belajar Kognitif Hasil, belajar kognitif yaitu perubahan 

perilaku yang terjadi dalam Kawasan kognisi. Perilaku ini meliputi 

kegiatan sejak penerimaan stimulus eksternal oleh sensori, penyimpanan 

dan mengelola dalam otak menjadi informasi hingga panggilan informasi 

kembali diperlukan untuk menyelesaikan hasil belajar kognitif terbagi 

menjadi tipe, yaitu. 

a) Hasil belajar pengetahuan hafalan (knowledge)Pengetahuan hafalan ini 

adalah termasuk kedalam pengetahuan yang sifatnya factual, yang dimana 

pengetahuan mengenai hal-hal yang dapat diingat kembali seperti pasal, 

rumusan, peristilahan dan lain lain. Pengetahuan yaitu ingatan tentang 

hal-hal yang khusus maupun tentang metode- metode dan proses tentang 

pola struktur.  

b) Hasil Belajar Pemahaman (comprehension), Pemahaman sangat 

memerlukan kemampuan menangkap makna konsep untuk itu diperlukan 

adanya hubungan antara konsep dengan makna yang ada dalam konsep 

tersebut. tipe pemahaman ini lebih tinggi dari tipe hafalan, karena tipe ini 

sangat memerlukan kemampuan menangkap makna dari suatu konsep 

 c) Hasil belajar Penerapan (application) Aplikasi adalah kesanggupan 

menerapkan, mengabstri suatu, konsep, ide, hukum, rumus dalam situasi 

yang baru. Dalam penerapan ini harus ada konsep atau teori yang 

kemudian diaplikasikan dalam mecahan satu masalah. Hal ini berarti 

bukan keterampilan motorik tetapi lebih keterampilan mental.  

d) Hasil belajar analisis, analisis yaitu kesanggupan memecah, mengurai, 

mengintegras yang menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian yang 

mempunyai arti tingkatan. Pada hasil belajar analisis ini memberikan 

kelanjutan dari tipe-tipe sebelumnya yang mana tipe ini analisis penalaran 

dari sebuah teori yang di analis atau konsep diaplikasikan serta dianalisis.  

e) Hasil sintesis, Sintesis merupakan lawan analisis yang dimana apabila 

analisis tekanan pada kesanggupan menguraikan suatu integrasi menjadi 

bagian yang bermakna. Pada sintesis ini yaitu menyatukan kesanggupan 

yang menjadi integritas. Sintesis memerlukan kemampuan    pemahaman, 

hafalan, aplikasi, dan analisis.  

f) Hasil belajar evaluasi, Evaluasi merupakan kesanggupan memberikan 

keputusan tentang nilai sesuatu berdasarkan judgment yang dimilikinya. 

Dan juga kriteria yang di pakainya dalam tipe hasil evaluasi ini tekanan 

pada pertimbangan suatu nilai, mengenai baik tidaknya, tepat tidaknya 

dengan menggunakan kriteria tertentu. Evaluasi menyangkut penilaian 

bahan dan metode- metode untuk mencapai tujuan tertentu sehingga 

adanya penilaian untuk menilai sejauh mana bahan dan metode yang 

memenuhi kriteria tertentu. 

2) Tipe hasil belajar efektif, Bidang efektif yang dimana berkenaan dengan 

sikap dan nilai Hasil belajar, efektif tampak pada peserta didik dalam 

berbagai tingkah laku seperti perhatian peserta didik dalam pembelajaran, 

motivasi belajar, disiplin, menghargai guru dan teman sekelas dan lain-
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lain. Yang dimana ada beberapa tingkatan hasil belajar bidang afektif dari 

mulai yang sederhana hingga tingkat kompleks. 

 a) Receiving (penerimaan), adalah semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan dari luar yang datang kepada peserta didik. maka dalam tipe 

ini termasuk kesadaran, keinginan untuk menerima stimulus control dan 

seleksi gejala atau rangsangan dari luar. 

 b) Responding (jawaban), adalah reaksi yang diberikan seseorang terhadap 

stimulus yang datang dari luar. Maka dalam hal ini termasuk ketetapan 

reaksi, perasaan, kemauan, dalam menjawab stimulus yang datang kepada 

peserta didik.  

c) Valuing (penelitian) adalah yang berkenaan dengan nilai terhadap suatu 

gejala atau objek tertentu. Termasuk dalam penerimaan nilai. Organisasi 

adalah perkembangan nilai ke dalam sistem organisasi, yang termasuk 

menentukan hubungan suatu nilai dengan nilai dan prioritas yang 

dimilikinya. d) Karakteristik nilai adalah keterpaduan dari semua sistem 

nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi kepribadian dan 

tingkah lakunya” 

3. Tipe Hasil Belajar Psikomotorik, Hasil belajar psikomotorik tampak 

dalam bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak individu. yang 

dimana paling banyak digunakan yaitu hasil belajar psikomotor dari 

simpson yang mengaplikasikan hasil belajar psikomotorik ada enam yaitu  

a) Persepsi, Merupakan hasil belajar psikomotorik yang paling rendah. 

b) Kesiapan, yaitu kemampuan menempatkan diri untuk menempatkan diri 

sebelum lari, menari dan sebagainya.  

  c)  Gerakan terbimbing, yaitu kemampuan gerakan meniru dengan model 

yang dicontohkan. 

d)  Gerakan terbiasa, yaitu kemampuan yang melakukan gerakan tanpa ada 

model contoh. Kemampuan ini dicapai dengan berlatih berulang-ulang 

sehingga kebiasaan.  

e)  Gerakan kompleks, yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerakan 

dengan cara berurutan dan dan irama yang tepat. 

  

Dari beberapa penjelasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

dalam proses mengajar membutuhkan pengukuran ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Dan sehingga dapat melihat nilai yang diperoleh oleh peserta didik. 

Maka ketiga ranah tersebut sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana proses 

belajar mengajar yang diman fungsinya untuk mengetahui sejauh mana peserta didik 

mengaplikasikan apa yang telah didapat dalam proses pembelajaran.      
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2.   Faktor – faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 

Menurut Rusman (2015, hlm, 67) meliputi beberapa faktor internal dan 

eksternal yaitu: 

1. Faktor Internal  

a) Secara umum 

Secara umum kondisi fisiologis, yang diaman kondisi kesehatan yang 

prima, tidak dalam keadaan capek yang dimana tidak dalam keadaan 

cacat jasmani dan sebagainya, hal – hal tersebut dapat mempengaruhi 

peserta didik dalam menerima pembelajaran.  

b) Faktor psikologis 

Setiap individu yang diman peserta didik yang dasarnya memiliki kondisi 

psikologis yang berbeda beda, tentunya hal ini mempengaruhi hasil 

belajarnya.  Beberapa faktor meliputi intelegensi (IQ), perhatian, minat, 

bakat, motif, motivasi kognitif daya nalar peserta didik.  

2. Faktor eksternal  

a. Faktor Lingkungan  

Faktor lingkungan yaitu dapat mempengaruhi hasil belajar. faktor 

lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 

b. Faktor intermental  

Faktor- faktor instrumental adalah faktor yang keberadaan dan 

menggunakannya yang dirancang sesuai dengan hasil belajar peserta 

didik. 

3.  Indikator Hasil Belajar 

Indikator hasil belajar menurut Bloom dengan Taxonomy of Education 

Objectives membagi tujuan Pendidikan menjadi tiga ranah yaitu kognitif, 

afektif, psikomotorik. Dari masing- masing ranah terdapat tabel seperti di 

bawah ini. 

 

  Tabel 2.2 

                                      Jenis dan Indikator Hasil Belajar 

No                  Ranah                         Indikator 

1.  Ranah Kognitif  

a. Ingatan, Pengetahuan 

(knowledge) 

 

b. Pemahaman (comprehension) 

 

 

 

Mengidentifikasi, mendefinisikan, 

Mendaftar, mencocokan, menetapkan, 

menyebutkan, melabel, 

menggambarkan, memilih. 

 

Menerjemahkan, merubah, 

menyamarkan, menguraikan dengan 
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c. Penerapan (Application) 

 

 

d. Analisis (Analysis) 

 

e. Menciptakan, membangun 

(Synthesis) 

f. Evaluasi (Evaluation)  

kata- kata sendiri,  

Menulis kembali, merangkum, 

membedakan, menduga, mengambil 

kesimpulan, 

menjelaskan. 

 

Menggunakan, menciptakan / membuat 

perubahan, Menyelesaikan, 

memperhitungkan, menyiapkan, 

menentukan.   

 

Membedakan, memilih, memisahkan, 

membagi, mengidentifikasi, merinci, 

menganalisis, membandingkan. 

Membuat pola, merencanakan 

menyusun, mengubah, mengatur, 

menyimpulkan, menyusun, 

membangun, merencanakan. 

Menilai, membandingkan, membantu, 

menjawab, mempraktekan, memberi, 

melaporkan, menyambut. 

2.  Ranah Afektif 

a. Penerimaan (receiving)  

 

b. Menjawab/menanggapi 

(Responding) 

 

c. Penilialian  

(Valuing) 

 

 

d. Organisasi  

(Organization) 

 

 

 

e. Menentukan ciri-ciri  

nilai (Characterization by a 

valour or valor complex) 

 

Mengikuti, memilih, mempercayai, 

memutuskan, bertanya, memegang, 

memberi, menemukan, mengikuti.  

 

Membaca, mencocokan, membantu, 

menjawab, mempraktekan, memberi, 

melaporkan, menyambut 

 

Menceritakan, membantu, melakukan 

meminta, memandang, membagikan, 

belajar, bekerja, melakukan, mendebat.  

 

Mengubah, menggabungkan, 

mempertahankan, mendengarkan, 

mengikuti, memecahkan, 

mempengaruhi, menunjukan, 

menanyai.  

 

Menghubungkan, memutuskan, 

mengemukakan, mempengaruhi, 
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menunjukan, memecahkan.  

3.  Ranah Psikomotor 

1) Gerakan Pokok  

(Fundamental Movement)  

 

b. Gerakan Umum  

(Generic Movement) 

 

c. Gerakan Ordinat  

(ordinatife Movement) 

 

d. Gerakan Kreatif (Creative 

Movement) 

 

Mendengar, memberi reaksi, 

memindahkan, mengerti, berlali, 

mandiri, berjalan, melompat. 

 

Membangun, membongkar, merubah, 

merapikan, menggunakan, 

menggerakan, melatih, mengikuti. 

Bermain, menghubungkan, mengaitkan 

menerima, menguraikan, membungkus, 

menggerakan, memperbaiki, menulis.  

 

Menemukan, membaqngun, 

menciptakan, menyusun, melakukan, 

memainkan.  

 

Sumber: Benjamin S. Bloom dengan Taxonomy of Education Objectives 

Dari beberapa penjelasan sesuai dengan tabel di atas maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa dalam proses mengajar membutuhkan pengukuran ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Sehingga dapat melihat nilai yang diperoleh oleh 

peserta didik. Maka ketiga ranah tersebut sangatlah penting untuk mengetahui sejauh 

mana proses belajar mengajar yang dimana fungsinya untuk mengaplikasikan 

sesuatu yang telah didapat dalam proses pembelajaran peserta didik.   

E. Kajian Beberapa Penelitian Sebelumnya  

1) Mubin, PGMI fakultas ilmu Tarbiyah keguruan UIN walisongo semarang, 

yang berjudul Penerapan Pendekatan Model Contextual Teaching 

Learning untuk meningkatkan Keaktifan peserta didik dalam proses mata 

pelajaran Aqidah Akhlak Pada kelas V MI Nashriyah Mranggen Tahun 

Ajaran 2015/2016. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa metode pengumpulan data menggunakan 

dokumentasi observasi dan metode tes. pada pra siklus rata-rata hasil 

belajar 60,17 pada siklus I meningkat menjadi 65,33 dan siklus II 

bertambah meningkat menjadi 83,33 demikian pula persentase keaktifan 
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belajar peserta didik dari pra siklus 44% pada siklus I meningkat menjadi 

78,55% Dan pada siklus II bertambah meningkat menjadi 93% sehingga 

tidak melanjutkan pada siklus berikutnya karena KKM dan persentase 

ketuntasan telah tercapai.  

2) Tiara Hantini, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung yang berjudul Penerapan model 

Contextual Teaching Learning dengan menggunakan media audio visual 

untuk meningkatkan Hasil Belajar Aqidah Akhlak peserta didik Kelas IV 

B MI WB Hidayat Thullab Kamulan Durenan Trenggalek tahun ajaran 

2016/2017. peneliti menunjukan telah terjadi peningkatan kemampuan 

dan hasil belajar peserta didik mata pelajaran Aqidah Akhlak pokok 

bahasan Asmaul Husna (Al-Mumin, Al-Azim, Al Hadi, Al Adl, Al 

Hakam). Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi kerjasama peserta didik 

pada siklus I dengan kriteria keberhasilan Tindakan tergolong Kurang 

dengan [persentase 68,66% dan siklus II meningkat dengan baik rata-rata 

83,335. Sedangkan hasil belajar peserta didik juga mengalami 

peningkatan hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi yang diberikan oleh 

peneliti pada tes awal (Pretest) nila rata-rata peserta didik 52 dengan 

persentase ketuntasan 12,5% dilanjutkan dengan siklus I nilai rata-rata 

peserta didik hanya mencapai 68,43% dengan persentase ketuntasan 

43,75% dan siklus II nilai rata-rata peserta didik meningkat menjadi 80,62 

dengan persentase ketuntasan 81,25%.  

3) Siti qodriah Fakultas Ilmu Tarbiah dan keguruan jurusan Pendidikan 

Madrasah ibtidaiyah UIN sunan kalijaga Yogyakarta, yang 

berjudul  Peningkatan Hasil belajar Dalam pembelajaran Aqidah Akhlak 

Materi terbiasa Berakhlak terpuji dengan model Contextual Teaching 

Learning(CTL) pada peserta didik kelas II MIM 1 Rambeanak kecamatan 

mungkid kabupaten Magelang tahun ajaran 2014 berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan 

Hasil Belajar dalam Pendidikan Akidah akhlak mulia melalui model 



   26 
 

Contextual Teaching Learning dengan meningkatkan kemampuan 

learning community hal ini dapat dilihat dari nilai akhir dan nilai rata-rata 

pada siklus I nilai 63,83% dan siklus II nilai rata-rata 70,95%.  

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa dengan melalui model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. karena dengan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning dapat menghubungkan pengetahuan 

yang diajarkan di sekolah dengan kehidupan sehari- hari, model pembelajaran ini 

sangat memberikan semangat dan mendorong siswa untuk mengetahui sesuatu yang 

baru dalam pembelajaran yang terjadi dan menghubungkan dengan kehidupan nyata. 


