
6

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Belajar

Belajar adalah rangkaian kegiatan jiwa raga, psiko-fisik untuk

menuju ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya, yang berarti

menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah kognitif, afektif, dan

psikomotorik (Sardiman, 2001 : 21). Belajar merupakan interaksi antara

diri manusia dengan lingkungannya, yang berwujud pribadi, fakta,

konsep ataupun teori. Proses interaksi tersebut adalah:

a. Proses internalisasi dari sesuatu ke dalam diri yang belajar

b. Dilakkan secara akftif, dengan segenap panca indera ikut berperan

Belajar adalah sesuatu proses usaha yang dilakukan seseorang

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan

mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh baik dalam sikap,

ketrampilan, pengetahuan. Slameto (2005 : 2). Enam aspek perubahan

belajar, yaitu perubahan terjadi secara sadar, perubahan dalam belajar

bersifat kontinue dan fungsional, perubahan dalam belajar bersifat aktif

dan pasif, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, perubahan

dalam belajar atau terarah, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah

laku.

a) Perubahan terjadi secara sadar. Artinya seseorang yang beajar akan
merasakan perubahan yang terjadi sebagai akibat dari usaha
belajarnya.

b) Perubahan dalam belajar  bersifat kontinue dan fungsional. Artinya
perubahan yang terjadi dalam individu siswa berlangsung secara
berkesinambungan, tidak statis.
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c) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Artinya
perubahan-perubahan yang senantiasa bertambah dan tertuju untuk
memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya.

d) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Artinya
perubahan yang bersifat menetap atau permanen sehingga tingkah
lakunya menetap.

e) Perubahan dalam belajar atau terarah. Artinya perubahan tingkah
laku itu merupakan tujuan yang akan dicapai sehingga perubahan
tingkah lakunya benar-benar disadari.

f) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Artinya
perubahan sebagai akibat dari belajar yang dilakukan sehingga
terjadi perubahan tingkah laku yang baik.

2. Tujuan Belajar menurut Sardiman (2001 : 26-29) :

a. Untuk mendapatkan pengetahuan

b. Penamam konsep dan ketarmpilan

c. Pembentukan sikap

Inti tujuan belajar adalah ingin mendapatkan pengetahuan,

keterampilan dan penanaman sikap mental/nilai-nilai. Pencapaian tujuan

belajar akan menghasllkan hasil belajar. Maka hasil belajar itu meliputi :

1) Aspek Kognitif ( keilmuwan/pengetahuan, konsep atau fakta)

2) Aspe Afektif ( personal, kepribadian atau sikap)

3) Aspek Psikomotorik ( kelakuan, keterampilan atau penampilan)

Ketiga hasil belajar di atas dalam pengajaran merupakan tiga hal

yang secara perencanaa dan programatik terpisah, namun dalam

kenyataannya pada diri siswa akan merupakan satu kesatuan yang utuh

dan bulat.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar

a. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri manusia, yang dapat

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1) Faktor biologis, yaitu: usia, kematangan, kesehatan, dan lain-lain.

2) Faktor psikologis, yaitu: kelelahan, suasana hati, motivasi, minat,

dan kebiasaan belajar .
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b. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri manusia, yang dapat

diklasifikasikan menjadi dua juga, yaitu:

1) Faktor manusia, yaitu: keluarga, sekolah, dan masyarakat.

2) Faktor non manusia, yaitu: media belajar, metode pembelajaran,

fasilitas belajar, dan lain-lain.

B. Matematika

1. Pengertian Matematika

Menurut Russefendi dalam bukunya Heruman (2007: 1),

Matematika 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 Soedjadi dikutip oleh Heruman (2007 : 1), Hakikat

matematika memiliki objek tujuan abstrak, bertumpu pada keseakatan,

dan pola pikir yang deduktif. Menurut Johnson dan myklebust seperti

dikutip Mulyono Abdurrahman (1999:252), Matematika adalah bahasa

simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-

hubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan fnugsi teoritisnya adalah

untuk memudahkan berfikir.

Sementara menurut Mulyono Abdurrahman (1999 : 252)

mengemukakan, Matematika adalah suatu cara untuk menemukan

jawaban terhadap masalah yang dihadapi manusia, suatu cara

menggunakan informasi, menggunakan pengetahuan tentang bnetuk dan

ukuran, menggunakan pengetahuan tentang menghitung, dan yang paling

penting adalah memikirkan dalam diri manusia itu sendiri dalam melihat

dan menggunakan hubungan-hubungan.

2. Standar Kompetensi Matematika SD / MI

Standar kompetensi matematika menurut kurikulum KTSP

khususnya mencakup bilangan pengukuran dan geometri. Kemampuan

matematika yang dipilih dalam standar kompetensi ini dirancang sesuai

dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan siswa dengan memperhatikan
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perkembangan pendidikan matematika di dunia sekarang ini yaitu

menghitung voleme kubus dan balok.

3. Standar kompetensi lulusan (SKL) yang disempurnakan oleh BSNP dan

sudah ditanta tangani mendiknas (2006), antara lain sebagai berikut :

a. Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap

perkembangan anak.

b. Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri.

c. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya.

d. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan

sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya.

e. Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis,

kritis, dan kreatif, dengan bimbingan guru/pendidik.

f. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, dengan

bimbingan guru/pendidik..

g. Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari

potensinya

h. Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam

kehidupan sehari-hari.

i. Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di

lingkungan sekitar.

j. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

k. Menunjukkan kecintaan dan kebaggaan terhadap bangsa, Negara, dan

tanah air Indonesia.

l. Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan

budaya lokal.

m. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan

memanfaatkan waktu luang.

n. Berkomunikasi secara jelas dan santun.

o. Bekerja sama dalam kelompok, tolong menolong, dan menjaga diri

sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya.

p. Menunjukan kegemaran membaca dan menulis.
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q. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis,

dan berhitung.

4. Karakteristik Pembelajaran Matematika

Moch Ichsan (2003 : 7) menyebutkan bahwa karakteristik dalam

pembelajaran matematika sebagai berikut :

a. Pembelajaran matematika dilakukan secara berjenjang.

b. Pembelajaran matematika mengikuti metode spiral.

c. Pembelajaran matematika menekankan penggunaan pola deduktif.

d. Pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi.

C. Contextual Teaching and Learning ( CTL )

1. Pengertian CTL

Menurut Elaine B. Johnson CTL adalah sebuah sitem belajar yang

didasarkan pada filosofi bahwa siswa mampu menyerap pelajaran apabila

mereka menangkap makna dalam materi akdemis yang mereka terima,

dan mereka menangkap tugas-tugas sekolah jika mereka bisa megaitkan

informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka

miliki sebelumnya.

Menurut Mulyasa (2006 : 217), CTL merupakan konsep

pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi

pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata,

sehingga para peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan

kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan belajar

yang kondusif sangat penting dan menunjang pembeajaran kontekstual,

dan keberhasilan pembelajaran kontekstual secara keseluruhan. Nurhadi

(2002 : 4), mengemukakan pentingnya lingkungan belajar dalam

pembelajaran kontekstual sebagai berikut :

a. Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat
pada siswa.

b. Pembelajaran harus berpusat pada ‘bagaimana siswa’ menggunakan
pengetahuan baru mereka.

c. Upman balik amat penting bagi siswa yang berasal dari proses
penilaian yang benar.
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d. Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu
penting.

Sugiyanto ( 2007:5), mengemukakan CTL adalah konsep

pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan anatar materi

yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa. Dalam pelaksanaanya,

pembelajaran kontekstual dipengaruhi beberapa faktor yang sangat erat

kaitannya. Faktor-faktor tersebut bisa datang dari dalam diri peserta didik

(internal), dan dari luar dirinya atau dari lingkungan disekitarnya

(eksternal). Sehubungan dengan itu, John A.Zahorik (1995:14-22)

mengungkapkan lima elemen yang harus diperhatikan dalam praktik

pembelajaran kontekstual :

a) Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada.

b) Pemerolehan pengetahuan baru.

c) Pemahaman pengetahuan.

d) Mempraktikan pengetahuan dan pengalaman baru.

e) Melakukan refleksi.

2. Sistem CTL mencakup delapan komponen berikut ini :

a) Membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna.

b) Melakukan pekerjaan yang berarti.

c) Melakukan pembelajaran yang diatur sendiri.

d) Bekerja sama.

e) Berpikir kritis dan kreatif.

f) Membantu individu untuk tumbuh dan berkembang.

g) Mencapai standar yang tinggi.

h) Menggunakan penilaian autentik.

3. Tiga prinsip ilmiah dalam CTL antara lain :

a) CTL mencerminkan prinsip kesaling bergantungan.

b) CTL mencerminkan prinsip deiferensiasi.

c) CTL mencerminkan prinsip perorganisasian diri.
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4. Implikasi CTL dalam pembelajaran matematika :

a) Strategi pembelajaran diarahkan pada pemecahan masalah yaitu

penyelesaian soal-soal matematika.

b) Mengutamakn pengalaman nyata, bukan pengalaman yang hanya

angan-angan namun dapat dibuktikan secara empiris (menemukan

rumus matematika).

c) Pembelajaran berpusat pada siswa.

d) Memberikan kesempatan siswa untuk aktif, kritis dan kreatif

e) Menghasilkan pengetahuan  bermakna pada kehidupan siswa

f) Pembelajaran yang mengarah pada praktek bukan menghafal

g) Menciptakan kondisi siswa belajar bukan guru mengajar

D. Hasil Peneliti Yang Relevan

Pada bagian ini akan dibahas beberapa hasil penelitian terdahulu yang

relevan terhadap penelitian yang diteliti saat ini.

Berdasarkan penelitian ( Muh.Abdul Rohman : 2008 ). Perbedaan

kemampuan menyelesaikan soal matematika ditinjau dari pemahaman konsep

dan kemampuan awal siswa. Siswa yang memiliki pemahaman konsep tinggi

dengan kemampuan awal tinggi memiliki kemampuan menyelesaikan soal

matematika lebih baik daripada siswa yang memiliki pemahaman konsep

sedang dan kemampuan awal sedang atau rendah.

Prestasi belajar matematika siswa yang menggunakan pendekatan

pembelajaran kontekstual lebih meningkat daripada menggunakan model

konvensional.( Febrianti Wulandari : 2007 ).

Penerapan pendekatan pola latihan interaktif pada pembelajaran

matematika memiliki peran utama dalam kaitannya usaha meningkatkan

keaktifan siswa dalam pembelajaran matematka.( Dini Fitrasari : 2007).

Melalui pendekatan konstruktivistik dapat meningkatkan hasil belajar

siswa dalam pembelajaran matematika.(Anteng Retno Palupi : 2009 ).

Penerapan pembelajaran matematika melalui pola interaktif berbasis

portofolio dapat meningkatkan keaktifan siswa belajar (Suji Suwarni : 2008 ).
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Dari kesimpulan di atas berbeda dengan yang diteliti oleh penulis.

Adapun yang diteliti penulis adalah ” peningkatan hasil belajar matematika

melalui pembelajaran Contextual Teaching and Learning pada siswa kelas V

SDN 01 Sedayu “ yang mempunyai tujuan untuk mengetahui peningkatan

hasil belajar matematika setelah mendapatkan pembelajaran dengan

menggunakan model CTL

2.1 Tabel Perbandingan

No Peneliti
Variabel Penelitian

Pemahaman
Konsep

Konteks
tual

Pendekatan
Interaktif

Konstrukt
ivistik

Portofol
io

1 Anteng Retno P V

2 Dini Fitrasari V

3 Febrianti W V

4 Muh.Abdul R V

5 Suji Suwarni V

E. Keragka Pemikiran

Untuk mengatasi berbagai permasalahan kehidupan serta

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat

diperlukan cara berfikir yang sistematis, logis, kritis, kreatis dan konsisten

yang dapat dikembnagkan melalui pembeajaran matematika.

Matematika dianggap oleh anak sebagai mata pelajaran yang sulit,

rumit kurang menarik dan tidak disukai sebagian besar siswa. Anggapan

sebagian besar siswa tersebut menyebabkan siswa enggan belajar

matematika, sehingga hasil belajarnya turun. Adapun beberapa upaya agar

siswa terdorong untuk belajar matematika adalah dengan menyajian materi

yang menarik perhatian, kegiatan pembelajaran yang melibatkan kreatifitas

dan keaktifan siswa sehingga menumbuhkan minat untuk belajar.
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Penerapan model pembelajaran CTL mendorong siswa melakukan

kegiatan yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, sehingga

memungkinkan mereka rajin dan termotivasi untuk senatiasa belajar yang

akhirnya apa yang mereka pelajari melekat dalam ingatan untuk

meningkatkan hasil belajarya. Berdasarkan uraian diatas, maka alur kerangka

berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

F. Hipotesis Tindakan

Berdasarkan kajian dan kerangka berpikir di atas maka dapat dirumuskan

hipotesa tindakan adalah : Penerapan metode Contextual Teaching and

Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pembelajaran

matematika pada  siswa kelas V SD Negeri 01 Sedayu Jumantono tahun

pelajaran 2012/2013.

Kondisi
Awal

Hasil belajar matematika rendah

Tindakan Penerapan model pembelajaran
Contextual Teanching and Learning

Kondisi Akhir Hasil belajar matematika meningkat


