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BAB II. TINJAUAN  PUSTAKA 

 

 

A. Model Pembelajaran Kontekstual atau Contextual Teaching and learning. 

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menekan  pada 

pengalaman siswa terhadap realita yang sesungguhnya. Pembelajarn 

kontekstual terjadi apabila siswa menerapkan dan mengalami sendiri apa yang 

sedang diajarkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Blanchard (2001, dalam 

Ekowati, 2008:16) yang menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual terjadi 

apabila siswa menerapkan dan mengalami apa yang sedang diajarkan dengan 

mengacu pada masalah-masalah dunia nyata yang berhubungan dengan peran 

dan tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, siswa, 

dan tenaga kerja. 

Pemaduan materi pelajaran dengan konteks keseharian siswa di dalam 

pembelajaran kontekstual akan menghasilkan dasar–dasar pengetahuan yang 

mendalam dimana siswa kaya akan pemahaman masalah dan cara 

menyelesaikannya. Siswa mampu secara independent menggunakan 

pengetahuan untuk menyelesaikan masalah– masalah baru dan belum pernah 

dihadapi, serta memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap belajarnya 

seiring dengan peningkatan pengalaman dan pengetahuan mereka Trianto 

(2007:  98).  
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Kontruktivisme merupakan landasan filosofi dari pembelajaran kontekstual dimana  

siswa sendiri yang harus aktif menemukan dan membangun pengetahuan yang 

dipelajarinya.  Pendapat ini di kemukakan oleh Sagala (2007: 88). Dengan mengacu 

pada dua paham tersebut maka pembelajaran kontekstual merupakan konsep 

belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

satuan dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sehari-hari. 

Kelebihan dari model pembelajaran kontekstual menurut Nurhadi, Yasin, dan 

Senduk., (2004:13) antara lain dapat meningkatkan hasil dan keterlibatan 

siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, pembelajaran berbasis 

kontekstual juga mempunyai kebaikan-kebaikan, yaitu : (1) belajar akan lebih 

bermakna jika anak “mengalami” apa yang di pelajarinya dari pada 

“mengetahuinya”, (2) pembelajaran dapat membantu guru mengaitkan materi 

yang di ajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang di miliki dengan penerapan 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat, (3) 

kontekstual merupakan strategi baru yang lebih memberdayakan siswa ( tidak 

mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta) tetapi mendorong siswa 

mengkontruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri, dan (4) kontekstual 

merupakan pembelajaran yang mengajak anak mengetahui makna belajar dan 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang di perolehnya untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupannya. 
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Bila pembelajaran kontekstual diterapkan dengan baik, diharapkan siswa akan 

terlatih untuk dapat menghubungkan apa yang diperoleh di kelas dengan 

kehidupan nyata yang ada di lingkunganya (Nurhadi, Yasin, dan Senduk 

2002:5). Dalam pembelajaran dengan pendekatan kontekstual siswa perlu tahu 

apa makna dari belajar, apa manfaat, dalam status apa dan bagaimana 

mencapainya. Dengan begitu siswa memposisikan sebagai diri sendiri yang 

memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti. Mereka akan mempelajari apa 

yang bermanfaat baginya dan berupaya menanggapinya. 

 

Nurhadi, Yasin, dan Senduk., (2004:20) menyatakan bahwa dalam 

pembelajaran kontekstual terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang oleh 

guru dalam menerapkan pembelajaran kontekstual yaitu: 

1. Menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri. 

2. Menggunakan teknik-teknik bertanya untuk meningkatkan pembelajaran 

siswa, perkembangan pemecahan masalah dan     keterampilan berpikir 

tingkat tinggi.  

3. Menerapkan penilaian autentik (authentic assessment). 

 

Menurut Nurhadi, Yasin, dan Senduk. (2004: 23) dalam pembelajaran 

kontekstual menurut Center of Occupational Research and Development 

(CORD) menyampaikan lima strategi bagi pendidik dalam rangka 

pembelajaran kontekstual, yang disingkat dengan REACT, yaitu: 

1. Relating: Belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. 

2. Experiencing: Belajar ditekankan kepada penggalian (eksplorasi), 

penemuan (discovery), dan penciptaan (invention). 
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3. Applying: Belajar bilamana pengetahuan dipresentasikan di dalam konteks 

pemanfaatannya.  

4. Cooperating: Belajar melalui konteks komunikasi interpersonal, 

pemakaian bersama-sama, dan sebagainya. 

5. Transferring : Belajar melalui pemanfaatan pengetahuan di dalam situasi 

atau konteks baru.  

 

Menurut Trianto  (2007: 86) ada 6  unsur kunci dalam kontekstual, yaitu:  

1. Pembelajaran Bermakna : pemahaman, relevansi dan penghargaan pribadi 

siswa bahwa ia berkepentinganterhadap konten yang harus dipelajari. 

Pembelajaran dipersepsikan sebagai relavan dalam hidup merek; 

2. Penerapan Pengetahuan : kemampuan untuk melihat bagaimana apa yang 

dipelajari dan diterapkan dalam tatanan–tatanan lain dan fungsi–fungsi 

pada masa sekarang dan akan datang;  

3. Berpikir tingkat lebih tinggi : siswa dilatih untuk berfikir keritis dan 

kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, atau 

memecahkan suatu masalah;  

4.  Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar : konten pengajaran 

berhubungan dengan suetu rentang dan beragam standar lokal, negara 

bagian, nasional, assosiasi, dan industri; 

5.  Responsif terhadap budaya : pendidik harus memahami dan menghormati 

nilai–nilai, keyakinan–keyakinan, dan kebiasaan–kebiasaan siswa, sesame 

rekan pendidik dan masyarakat tempat mereka mendidik. Berbagai macam 

budayaperorangan dan kelompok mempengaruhi pembelajaran. Budaya–
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budaya ini mempengaruhi bagaimana pendidik mengajar. Paling tidak 4 

perspektif harus dipertimbangkan yaitu :  

 Individu siswa 

 Kelompok siswa ( seperti tim atau keseluruhan kelas ) 

 Tatanan sekolah 

 Tatanan masyarakatyang lebih besar. 

6. Penilaian autentik : pengguanaan berbagai macam startegi penilaian yang 

secara valid mencerminkan hasil belajar sesungguhnya yang diharapkan 

dari siswa.  

 

Nurhadi, Yasin, dan Senduk (2008 : 2-3)  mengemukakan bahwa pendekatan 

kontekstual mempunyai tujuh komponen utama, yaitu:  

 

1. Konstruktivisme 

Adalah kemampuan siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan dan 

memberi makna melalui pengalaman nyata yang dialami dan dirasakan 

dalam kehidupan.  Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) 

pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia 

sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas 

(sempit) dan tidak dengan tiba-tiba.  Siswa harus mampu menemukan dan 

mentransformasikan pengetahuan yang dimiliki ke konsep yang baru 

diterimanya.  Disini tugas seorang guru adalah membantu siswa dalam 

proses belajar mengajar dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan dan menerapkan ide atau gagasan sendiri dalam belajar. 
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2. Menemukan 

Menemukan adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari 

hasil menemukan sendiri melalui observasi, bertanya, atau dari 

pengumpulan data-data jadi bukan hasil hafalan yang diberikan oleh guru.  

Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan 

hasil mengingat seperangkat fakta-fakta.  Tetapi hasil dari menemukan 

sendiri.  Guru harus selalu merancang kegiatan yang merujuk pada 

kegiatan penemuan, apapun materi yang diajarkan. 

 

3. Bertanya  

Bertanya adalah kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan 

menilai kemampuan berfikir siswa.  Pengetahuan yang dimiliki seseorang 

selalu bermula dari bertanya.  Bertanya merupakan strategi utama dalam 

pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, 

membimbing dan menilai kemampuan siswa.  Bagi siswa, kegiatan 

bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran 

yang berbasis inquiri, yaitu menggali informasi, mengkonfirmasikan apa 

yang sudah diketahuinya. 

 

4. Masyarakat belajar 

Masyarakat belajar adalah sekelompok orang yang terlibat dalam suatu 

kegiatan belajar serta memahami pentingnya individu dan kelompok untuk 

terjadinya belajar yang mendalam.  Konsep Learning Community 

menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerja sama dengan 

orang lain.  Hasil belajar diperoleh dengan sharing antara teman, 
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kelompok, dan antara yang tahu dan belum tahu.  Dalam kelas CTL 

(Contektual Teaching and Learning) guru disarankan selalu melaksanakan 

pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar.  Siswa dibagi dalam 

kelompok-kelompok yang heterogen.  Masyarakat belajar dapat terjadi 

apabila ada komunikasi dua arah.  Kegiatan saling belajar ini bisa terjadi 

apabila tidak ada pihak yang dominan dalam komunikasi.  Tidak ada pihak 

yang merasa segan untuk bertanya, tidak ada pihak yang merasa paling 

tahu.  Setiap pihak harus saling merasa bahwa setiap orang lain memiliki 

pengetahuan, atau keterampilan yang berbeda yang perlu dipelajari.     

 

5. Pemodelan  

Pemodelan adalah suatu proses yang memberikan contoh tentang  

bagaimana mengerjakan sesuatu atau cara menampilkan model dari suatu 

objek untuk mempermudah pemahaman siswa akan materi pelajaran yang 

diberikan oleh guru.  Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa.  

Model juga dapat didatangkan dari luar.  Model disini adalah segala 

bentuk media/alat yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mencapai 

tujuan belajar.  

 

6. Refleksi 

Refleksi adalah cara berpikir tentang sesuatu hal yang telah dipelajari. 

Disini seorang guru membantu siswa dalam membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan yang baru, 

sampai siswa merasa memperoleh sesuatu yang baru dan berguna  dalam 
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hidupnya.  Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau 

pengetahuan yang baru diterima. 

 

7. Penilaian yang sebenarnya 

Penilaian yang sebenarnya adalah dengan melakukan penilaian secara 

keseluruhan dari kegiatan belajar siswa, seperti pekerjaan rumah, ulangan 

harian, latihan, diskusi, kegiatan dalam pelaporan, dan lain-lain.  Penilaian 

adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan 

gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran  perkembangan belajar 

siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa 

mengalami proses pembelajaran dengan benar.  Data yang dikumpulkan 

melalui kegiatan penilaian bukanlah untuk mencari informasi tentang 

belajar siswa. Pembelajaran yang benar memang seharusnya ditekankan 

pada upaya membantu siswa agar mampu mempelajari, bukan ditekankan 

pada diperolehnya sebanyak mungkin informasi di akhir periode 

pembelajaran.  Karena penilaian bukanlah proses pembelajaran, maka data 

yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan 

siswa pada saat mengikuti proses pembelajaran.   

 

Dalam memenuhi ketujuh komponen tersebut maka pembelajaran 

kontekstual di dalam kelas sudah tercipta.  Adapun tujuan dalam 

pendekatan kontekstual adalah untuk menciptakan pembelajaran yang 

lebih produktif dan bermakna.  Guna mencapai tujuan yang diharapkan 

perlu dilakukan pemilihan kegiatan siswa yang dapat: 
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1. Mengembangkan pemikiran siswa tentang belajar bermakna dengan cara 

bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. 

2. Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiri pada pokok bahasan yang 

diberikan. 

3. Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

4. Menciptakan "Masyarakat belajar" dengan membentuk kelompok-

kelompok belajar. 

5. Menggunakan model untuk menjelaskan konsep-konsep biologi. 

6. Melakukan refleksi pada akhir pertemuan. 

7. Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara.  

 

B. Penguasaan Materi 

Penguasaan merupakan kemampuan yang menyerap arti dari materi suatu 

bahan yang dipelajari. Penguasaan bukan hanya sekedar mengingat mengenai 

apa yang dipel;ajari tetapi menguasai lebih dari itu, yakni melibatkan berbagai 

proses kegiatan mental sehingga bersifat lebih dinamis (Arikunto, 2003 : 115).  

 

Materi pelajaran merupakan bahan ajar utama minimal yang harus dipelajari 

oleh siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang sudah dirumuskan dalam 

kurikulum ( Muhammad : 2003 : 17 ). Dengan materi pembelajan 

memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi 

dasar secara runtut dan sistematis, sehingga secara akumulatif mampu 

menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Materi pembelajaran 

merupakan informasi, alat, dan tesk yang diperlukan guru untuk perencanaan 
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dan penelaahan implementasi pembelajaran Awaluddin (2008, dalam Amrina 

2008 : 23 ).  

 

Penguasaan materi merupakan hasil belajar ranah kognitif. Ada beberapa teori 

yang berpendapat bahwa proses belajar itu pada perinsipnya bertumpu pada 

struktur kognitif, yakni penataan fakta, konsep serta prinsip – prinsip, 

sehingga membentuk satu kesatuan yang memiliki makna bagi subjek didik. 

Secara umum, belajar boleh dikatakan juga sebagai suatu proses interaksi 

antara diri manusia dengan lingkungannya, yang mungkin berwujud pribadi, 

fakta, konsep ataupun teori. Dalam hai ini terkandung suatu maksud bahwa 

proses interaksi adalah : 

1. Proses internalisasi dari sesuatu ke dalam dari yang belajar. 

2. Dilakukan secara aktif, dengan segenap panca indra ikut berperan. 

       ( Sardiman, 2001 : 22 ) 

 

Menurut Dimyati dan Mujiono (2006 : 202).  Ada 6 jenjang dalam ranah 

kognitif diantaranya :  

1.    Pengetahuan, merupakan tingkat terendah ranah kognitif berupa 

pengenalan dan pengingatan kembali terhadap pengetahuan tentang fakta, 

istilah dan prinsip – prinsip. 

Dalam pengenalan, siswa diminta untuk memilih salah satu dari dua atau 

lebih jawaban. Sedangkan untuk mengingat kembali siswa diminta untuk 

mengingan kembali satu atau lebih fakta – fakta sederhana.  
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2.   Pemahaman, Merupakan tingkat berikutnya dari ranah kognitif berupa 

kemampuan memahami/ mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari 

tanpa perlu menghubungkannya dengan isi pelajaran yang lainnya. 

Dalam pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia 

memahami hubungan yang sederhana di antara fakta – fakta atau konsep. 

 

3.  Penggunaan/ penerapan, merupakan kemampuan menggunakan 

generalisasi atau abstraksi lainnya yang sesuai dalam situasi konkret dan 

situasi baru. 

Untuk penggunaan/ penerapan, siswa dituntut memiliki kemampuan untuk 

menyeleksi atau memilih generalisasi/ abstrak tertentu ( hukum,konsep, 

dalil, aturan, gagasan, cara) secara tepat untuk diterapkan dalam suatu 

situasi baru dan menerapkan secara benar. 

 

4.    Analisis, merupakan kemampuan menjabarkan isi pelajaran kebagian – 

bagian yang menjadi unsur pokok. 

Untuk analisis, siswa diminta untuk menganalisis hubungan atau situasi 

yang kompleks atau konsep – konsep dasar. 

 

5.   Sintesis, merupakan kemampuan menggabungkan unsur – unsur pokok 

kedalam struktur yang baru. 

Dalam sistesis, siswa diminta untuk melakukan generalisasi. 

 

6. Evaluasi, merupakan kemampuan menilai isi pelajaran untuk suatu maksud 

atautujuan tertentu. 
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Dalam evaluasi, siswa diminta untuk menerapkan pengetahuan dan 

kemampuan yang telah dimiliki untuk menilai suatu kasus. 

 

Penguasaan materi pelajaran oleh siswa dapat diukur dengan mengadakan 

evaluasi. Menurut Thoha ( 1994 : 1 ) evaluasi merupakan yang terencana 

untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrument dan 

hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. 

Salah satu instrument atau alat ukur yang biasa digunakan dalam evaluasi 

adalah tes. 

 

Menurut Arikunto ( 2001 : 53 ) tes merupakan alat atau prosedur yang 

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan cara dan aturan – 

aturan yang sudah ditentukan. Tes untuk mengukur berapa banyak atau berapa 

persen tujuan pembelajaran dicapai setelah satu kali pertemuan atau satu kali 

mengajar adalah pos tes atau tes akhir. Disebut tes akhir karena sebelum 

memulai pelajaran guru mengadalan tes awal atau pre tes. Kegunaan tes ini 

aialah terutama untuk dijadikan pertimbangan dalam memperbaiki rencana 

pembelajaran. Dalam hal ini, hasil tes tersebut dijadikan umpan balik dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran ( Daryanto : 1999 : 195).  

 

 

 

 

     




