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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Hakikat Belajar 

(Santoso, dkk. (2007: 1.7) mengemukakan, bahwa belajar merupakan perubahan 

prilaku manusia atau perubahan kapabilitas yang relatif permanen sebagai hasil 

pengalaman. Belajar melalui proses yang relative terus menerus dijalani dari 

berbagai pengalaman. Pengalaman inilah yang menumbuhkan hasil yang disebut 

belajar.  

Robert M. Cagne, 1984, The Condition of Learning and Theory of Instruction) 

dalam Santoso, dkk. (2007: 1.8) menyatakan bahwa, belajar juga merupakan 

kegiatan yang kompleks. Artinya di dalam proses belajar terdapat berbagai 

kondisi yang dapat menentukan keberhasilan belajar. Faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar adalah berbagai kondisi yang berkaitan dengan proses belajar 

yakni kondisi ekternal dan kodisi internal.  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan belajar pada 

hakekatnya adalah suatu proses perubahan tingkah laku, perubahan prilaku 

seseorang akibat pengalaman yang ia dapat melalui pengamatan, pendengaran, 

membaca, meniru, dan menemukan sesuatu, sehingga perubahan ini dapat  diukur. 

2.2 Hakekat Pembelajaran  

Oemar Hamalik dalam  Mikarsa (2007: 7.3). menyatakan, bahwa pembelajaran 

merupakan suatu sistem yang tersusun dari unsur-unsur manusiawi, material, 
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fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi pencapaian 

tujuan pembelajaran”.  

Majid (2009:11) menjelaskan, bahwa pembelajaran adalah upaya untuk 

membelajarkan siswa. Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno (2010:8) menyatakan 

bahwa setiap belajar-mengajar selalu melibatkan dua pelaku aktif, yaitu guru dan 

siswa. Guru sebagai pengajar merupakan pencipta kondisi belajar siswa yang 

didesain secara sengaja, sistematis dan berkesinambungan. Sedangkan anak 

sebagai subjek pembelajaran merupakan pihak yang menikmati kondisi belajar 

yang diciptakan guru. 

Pandangan-pandangan di atas dapat diartikan, bahwa pembelajaran adalah suatu 

sistem yang tersusun atas sarana, prasarana, biaya, personal, prosedur 

pelaksanaan, dan lingkungan sebagai pendukungnya agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai.  

2.3 Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar  

Piaget dalam Heruman (2010:1) menyatakan, bahwa siswa SD umurnya berkisar 

antara 6 atau 7 tahun , sampai 12 tahun atau 13 tahun. Mereka berada pada fase 

operasional kongret. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah kemampuan 

dalam proses berpikir untuk mengoprasikan kaidah-kaidah logika, meskipun 

masih terikat dengan objek yang bersifat kongret. Dalam fase kognitif pada usia 

ini masih terikat objek kongret yang ditangkap oleh indra. Anak SD sudah mampu 

memahami tentang hewan, misalnya hewan-hewan yang di sekitarnya. Anak SD 

juga sudah mampu menggolongkan atau menklasifikasikan berdasarkan bentuk 

luarnya saja, misalnya menggolongkan berdasarkan warna, bentuk persegi, atau 

bulat, dan sebagainya. Pada akhir operasional kongkret mereka dapat memahami 

tentang hewan, mampu menganalisis dan melakukan sintesis sederhana.  

Sutarno (2007:8.34) mengungkapkan bahwa, mata pelajaran IPA memiliki 

krakteristik yang komplek dengan perpaduan antara konsep dasar sain dan 

pengalaman nyata yang telah dimiliki oleh setiap orang sejak lahir hingga 
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pertumbuhannya menjadi dewasa. Perubahan pengalaman dan pemahamna konsep 

sering terjadi perbedaan dengan konsep sain itu sesuai dengan yang disepakati 

oleh ilmuan.  

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dapat simpulkan bahwa pembelajaran  

IPA di SD hendaknya mampu menjembatani antara pengetahuan awal yang 

dimiliki siswa yang berada pada fase kongkret tersebut menjadi pemahaman 

konseptual, dan menumbuhkan keterampilan konsep.  

Materi pelajaran IPA di SD tergolong sangat komplek jika dibandingkan dengan 

waktu yang tersedia yaitu 4 jam pelajaran setiap minggu. Oleh karena itu banyak 

para guru  yang mengeluhkan sejumlah materi tidak dapat diberikan tepat waktu. 

Luasnya materi pelajaran IPA memungkinkan kesulitan guru dalam pemilihan 

strategi pembelajaran yang paling tepat. Standar isi kurikulum tingkat satuan 

pelajaran tahun 2006 memuat materi pelajaran IPA untuk dua semester yang 

terdiri atas 6 Standar Kompetensi, 17 Kompetensi Dasar. Secara garis besar 

memuat bidang pokok “Biolgi dan Ilmu Alam”. Atas dasar tersebut, maka 

perencanaan dan pembagian alokasi waktu harus benar-benar diperhitungkan agar 

waktu yang tersedia di setiap semester cukup untuk membahas semua materi yang 

telah ditetapkan.  

Keberhasilan pembelajaran bukan hanya selesainya semua materi yang ditetapkan 

dipelajari, akan tetapi lebih menekankan kepada hasil pembelajarannya. 

Maksudnya bahwa pada akhir pembelajaran setiap konpetensi dasar benar-benar 

dipahami dan dikuasai siswa baik secara konseptual maupun faktual, sehingga 

pengetahuan, dan pemahaman dari setiap jenjang pembelajaran menjadi 
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pengetahuan awal pada jenjang pembelajaran berikutnya, demikian terus menerus 

sesuai dengan fase-fase kognitif siswa tersebut.  

Untuk keperluan tersebut di atas maka guru dituntut terus mengembangkan diri 

dalam menjalankan tuganya untuk selalu meningkatkan mutu pembelajaran yang 

diselenggarakannya.  

Dewasa ini telah dilakukan berbagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu 

pembelajaran IPA di sekolah. Model pembelajaran IPA dipilih sesuai dengan sifat 

IPA sebagai pengetahuan deklaratif maupun pengetahuan prosedural. Komponen-

komponen pembentuk model pembelajaran IPA dirumuskan sesuai dengan sifat 

yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Penggunaan merode 

pembelajaran yang tepat sebagai bagian penentu keberhasilan pembelajaran IPA. 

Banyak metode pembelajaran yang telah ditemukan oleh para ahli pendidikan 

bahkan telah diuji praktikkan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.  

 

2.4 Tujuan Pembelajaran IPA 

 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD memuat ketentuan aspek yang hendak 

dicapai dalam pembelajaran IPA di SD, khususnya kelas I secara garis besar 

tujuan pembelajaran IPA adalah Benda dan Alam sekitar: (1) Mengidentifikasi 

benda dan sifatnya, (2) Mendeskripsikan proses perubahan benda dan hubungan 

antar sifat benda serta manfaatnya bagi kehidupan.  

Berdasarkan tujuan pembelajaran IPA SD di atas, maka jelaslah bahwa 

pembelajaran IPA  diperlukan suatu kemampuan dan keterampilan guru yang 

benar-benar menguasai sifat-sifat dan konsep keilmuan IPA secara mendalam. 
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Pembelajaran tidak hanya berupa transefer pengetahuan dari guru kepada siswa, 

tetapi bagaimana hasil pembelajaran tersebut bermakna bagi siswa.  

 

2.5 Contectual Teaching and Learning (CTL) 

a. Hakekat Kontekstual  

 

Proses belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan yang terprogram dan 

berkesinambungan. Dalam pembelajaran guru dituntut memiliki kemampuan 

menerapkan strategi pembelajaran yang tepat agar siswa dapat mencapai tujuan 

pembelajaran dengan baik. Guru jangan terpaku satu teknik saja, berbagai metode 

pembelajaran yang baik telah banyak ditemukan oleh para ahli pendidikan.  

Metode pembelajaran yang baik adalah (1) mengundang rasa ingin tahu, (2) 

menantang murid untuk belajar, (3) mengaktifkan mental, fisik, dan psikis murid, 

(4) memudahkan guru, (5) mengembangkan kreavitas murid, (6) mengembangkan 

pemahaman murid terhadap materi yang dipelajari. (Santoso, dkk. 2007: 1.15). 

Cotectual Teaching and Learning (CTL) yang dikenal dengan pembelajaran 

kontektual. Pembelajaran kontekstual mulai diperkenalkan secara mendalam sejak 

tahun 2006 oleh pemerintah Indonesia. Kontekstual dipandang sebagai 

pendekatan pembelajran yang berwawasan lingkungan. Implementasinya adalah 

suatu pendekatan pembelajaran atas pengalaman siswa dan lingkungannya, 

sehingga karakteritik dan kompetensi yang ada dalam diri siswa dapat 

berkembang sesuai dengan kebutuhan hidupnya.  ( KTSP 2006). 

Pendekatan kontekstual merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang 

menekankan pentingnya lingkungan alamiah itu diciptakan dalam proses belajar 
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agar kelas hidup dan bermakna, karena siswa mengalami sendiri apa yang 

dipelajarinya.  

Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar guru menghadirkan situasi 

dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliknya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Strategi pembelajaran lebih dipentingkan dari pada hasil belajar. Hasil 

pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi anak untuk memecahkan persoalan, 

berfikir kritis dan melaksanakan observasi untuk menemukan sesuatu, serta 

menarik kesimpulan dalam kehidupan jangka penjangnya. Pembelajaran 

kotekstual adalah melaksanakan pembelajaran yang menekankankan pada 

pengalaman siswa terhadap realita yang sesungguhnya. Dalam pembelajaran 

kontekstual, tugas guru adalah memberikan kemudahan belajar kepada peserta 

didik, dengan menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai. 

Guru bukan penyampai materi pembelajaran yang berupa hafalan, tetapi mengatur 

lingkungan dan strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk 

belajar secara maksimal dengan rasa senang. 

b. Komponen-komponen Pembelajaran Kontekstual  
 

Direktoral jenderal pendidikan nasional memberikan kriteria atau komponen 

pembelajaran kontekstual meliputi:  

1) Komponen (contruktivisme) Komponen ini dimaksudkan untuk 
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2) mengembangkan pikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengancara 

bekerja sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan 

barunya.  

3) Komponen (inquiri) yaitu melaksanakan kegiatan inquiri atau menemukan 

sesuatu melalui pengamatan atau observasi untuk mencapai kompetensi yang 

diinginkan. 

4) Komponen bertanya (quistion) merupakan alat belajar. Dengan bertanya 

guru sudah mengembangkan sifat ingin tahu.  

5) Komponen masyarakat belajar (learning community) menciptakan 

masyarakat belajar dalam kelompok. Dapat menunjukkan model sebagai 

contoh pembelajaran (benda, karya inovasi, dan lain-lain). 

6) Komponen pemodelan (modelling),  guru saat di kelas dapat menunjukkan 

model sebagai contoh pembelajaran (benda, karya inovasi, dan lain-lain). 

7) Komponen refleksi (reflection), melakukan refleksi di akhir pembelajaran 

atau pertemuan agar siswa merasa bahwa hari ini mereka belajar sesuatu.  

1) Komponen penilaian yang sesungguhnya (autentic assessment), dilakukan 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara.  

 

c. Penerapan Komponen Kontekstual dalam Pembelajaran  

1) Kontruktivisme (contuctivisme); Komponen ini mrupakan landasan berfikir 

(filosofi) pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh 

manusia sedikit-demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang 

terbatas (sempit) dan tidak serta merta diperoleh. Pengetahuan bukanlah 

seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang setiap saat untuk diambil 

dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi 
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makna melalui pengalaman nyata. Siswa belajar perlu dibiasakan untuk 

memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi siswa, dan 

bergelut dengan ide-ide. Guru tidak akan mampu memberikan semua 

pengetahuan kepada siswa. Siswa harus menkonstruksikannya pengetahuan 

dibenak mereka sendiri. Dengan dasar itu pembelajaran harus dikemas, 

menjadi proses “mengkontruksi” bukan “menerima” pengetahuan. Dalam 

pembelajaran siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui 

keterlibatan aktif. Siswa menjadi pusat kegiatan, bukan guru. Belajar lebih 

dari sekedar mengingat, bagi siswa untuk benar-benar mengerti dan dapat 

menerapkan ilmu pengetahuan, mereka harus bekerja untuk memecahkan 

masalah, menemukan sesuatu bagi dirinya sendiri, dan selalu bergelut dengan 

ide-ide. Tugas pendidik tidak hanya menuangkan atau menjejalkan sejumlah 

informasi ke dalam benak siswa, tetapi mengusahakan bagaimana agar 

konsep-konsep penting dan sangat berguna dapat tertanam kuat dalam benak 

siswa.  

2) Menemukan (inqiri); Inquiri pada dasarnya adalah suatu ide yang kompleks 

yang berarti banyak hal, bagi banyak orang. Inquiri adalah bertanya. Bertanya 

yang baik, bukan asal bertanya. Pertanyaan harus berhubungan dengan apa 

yang dibicarakan. Pertanyaan harus dapat diuji dan diselidiki secara 

bermakna. Inquiri merupakan upaya menemukan suatu hal yang menjadi 

pembicaraa. Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran 

berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa 

diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tatpi hasil dari 

menemukan sendiri. Guru harus selalu merancang kegiatan yang menunjuk 
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pada kgiatan menemukan, apapun materi yang akan diajarkannya. Misalnya 

dengan pemodelan suatu benda siswa diminta mengdentifikasi bagian-bagian 

dan menkomunikasikan dalam bentuk laporan sederhana sehingga secara 

keseluruhan siswa dapat menjelaskan secara detail bentuk benda tersebut 

kemudian pembaca dapat mengambil suatu kesimpulan jenis dan bentuk 

benda tersebut.  

Kata kunci dari inquiri adalah siswa menemuan sendiri. Kegiatan inquiri 

sebenarnya merupakan sebuah siklus. Siklus in terdiri dari langkah-langkah 

sebagai berikut:  

 Menemukan masalah (dalam mata pelajaran apapun) 

 Mengumpulkan data melalui observasi  

 Menganalisis atau menyajikan hasil dalam tulisan, gamnbar, laporan, 

bagan, tabel dan karya lainnya. 

 Mengkomunikasikan baik lisan maupun tulisan atau menyajikan hasil 

karya pada pembaca, teman sekelas, atau audiens yang lain.  

3) Bertanya (quistion); Bertanya adalah induk dari strategi pmbelajaran 

kontekstual, awal dari pengetahuan, jantung dari pengetahuan, dan aspek 

penting pembelajaran. Orang bertanya karena ingin tahu, menguji, 

mengkonfirmasi, mengapresiasi, mengarahkan, menggiring, mengaktifkan 

skemata, mengklarifikasi, memfokuskan dan menghindari kesalahpahaman. 

Menggunakan pertanyaan dalam pembelajaran sangatlah mendasar. Guru 

menggunakan pertanyaan untuk mnentun siswa berpikr, bukannya penjejalan 

berbagai informasi penting yang harus dipelajari siswa. Guru menggunakan 

pada pertanyaan untuk membuat penilaian secara kontinyu terhadap 
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pemahaman siswa. Pengalaman yang dimilki seseorang selalu bermula dari 

“bertanya”. Bertanya dalam pembelajaran adalah strategi yang berbasis 

kontekstual. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru 

untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berfikir siswa. Bagi 

siswa kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan 

pembelajaran yang berbasis kontekstual, yaitu menggali informasi 

mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian 

pada aspek yang belum diketahuinya.  

 

4) Masyarakat belajar (Learning Community); Dalam masyarakat belajar, 

hasil pembelajaran dapat diperoleh dari kerjasama orang lain. Hasil belajar 

diperoleh dari sharing antar teman, antar kelompok, dan antar mereka yang 

tahu ke mereka yang belum tahu. Dalam pembelajaran kontekstual kegiatan 

pembelajaran dilakukan dalam kelompok-kelompok belajar, siswa yang 

pandai mengejari siswa yang lemah, yang tahu memberi bagi yang tidak tahu. 

Masyarakat belajar bisa tercipta apabila ada proses komunikasi dua arah. 

Dalam masyarakat belajar anggota kelompok yang terlibat dalam komunikasi 

pembelajaran dapat saling belajar. Intinya antar siswa dalam kelompok saling 

memberi informasi. Kegiatan saling belajar ini bisa terjadi apa bila tidak ada 

pihak-pihak yang dominan dalam komunikasi, artinya ada yang merasa peling 

tahu, segan untuk bertanya, semua pihak saling mendengarkan.  

 

5) Pemodelan (modeling); Pemodelan dapat berbentuk demonstrasi 

pembelajaran pemberian contoh tentang konsep atau aktivtas belajar. Dengan 

kata lain, model itu bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu. Guru memberi 
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contoh cara mngerjakan sesuatu. Dengan beitu, guru memberi model tentang 

“bagaimana cara belajar”. Sebagian guru memberi contoh tentang cara bekerja 

sesuatu, sebelum siswa melaksanakan tugas. Ketika guru mendemonstrasikan 

suatu percobaan atau pengematan terhadap objek yang dipelajari. Demonstrasi 

guru menjadi pusat perhatian utama siswa.  

 

Dalam pembelajaran kontekstual guru bukan satu-satunya model. Model dapat 

di rancang dengan melibatkan siswa, seorang siswa bisa ditunjuk ke depan 

untuk mendemonstrasikan.  

 

6) Refleksi (reflection) 

 

Refleksi adalah bagian penting dalam pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual. Refleksi adalah cara berfikir tentang apa yang kita lakukan dimasa 

lalu. Refleksi merupakan gambaran terhadap kegiatan atau pengetahuan yang baru 

saja diterima. Siswa mngendapankan apa yang baru dipelajarinya, informasi baru 

berupa sebagian struktur pengetahuan yang baru, yang merupakan pengayaan atau  

revisi pengetahuan sebelumnya. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, 

aktivitas atau pengetahuan yang baru diterima. Misalnya, ketika pelajaran berakhir 

siswa merenung untuk merangkum dalam benak tentang apa yang dilakukan dan 

apa yang baru saja diperolehnya.  

7) Penilaian Sebenarnya (Autentic Assessment)  

Hanafiah (200:73) menjelaskan, bahwa Autentic Assessment merupakan penilaian 

yang berbasis kontekstual pula. Autentic Assessment adalah prosedur penilaian 

pada pembelajaran kotekstual yang dipakai dalam penilaian serta ciri-ciri 

penilaian sebenarnya adalah sebagai berikut: 
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(1) Harus mengukur semua aspek pembelajaran, prose, kinerja, dan produk. 

(2) Dilaksanaan berbagai cara dan sumber 

(3) Menggunakan suatu alat pengumpul data enilaian 

(4) Tugas-tugas yang diberikan siswa mencerminkan bagian-bagian kehidupan 

siswa yang nyata setiap hari, mereka harus dapat menceritakan pengalaman 

atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari.  

(5) Penilaian harus menekan ke dalam pengetahuan dan keahlian siswa bukan  

keluasan atau kuantitasnya. Autentic Assessment adalah proses pengumpulan 

berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. 

Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui guru agar siswa bisa 

memastikan bahawa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. 

Apabila data yang dikumpulkan guru mengidentifikasikan bahwa siswa 

mengalami kemacetan dalam belajar, maka guru segera dapat mengambil 

tindakan yang tepat agar siswa terbebas dari kemacetan belajar.  

(6) Karena gambaran tentang kemajuan belajar itu diperlukan di sepanjang  proses 

pembelajaran, maka assessment tidak hanya dilakukan diakhir periode 

(semester) pembelajaran seperti pada kegiatan evaluasi hasil belajar UAS atau 

UAS-BN, tetapi dilakukan bersama dan secara terintegrasi (tidak terpisah) dari 

kegiatan pembelajaran.  

 

2.6 Pembelajaran Konvensional  

Sebagai pembanding paradigma pembelajaran kontekstual, perlu kiranya 

dikemukakan tentang pembelajaran konvensional. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui aspek apa saja yang berada dari kedua pendekatan pembelajaran 

tersebut. Sehingga dengan pemahaman ini dapat untuk mengetahui perbedaan 
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pendekatan pembelajaran yang akan dipilih dalam proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan oleh setiap guru.  

Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang dikenal dengan sitem 

ceramah. Guru memberikan informasi pengetahuan kepada siswa secara 

penuh,setelah diberi informasi, siswa diberi tugas mencatat materi yang 

diterangkanoleh guru. Siswa hanya mempunyai kegiatan mncatat, mendengarkan, 

tanpa ada tanya jawab antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. 

Aktivitas siswa hanya di dalam kelas duduk diam, aktivitas siswa rendah untuk 

melakukan pengalaman belajarnya. Pembelajaran secara individu, tidak terjadi 

masyarakatbelajar antara siswa yang satu dengan yang lainnya (Nurhadi, 

2004:44).  

Memperhatian penjelasan di atas terlihat sekali  perbedaan antara konsep 

pembelajaran kontekstual dan pembalajaran konvensional. Pembelajaran 

kontekstual mengarah kepada totalitas pengalaman belajar siswa dengan berpusat 

kepada aktivitas siswa dalam belajar. sedangkan pembelajaran konvensional 

proses pembelajaran berpusat pada guru sebagai sumber informasi dan siswa 

hanya sebagai penonton dan penerima informasi.  

2.7 Prestasi Belajar  

 

Prestasi belajar atau hasil belajar adalah tingkat kemampuan siswa setelah 

mengikuti pelajaran dalam kurun waktu tertentu. Hasil belajar dapat dinyatakan 

dengan angka dan tingkah laku. Menurut Wijaya dan Tabrani (1991:151) hasil 

belajar yang diperoleh berupa pernyataan dalam bentuk angka dan tingkah laku. 

Pendapat Harahap yang dikutip oleh Suryani (2004:25) prestasi belajar dapat 
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diartikan sebagai hasil akhir pengambilan keputusan tentang tinggi rendahnya 

nilai siswa  selama mengikuti proses belajar mengajar . Pembelajaran dikatakan 

berhasil jika tingkat pengetahuan siswa bertambah dari hari sebelumnya . Prestasi 

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. 

Dari sisi guru, tindak  mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari 

sisi Siswa, hasil belajar merupakan puncak proses belajar yang merupakan bukti 

dar usaha yang telah di lakukan.  

 

Gagne dalam Dimyati dan Mujiono (1999:10) bahwa belajar merupakan kegiatan 

yang komplek. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki 

keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut 

adalah: (1) Stimulasi yang berasal dari lingkungan, (2) proses kognitif yang 

dilakukan oleh pembelajar.  

 

Bedasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa Prestasi belajar 

adalah hasil akhir atau nulai-nilai hasil pengungukuran tingkat penguasaan dan 

pemahaman serta ketermpilan siswa yang berupa angka-angka dan perubahan 

tingkah laku setelah siswa mengikuti proses pembelajaran.  

 

2.8 Hipotesis 

 

Berdasarkan Perumusan masalah di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

tindakan kelas adalah sebagai berikut: “Jika pembelajaran kontekstual 

dilaksanakan dengan tepat, maka akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

dalam mata pelajaran IPA Kelas 1 SDN 1 Negeri Olok Gading Telukbetung Barat 

Bandar Lampung”.  

 


