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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran 

1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan 

subjek didik/pembelajar yang dirancangkan atau didesain, dilaksankan, dan 

dievaluasi secara sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat mencapai 

tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien (Komalasari, 2013:3). 

Menurut Wikipedia, pengertian pembelajaran merupakan bantuan yang 

diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan 

pada peserta didik. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik untuk memperoleh ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran dan tabiat. 

2. Sumber Belajar 

a. Pengertian Sumber Belajar 

Edgar Dale mengatakan bahwa sumber belajar adalah pengalaman-

pengalaman yang pada dasarnya sangat luas, yakni seluas kehidupan yang 

mencakup segala sesuatu yang dapat dialami dan dapat menimbulkan 

peristiwa belajar. Maksutnya, adanya perubahan tingkah laku ke arah yang 

lebih sempurna sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan (Musfiqon, 

2012:129). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sumber belajar 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran
http://belajarpsikologi.com/pengertian-dan-tujuan-pembelajaran/
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memiliki makna yang sangat luas, segala macam sumber yang ada di luar diri 

siswa dapat memudahkan terjadinya proses belajar. 

b. Komponen Sumber Belajar 

Komponen sumber belajar adalah : 

a) Pesan 

b) Manusia 

c) Material (media-software) 

d) Peralatan (hardware) 

e) Teknik (metode) 

f) Lingkungan yang dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri maupun 

dikombinasikan untuk memfasilitasi terjadinya tindak belajar. 

c. Lingkungan Sebagai Media Pembelajaran 

Lingkungan sebagai media pembelajaran adalah segala kondisi di luar diri 

siswa dan guru baik berupa fisik maupun non fisik yang dapat menjadi 

perantara agar pesan pembelajaran tersampaikan kepada siswa secara optimal. 

Sehingga lingkungan yang secara sengaja digunakan dalam proses 

pembelajaran bisa disebut sebgai media pembelajaran (Musfiqon, 2012: 133). 

Lingkungan yang bersifat fisik berupa gedung sekolah, kampus, perpustakaan, 

laboratorium, studio, auditorium, museum, tamanm dan lain sebagainya. 

Selain itu juga ada lingkungan non fisik yang berupa suasana belajar, dan lain-

lain. Menurut (Musfiqon, 2012:132) lingkungan yang dikategorikan dapat 

menjadi media pembelajaran antara lain: 

a) Masyarakat di sekeliling sekolah. 

b) Lingkungan fisik di sekitar sekolah. 
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c) Bahan-bahan yang tersisa atau tidak terpakai dan bahan-bahan bekas yang 

bila diolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber dan media dalam 

pembelajaran, seperti: tutup botol, batu-batuan, kerang, kaleng bekas, 

bahan yang tersisa dari kayu dan sebagainya. 

d) Peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. 

Menurut (Musfoqon, 2012:133) syarat-syarat memfungsikan lingkungan 

sebagai media pembelajaran adalah: 

a) Harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

b) Dapat menarik perhatian siswa. 

c) Hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. 

d) Dapat mengembangkan keterampilan anak berinteraksi dengan 

lingkungan. 

e) Berhubungan erat dengan lingkungan siswa. 

f) Dapat mengembangkan pengalaman dan pengetahuan siswa. 

3. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses 

belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan 

tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Berdasarkan penjelasan di 

atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah bagian yang tidak 

bisa dipisahkan dari proses belajar mengajar saat berlangsung. 

b. Manfaat Media Pembelajaran 

Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah 

memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran akan 
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lebih efektif dan efisien.  berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

manfaat media pembelajaran adalah proses pembelajaran menjadi lebih 

menarik, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan, dan lain 

sebagainya. 

c. Hubungan Media dengan Peningkatan Hasil Belajar 

Hubungan antara media dengan peningkatan hasil belajar adalah sangat 

berhubungan. Di dalam pembelajaran media sangat berperan penting karena 

media sangat membantu dalam proses pembelajaran. Apabila di dalam 

pembelajaran tidak menggunakan media maka hasil belajar juga kurang 

maksimal. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa maka dalam pembelajaran 

sebaiknya menggunakan media agar hasil belajar siswa meningkat. Oleh 

karena itu media dengan peningkatan hasil belajar sangat berhubungan. 

d. Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Media Pembelajaran 

Lingkungan yang ada disekitar siswa merupakan salah satu media 

pembelajaran yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil 

pembelajaran yang berkualitas dan bermakna bagi siswa SD. Penggunaan 

lingkingan sebagai media pembelajaran akan lebih bermakna dan bernilai, 

sebab siswa dihadapkan kepada peristiwa dan keadaan yang sebenarnya 

keadaan yang alami, lebih factual dan kebenaranya lebih dapat dipertanggung 

jawabkan. Manfaat dari penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran 

antara lain adalah: 

1. Media pembelajaran yang tersedia dilingkungan tidak terbatas, hal ini 

memungkinkan siswa dapat memperkaya pengetahuan tanpa terbatasi 

oleh tempat dan waktu. 
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2. Memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna) sebab 

siswa dihadapkan dengan keadaan dan peristiwa yang sebenarnya yang 

akan memenuhi prinsip kekongkritan dalam belajar sebagai salah satu 

prinsip pembelajara siswa SD. 

3. Memungkinkan terjadinya proses pembentukan kepribadian siswa kearah 

yang lebih baik, seperti kecintaan siswa kepada lingkungan, menjaga 

kebersihan dan tidak merusak lingkungan. 

4. Memungkinkan kegiatan belajar akan lebih menarik serta menumbuhkan 

antusiasme siswa untuk lebih giat dan gemar belajar dengan begitu 

proses pembelajaran tidak akan membosankan bagi siswa 

5. Pemanfaatan lingkungan akan menumbuhkan aktivitas belajar 

siswa)yang lebih meningkat dengan penggunaan berbagai cara atau 

metode pembelajaran yang bervariasi seperti proses pengamatan, 

pembuktian sesuatu, dsb. 

Berdasarkan penjelasan di atas manfaat lingkungan sebagai media 

pembelajaran adalah akan menumbuhkan aktivitas belajar siswa, kegiatan 

pembelajaran akan lebih menarik, proses pembelajaran lebih bermakna, dan 

lain sebagainya. 

4. Hakikat Pembelajaran Kontekstual 

1. Pengertian Pembelajaran Kontekstual 

Pembelajaran kontekstual adalah pendekatan pembelajaran yang 

mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa 

sehari-hari, baik dalam lngkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun 

warga negara, dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut bagi 
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kehidupannya (Komalasari, 2013:7). Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang 

berkontak langsung dengan lingkungan sekitar/alam. 

2. Karakteristik Pembelajaran Kontekstual 

Karakteristik pembelajaran kontekstual menurut (Komalasari, 2013:13) 

yaitu: 

1. Keterkaitan (relating) 

Pembelajaran yang menerapkan konsep keterkaitan adalah proses 

pembelajaran yang memiliki keterkaitan dengan bekal pengetahuan yang 

telah ada pada diri siswa dengan konteks pengalaman dalam kehidupan 

dunia nyata siswa. 

2. Pengalaman langsung (experiencing) 

Pembelajaran yang menerapkan konsep pengalaman langsung adalah 

proses pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengonstruksi pengetahuan dengan cara menemukan dan mengalami 

sendiri secara langsung. 

3. Aplikasi (applying) 

Proses pembelajaran yang menerapkan konsep aplikasi adalah proses 

pembelajaran yang menekankan pada penerapan fakta, konsep, prinsip, 

dan prosedur yang dipelajari dalam situasi dan kontekslain yang berbeda 

sehingga bermanfaat bagi kehidupan snyata siswa. 

4. Kerja sama (cooperating) 

Pembelajaran yang menerapkan konsep kerja sama adalah pembelajaran 

yang mendorong kerja sama di antara siswa, antara siswa dengan guru 

dan sumber belajar. 

5. Pengaturan diri (self-regulating) 

Pembelajaran yang menerapkan konsep pengaturan diri adalah 

pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengatur diri dan 

pembelajarnya secara mandiri. 

6. Asesmen autentik(authentic assessment) 

Pembelajaran yang menerpkan konsep asesmen autentik adalah 

pembelajaran yang mengukur, memonitor, dan menilai semua aspek hasil 

belajar (yang tercakup dalam domain kognitif, afektif, dan pskiomotor), 

baik yang tampak sebagai hasil akhir dari suatu proses pembelajaran 

maupun berupa perubahan dan perkembangan aktivitas, dan perolehan 

belajar selama proses pembelajaran di dalam kelas ataupun luar kelas. 

 

 Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran 

kontekstual adalah keterkaitan, pengalaman langsung, aplikasi, kerja sama, 

pengaturan diri, asesmen autentik. 
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3. Strategi Pembelajaran Kontekstual 

Menurut (Erickson dalam Komalasi, 2013:23) mengemukakan lima 

strategi dalam mengimplementasikan pembelajaran kontekstual yaitu: 

1. Pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning), pendekatan 

yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dengan 

mengintegrasikan berbagai konsep dan keterampilan dari berbagai 

disiplin ilmu. 

2. Cooperative Learning (pembelajaran kooperatif), pendekatan yang 

mengorganisasikan pembelajaran dengan menggunakan kelompok 

belajar kecil di mana siswa bekerja bersama untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

3. Pembelajaran berbasis proyek (project-bsed learning), pendekatan yang 

memusat pada prinsip dan konsep utama suau disiplin, melibatkan siswa 

dalam memecahkan masalah dan tugas penuh makna lainnya, mendorong 

siswa untuk bekerja mandiri membangun pembelajaran, dan pada 

akhirnya menghasilkan karya nyata. 

4. Pembelajaran pelayanan (servise learning), pendekatan yang 

menyediakan suatu aplikasi praktis suatu pengembangan pengetahuan 

dan keterampilan baru untuk kebutuhan di masyarakat melalui proyek 

dak aktivitas. 

5. Pembelajaran berbasis kerja ( work-based learning), pendekatan di mana 

tempat kerja, atau seperti tempat kerja, kegiatan terintegrasi dengan 

materi di kelas untuk kepentingan para siswa dan bisnis. 

 

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

kontekstual adalah pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kooperatif, 

pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran pelayanan, pembelajaran 

berbasis kerja. 

5. Teori Belajar Pendukung Pembelajaran Kontekstual 

Teori pembelajaran kontekstual menurut (Komalasari, 2013:19) yaitu sebagai 

berikut: 

a. Teori perkembangan dari piaget 

Bagaimana seseorang memperoleh kecakapan intelektual, pada umumnya 

akan berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang 
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ia rasakan dan ketahui pada satu sisi dengan apa yang ia lihat sebagai 

suatu fenomena baru sebagai pengalaman dan persoalan. 

b. Teori free discovery learning dari bruner 

Menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku 

seseorang. 

c. Teori meaningful learning dari ausubel 

Belajar merupakan asimilasi bermakna. Materi yang dipelajari 

diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki 

sebelumnya. 

d. Teori belajar vygotsky 

Perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seseorang sesuai 

dengan teori sosiogenesis. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori pembelajaran 

kontekstual adalah teori perkembangan dari piaget, teori free discovery 

learning dari bruner, teori meaningful learning dari ausubel, teori belajar 

vygotsky. 

6. Pembelajaran Bahasa Indonesia 

a. Hakikat Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasiOleh karena 

itu, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi antara satu dengan yang lain. 

Belajar Bahasa Indonesia di sekolah merupakan pokok dari proses 

pendidikan di sekolah. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta 

didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan 
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gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan 

bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analitis 

dan imaginatif yang ada dalam dirinya (Depdiknas, 2006:318). 

Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan menggunakan bahasa indonesia dalam segala fungsinya, yaitu 

sebagai sarana komunikasi, sarana berfikir/bernalar, sarana persatuan, dan 

sarana kebudayaan. Untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia terebut, maka digunakan pendekatan komunikatif. Oleh karena itu, 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia harus dikembangkan kemampuan 

berkomunikasi yang baik dan benar, juga kemampuan berfikir nalar yang 

kreatif secara tertib melalui bahasa yang tertib juga (Abdullah, 1991:10-11). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

bahasa Indonesia harus dikembangkan kemamouan berkomunikasi yang baik 

dan benar agar siswa mempunyai cara berfikir yang kreatif. 

Ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup komponen 

kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek 

mendengarkan, berbicara, membaca, menulis (Depdiknas, 2006:318).  

b. Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tulis.  

2. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan.  
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3. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa.  

4. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

5. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pembelajaran Bahsa Indonesia adalah menghargai dan membanggakan 

sastra Indonesia, Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

memperluas wawasan, Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai 

dengan etika yang berlaku 

B. Kemampuan Menulis 

a. Pengertian Kemampuan Menulis  

Kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam 

menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir, hasil latihan, 

atau praktek dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang ditunjukkan 

melalui tindakannya.Menulis adalah menemukan atau melukiskan lambang-

lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik 

tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. 

b. Cara Mengukur Keterampilan Menulis 

 Menurut Haris atau Arman Halim (Nurgiyantoro, 2009:306) dengan 

analisis unsur-unsur karangan. Unsur-unsur karangan yang dimaksud adalah 

content (isi, gagasan yang dikemukakan), form (organisasi isi), grammar( 
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tata bahasa dan pola kalimat), style (gaya,: pilihan struktur dan kosa kata), 

dan mechanics (ejaan).  

c. Cara Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa dengan 

Menggunakan media Lingkungan Kontekstual Sekolah 

 Melalui pengamatan secara langsung siswa dapat mengungkapkan atau 

mengekspresikan gagasan, ide, mengembangkan daya pikir dan kreativitas 

siswa dalam menulis. Sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan 

menulis, guru harus menerapkan pengetahuan mengenai teknik dalam 

mengajar seperti teknik objek langsung guna mengaktifkan siswa dalam 

pembelajaran. 

 Penggunaan teknik objek langsung akan menuntut siswa berfikir 

menuangkan apa yang ia pikirkan dan ia rasakan. Teknik objek langsung 

juga dapat membantu siswa untuk mengalirkan secara bebas apapun yang 

telah tersimpan di dalam pikirkan dan perasaan siswa. Lingkungan fisik, 

sosial, atau budaya merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan 

belajar siswa. Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar, tetapi juga 

sebagai objek kajian (sumber belajar). Penggunaan lingkungan sebagai 

sumber belajar akan menuntut anak merasa senang dalam belajar. 

Mengalami langsung apa yang sedang dipelajari akan mengaktifkan lebih 

banyak indera dari pada hanya mendengarkan orang lain atau guru 

menjelaskan. 

d. Hubungan Pembelajaran Menulis dengan Pendekatan Kontekstual  

 Hubungan antara pembelajaran menulis dengan pendekatan kontekstual 

adalah terdapat pada langkah pembelajarannya. Langkah yang pertama yang 
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dilakukan oleh guru adalah memberikan contoh sebuah paragraf deskripsi 

dengan menunjukkan satu obyek misalnya saja  bunga, dari obyek itu 

diharapkan siswa mampu mengembangkan sebuah paragraf karena mereka 

melihat sendiri obyek yang akan ditulis ke dalam sebuah pararaf deskripsi. 

Melalui pendekatan kontekstual ini diharapkan siswa merasa lebih mudah 

dalam menulis. 

E. Langkah-langkah Pembelajaran Menulis dengan Pendekatan 

Kontekstual 

Menurut (Suyatno, 2004:82) dapat dirumuskan beberapa cara yang 

dilakukan guru dalam pembelajaran menulis dengan objek langsung yaitu: 

1. Guru memberikan pengantar singkat tentang teknik pembelajaran 

menulis. 

2. Guru membagi kelompok berdasarkan objek yang diamati oleh siswa. 

3. Guru menyuruh siswa untuk keluar kelas selama 30 menit. 

4. Setelah selesai siswa menulis sesuai dengan objek yang diamati, 

kemudian siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya. 

5. Guru merefleksi proses kegiatan hari itu.  

C. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang telah 

dilakukan oleh Darmin (2014) yang berbentuk Penelitian tindakan kelas 

dengan judul “ Melalui Pembelajaran berbasis kontekstual dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika pada materi pecahan kelas IV”. 

Perbedaan yang mendasar dengan penelitian ini adalah objek penelitian dan 

fokus penelitian, sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan 
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pembelajaran kontekstual. Selain itu, penelitian Bastra (2012) yang berbentuk 

penelitian tindakan kelas dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Kontekstual dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V SD 

Lalingato Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kaloka”. Perbedaan yang mendasar 

adalah fokus penelitian dan objek penelitian, sedangkan persamaannya adalah 

sama-sama menggunakan pembelajaran kontekstual. 

D. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka pikir Penelitian Tindakan Kelas 

PERMASALAHAN 

Rendahnya nilai siswa pada materi menulis, 

penggunaan strategi yang kurang tepat 

SOLUSI 

Sumber Media sekolah merupakan sebuah 

strategi belajar yang menuntut kreatifitas yang 

mendalam untuk bisa melahirkan ide-idenya 

sendiri melalui rangkaian kegiatan 

pembelajaran di luar kelas. 

KELEBIHAN 

Merangsang pikiran agar menumbuhkan ide-

ide yang banyak karena dengan melihat 

lingkungan alam yang ada di lingkungan 

sekolah maka bisa menumbuhkan inspirasi dan 

kreatif siswa. 

HASIL BELAJAR 

Meningkatkan keterampilan menulis siswa 

kelas II SDN Tulusrejo 2 . 

BAHAN 

Lingkungan sekitar 

sekolah. 
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