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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Dalam bab kajian teori ini akan dibahas mengenai: a) sumber belajar b) 

pembelajaran, c) sumber pembelajaran d) pembelajaran contextual teaching and 

learning (CTL) yang terdiri dari pengertian pembelajaran  contextual teaching 

and learning  (CTL), tujuan contextual teaching and learning (CTL), karakteristik 

contextual teaching and learning (CTL), komponen-komponen contextual 

teaching and learning (CTL) dan langkah-langkah contextual teaching and 

learning (CTL). 

 

2.1 Pembelajaran  

Pembelajaran  merupakan suatu set materi dan prosedur pembelajaran 

yang digunakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Menurut Joyce dan Weil dalam Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan 

Pembelajaran UPI (2006:139) pembelajaran  adalah “Suatu rencana atau pola 

yang dapat digunakan  untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran 

jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing 

pembelajaran di kelas”. Selain itu Joyce (dalam Trianto, 2007:5)  juga 

menyatakan  bahwa, setiap  pembelajaran  mengarahkan  kita  kedalam  desain 

pembelajaran  untuk  membantu  peserta didik sedemikian  rupa sehinggga tujuan 

pembelajaran tercapai.  
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Adapun  Soekamto (dalam Trianto, 2007:5)  mengemukakan maksud dari 

pembelajaran adalah Kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam  mengorganisasikan  pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

tertentu, dan  berfungsi sebagai  pedoman  bagi para perancang pembelajaran dan  

para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Dari pengertian di atas, dapat diartikan pembelajaran memberikan 

kerangka dan arah bagi guru untuk mengajar dalam penerapannya,  pembelajaran 

harus dilaksanakan sesuai dengan keadaan lingkungan dan kebutuhan siswa 

karena masing-masing  pembelajaran memiliki tujuan,  prinsip, dan tekanan utama 

yang berbeda-beda. Dalam  hal memilih  pembelajaran, guru harus 

memperhatikan relevansinya dengan pencapaian tujuan  pengajaran yang 

ditetapkan. Istilah pembelajaran  mempunyai arti yang luas daripada strategi dan  

prosedur. Kardi dan Nur  (dalam Trianto, 2007:6)  menyebutkan bahwa  

pembelajaran memiliki empat ciri  khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, 

metode  dan prosedur. Ciri-ciri tersebut adalah: 

1) Nasional teoritis logis yang disusun oleh para pencipta atau  pengembangnya; 

2) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan  

pembelajaran yang akan dicapai); 

3) Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar tersebut dapat dilaksanakan 

dengan berhasil; 

4) Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat  

tercapai; 



11 

 

 

 

Selain ciri-ciri khusus pada suatu pembelajaran, menurut Khabibah  

(dalam Trianto, 2007:8)  yang  menyatakan bahwa untuk melihat tingkat 

kelayakan  suatu  model  pembelajaran suatu aspek validitas dibutuhkan ahli dan 

praktisi untuk menvalidasi model permbelajaran yang dikembangkan. Sedangkan 

untuk aspek kepraktisan dan efektivitas diperlukan suatu perangkat pembelajaran 

untuk melaksanakan model pembelajaran yang dikembangkan, sedangkan 

menurut Arends (dalam Trianto, 2007:9) menyeleksi enam model pembelajaran 

yang sering dan paraktis digunakan guru dalam mengajar yaitu: 

(1) Presentasi 

(2) Pengajaran langsung  

(3) Pengajaran konsep 

(4) Pembelajaran kooperatif 

(5) Pengajaran berdasarkan masalah, dan 

(6) Diskusi kelas 

Penetapan pembelajaran perlu dilakukan seleksi, sehingga model 

pembelajaran mana yang paling baik untuk mengajarkan materi yang akan 

disampaikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga pemilihan model 

pembelajaran membutuhkan suatu pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Berdasarkan pengertian diatas untuk melihat kedua aspek tersebut perlu 

dikembangkan suatu perangkat pembelajaran untuk suatu topik tertentu yang 

sesuai dengan model pembelajaran yang dikembangkan. Selain itu dikembangkan 

pula instrumen penelitian yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 
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2.2 Pembelajaran Konstektual 

2.2.1 Pengertian Pembelajaran Konstektual(Contextual Teaching and 

Learning (CTL) 

“Contextual Teaching and Learning (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. (Mulyasa, 2006:217). Melalui proses penerapan kompetensi dalam  kehidupan 

sehari-hari, peserta didik akan  merasakan pentingnya belajar, dan  mereka akan 

memperoleh  makna yang mendalam terhadap apa yang dipelajarinya. Contextual 

Teaching  and  Learning (CTL)  memungkinkan proses belajar yang tenang dan  

menyenangkan, karena pembelajaran dilakukan secara alamiah, sehingga peserta didik 

dapat mempraktekkan secara langsung apa-apa yang dipelajarinya. Pembelajaran 

kontekstual mendorong peserta didik memahami hakikat makna, dan manfaat belajar, 

sehingga memungkinkan mereka rajin, dan termotivasi untuk senantiasa belajar, 

bahkan kecanduan belajar. Kondisi tersebut terwujud, ketika peserta didik menyadari 

apa yang mereka perlukan untuk hidup, dan bagaimana cara menggapainya.  

Menurut Johnson yang dikutip oleh Alwasilah (2009:77) yaitu: 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah sebuah sistem yang menyeluruh . 

CTL terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung. Jika bagian-bagian ini terjalin 

satu sama lain, maka akan dihasilkan pengaruh yang melebihi hasil yang diberikan 

bagian-bagiannya secara terpisah. Seperti halnya biola, cello, clarinet, dan alat musik 

lain di dalam sebuah okresta yang menghasilkan bunyi yang berbeda-beda yang 

bersama-sama menghasilkan musik, demikian juga bagian-bagian CTL yang terpisah 

melibatkan proses-proses yang berbeda-beda yang bersama, yang ketika digunakan 

secara bersama-sama, memampukan para siswa membuat hubungan yang menghsilkan 

makna. Setiap bagian CTL yang berbeda-beda ini memberikan sumbangan dalam 

menolong siswa memahami tugas sekolah. Secara bersama-sama, mereka membentuk 

suatu sistem yang memungkinkan para siswa melihat makna di dalamnya, dan 

mengingat materi akademik.  
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Menurut Sanjaya (2008:252) Contextual Teaching and Learning (CTL) 

adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan 

siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan  

menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata. Dari konsep tersebut 

dijelaskan lebih lanjut bahwa ada tiga hal yang harus dipahami: 

1) Contextual Teaching and Learning (CTL) menekankan pada proses 

keterlibatan siswa untuk menemukan materi, artinya proses keterlibatan siswa 

untuk menemukan materi, artinya proses belajar diorientasikan pada proses 

pengalaman secara langsung. Proses belajar dalam konteks CTL tidak 

mengharapkan agar siswa hanya menerima pelajaran, akan tetapi proses 

mencari dan  menemukan sendiri materi pelajaran. 

2) CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang 

dipelajari dengan situasi dunia nyata, artinya siswa dituntut untuk dapat 

menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan 

kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat mengorelasikan 

materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi 

yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu 

akan bermakna secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan 

tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan. 

3) CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan, artinya 

CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi yang 

dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai 

perilakunya dalam  kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran dalam konteks 
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CTL bukan untuk ditumpuk diotak dan kemudian dilupakan, akan  tetapi 

sebagai bekal mereka dalam mengarungi kehidupan nyata (Sanjaya, 

2009:253). 

Sulhan (2006:54) menyatakan pembelajaran kontekstual merupakan model 

pembelajaran yang menggabungkan materi pelajaran dengan pengalaman secara 

langsung sehari-hari siswa, masyarakat, dan pekerjaan dilingkungannya. 

Dijelaskan lebih lanjut, model pembelajaran kontekstual secara konkret 

melibatkan kegiatan secara “hand-on and minds-on”, yaitu pembelajaran yang 

secara langung dialami dan diingat siswa. Dalam pembelajaran kontekstual materi 

disampaikan dalam konteks yang sesuai dengan lingkungannya dan bermakna 

bagi siswa.  

Menurut Nurlaili dalam Sulhan (2006:72) pada intinya dalam 

pembelajaran kontektual (Contextual Teaching and Learning) adalah: 

1) Siswa akan belajar dengan menghubungkan pengetahuan yang dialaminya; 

2) Siswa belajar menemukan sendiri dengan daya kreasi, imajinasi, dan inovasi 

yang mereka miliki; 

3) Siswa yang belajar dengan model pembelajaran kontekstual akan mampu 

mengaplikasikan pengetahuan atau informasi yang telah diperolehnya dalam 

situasi yang lain; 

4) Pembelajaran kontekstual akan membuat siswa mampu untuk bekerja sama 

dengan siswa lainnya. Mereka akan saling menghargai perbedaan pendapat 

maupun menghargai hasil pekerjaan yang mereka lakukan bersama; 
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5) Pembelajaran kontekstual akan membuat siswa lebih mahir dengan 

kemampuan yang dipelajari secara langsung tersebut dan mampu untuk 

memindahkannya dalam berbagai konteks; 

Menurut Lutfi (2009:132) Contextual Teaching and Learning (CTL) 

adalah sistem pembelajaran yang cocok dengan kinerja otak, untuk menyusun 

pola-pola yang mewujudkan makna, dengan cara menghubungkan muatan 

akademis dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Hal ini penting 

diterapkan agar informasi yang diteriama tidak hanya disimpan dalam memori 

jangka pendek, yang mudah dilupakan, tetapi dapat disimpan dalam memori 

jangka panjang sehingga akan dihayati dan diterapkan dalam tugas pekerjaan. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kontekstual (Contextual Teaching and Learning) adalah konsep belajar dimana guru 

menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sehari-hari; sementara siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks 

yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan dari proses, mengkontruksi sendiri, sebagai 

bekal untuk memecahakan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota 

masyarakat. 

Disamping itu pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning) 

merupakan konsepsi belajar yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran 

dengan dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara 

pengetahuannya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan warga negara. Pembelajaran kontekstual adalah pengajaran yang 
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memungkinkan siswa menguatkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan 

ketrampilan akademik mereka dalam berbagai macam  tatanan dalam  sekolah dan 

luar sekolah agar dapat memecahkan masalah-masalah dunia nyata atau masalah-

masalah yang disimulasikan. 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. 

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang terjadi dalam hubungan yang 

erat dengan pengalaman sesungguhnya. 

 

2.2.2 TujuanContextual Teaching and Learning (CTL) 

Tujuan utama Contextual Teaching and Learning (CTL)adalah membantu 

para siswa dengan cara yang tepat untuk mengaitkan makna pada pelajaran-pelajaran 

akademik mereka. Ketika para siswa menemukan makna di dalam pelajaran mereka, 

mereka akan belajar dan mengingat apa yang mereka pelajari. CTL membuat siswa 

mampu menghubungkan isi dari subjek-subjek akademik dengan konteks kehidupan 

seharian mereka untuk menemukan makna. Hal itu memperluas konteks pribadi 

mereka. Kemudian, dengan memberikan pengalaman-pengalaman baru yang 

merangsang otak membuat hubungan-hubungan baru, kita membantu mereka 

menemukan makna baru(Nurhadi, 2003:13). 

Penerapan Contextual Teaching and Learning (CTL) juga bertujuan 

memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya 

dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-
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hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan 

atau ketrampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu 

permasalahan atau konteks kepermasalahan dan konteks lainnya. 

Selain itu penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

juga betujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui peningkatan 

pemahaman makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan antara 

materi yang dipelajari dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari sebagai 

individu, keluarga, masyarakat dan bangsa. Disamping itu tujuan dari penerapan  

Contextual Teaching and Learning (CTL) yaitu:  

1) Untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar dan hasil belajar; 

2) Untuk memberikan masukan kepada guru agar lebih meningkatkan 

kemampuan mengajarnya; 

3) Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mmenggunakan metode, 

teknik, atau pendekatan dalam pengajarannya; 

4) Untuk  meningkatkan sumber belajar yang bervariasi; 

5) Untuk menigkatkan penggunaan penilaian kelas, baik penilaian proses 

maupun penilaian akhir; 

6) Untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar; 

7) Untuk menggali ide-ide yang ada dalam kemampuan siswa sehingga proses 

belajar menyenangkan. 
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2.2.3 Karakteristik Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Menurut Johnson yang dikutip oleh Nurhadi (2011), ada delapan 

komponen utama dalam sistem pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching 

and Learning), seperti dalam rincian berikut: 

1) Melakukan hubungan yang bermakna (making meaningful connection). 

Siswa dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif 

dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang bekerja 

sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil 

berbuat (learning by doing). 

2) Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan (doing significant work. 

Siswa membuat hubungan-hubungan antara sekolah dan berbagai konteks 

yang ada dalam kehidupan nyata sebagai perilaku bisnis dan sebagai 

anggota masyarakat. 

3) Belajar yang diatur sendiri (self-regulated learning). 

Siswa melakukan pekerjaan yang signifikan: ada tujuannya, ada urusannya 

dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada 

produknya/hasilnya yang sifatnya nyata. 

4) Bekerja sama(collaborating). 

Siswa dapat bekerja sama. Guru membantu siswa bekerja secara efektif 

dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling 

mempengaruhi dan saling berkomunikasi. 

5) Berfikir kritis dan kreatif (critical and creative thinking). 
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Siswa dapat menggunakan tingkat berfikir yang lebih tinggi secara kritis dan 

kreatif: dapat menganalisis, membuat sintesis, mengatasi masalah, membuat 

keputusan, dan menggunakan logika dan bukti-bukti. 

6) Mengasuh atau memelihara pribadi siswa (nurturing the individual). 

Siswa memelihara pribadinya: mengetahui, memberi perhatian, memiliki 

harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri sendiri. 

Siswa tidak dapat berhasil tanpa dukungan orang dewasa. 

7) Mencapai standart yang tinggi (reaching high standards). 

Siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi: mengidentifikasi tujuan 

dan motivasi siswa untuk mencapainya. Guru memperlihatkan kepada siswa 

cara mencapai apa yang disebut “Excellence”.  

8) Menggunakan penilaian autentik (using authentic assessment) 

Siswa menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata 

untuk suatu tujuan yang bermakna. Misalnya, siswa boleh menggambarkan 

informasi akademis yang telah mereka pelajari dalam pelajaran sains, 

kesehatan, pendidikan, matematika, dan pelajaran bahasa Inggris dengan 

mendesain sebuah mobil, merencanakan menu sekolah, atau membuat 

penyajian perihal emosi mobil (Nurhadi, 2003:13) 

Sedangkan menurut Sanjaya (2009:25) terdapat lima karakteristik penting 

dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan CTL: 

1) Dalam CTL, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang 

sudah ada (activating knowledge), artinya apa yang akan dipelajari, dengan 

demikian pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang 

utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain. 
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2) Pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh 

dan menambah pengetahuan baru (acquiring knowledge). Pengetahuan baru 

itu diperoleh dengan cara deduktif, artinya pembelajaran dimulai dengan 

mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. 

3) Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), artinya pengetahuan 

yang diperoleh bukan untuk dihafal tetapi untuk dipahami dan diyakini, 

misalnya dengan cara meminta tanggapan dari yang lain tentang 

pengetahuan itu dikembangkan. 

4) Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying 

knowledge), artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya harus 

dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga tampak perubahan 

perilaku siswa. 

5) Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi pengembangan 

pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan 

dan penyempurnaan strategi. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran konstektual yaitu sebagai berikut: 

1. Memilih tema; 

2. Menentukan konsep-konsep yang dipelajari; 

3. Menentukan kegiatan-kegiatan untuk investigasi konsep-konsep terdaftar; 

4. Menentukan mata pelajaran terkait (dalam bentuk diagram); 

5. Mereview kegiatan-kegiatan & mata pelajaran yang terkait; 

6. Menentukan urutan kegiatan; 

7. Menyiapkan tindak lanjut. 
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The Northwest Regional Education Laboratory USA mengidentifikasikan 

adanya enam kunci dasar dari pembelajaran kontekstual, sebagai berikut: 

1) Pembelajaran bermakna: pemahaman, relevansi dan penilaian pribadi sangat 

terkait dengan kepentingan siswa di dalam mempelajari isi materi pelajaran. 

Pembelajaran dirasakan terkait dengan kehidupan nyata atau siswa mengerti 

manfaat isi pembelajaran, jika mereka merasakan berkepentingan untuk 

belajar demi kehidupannya di masa akan datang. Prinsip ini sejalan dengan 

pembelajaran bermakna (meaningful learning) yang diajukan oleh Ausuble. 

2) Penerapan pengetahuan: kemampuan siwa untuk memahami apa yang 

dipelajari dan diterapkan dalam tatanan kehidupan dan fungsi dimasa 

sekarang atau di masa yang akan datang. 

3) Berpikir tingkat tinggi: siswa diwajibkan untuk memanfaatkan berpikir kritis 

dan berpikir kreatifnya dalam pengumpulan data, pemahaman suatu isu dan 

pemecahan suatu masalah. 

4) Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar: Isi pembelajaran harus 

dikaitkan dengan standar lokal, provinsi, nasional, pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta dunia kerja. 

5) Reponsif terhadap budaya: guru harus memahami dan menghargai nilai, 

kepercayaan dan kebiasaan siswa, teman pendidik dan masyarakat tempat ia 

mendidik. Ragam individu dan budaya suatu kelompok serta hubungan antar 

budaya tersebut akan berpengaruh terhadap cara mengajar guru. Setidaknya 

ada empat hal yang perlu diperhatikan di dalam pembelajaran kontekstual, 
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yaitu individu siswa, kelompok siswa baik sebagai tim atau keseuruhan kelas, 

tatanan sekolah dan besarnya tatanan komunitas kelas. 

6) Penilaian autentik: penggunaan berbagai strategi penilaian (misalnya 

penilaian proyek/tugas terstruktur, kegiatan siswa, penggunaan porto folio, 

rubrik, daftar cek, pedoman observasi, dan sebagainya) akan merefleksikan 

hasil belajar sesungguhnya. 

Berdasarkan uraian mengenai karakteristik CTL adalah a) guru mengaktifkan 

pengetahuan yang sudah ada atau yang telah dimiliki peserta didik. b) Perolehan 

pengetahuan baru dengan cara mempelajari secara keseluruhan kemudian 

memperhatikan secara detail. c) Integrasi pengetahuan baru ke dalam  pengetahuan 

yang sudah ada dan penyesuaian pengetahuan awal terhadap pengetahuan baru, d) 

memprekatekkan pengetahuan yang telah dipahami dalam berbagai konteks dan 

melakukan refleksi.  

 

2.2.4 Tujuh komponen penerapan Contextual Teaching and Learning (CTL) 
 

Ada tujuh komponen utama  pembelajaran yang mendasari penerapan 

pembelajaran kontekstual  di kelas. Ketujuh komponen tersebut adalah 

kontruktivisme (Contructvism), bertanya (Questioning), menemukan (Inquiry), 

masyarakat belajar (Learning Community), pemodelan (Modeling), refleksi 

(Reflection), dan penilaian sebenarnya (Authentic Assessment) (Agus, 2011:85). 

Dari masing-masing komponen terebut akan dijelaskan dalam uraian berikut ini: 

1. Konstruktivisme (constructivism) 

Konstruktivisme (constructivism) merupakan landasan berpikir 

(filosofi) pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh 
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manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang 

terbatas (sempit) dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah 

seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan 

dingat. Manusia harus mengkontruksi pengetahuan itu dan memberi makna 

melalui pengalaman nyata. 

Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah, menemukan 

sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Guru tidak 

akan mampu memberikan semua pengetahuan kepada siswa. Siswa harus 

mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Esensi dari teori 

konstruktivisme adalah ide bahwa manusia harus menemukan dan 

mentranformasikan suatu informasi kompleks kesituasi lain, dan apabila 

dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka sendiri. 

Dalam pandangan konstruktivis, „strategi memperoleh‟ lebih 

diutamakan dibandingkan seberapa banyak siswa memperoleh dan mengingat 

pengetahuan. Untuk itu, menurut Nurhadi tugas guru adalah memfasilitasi 

proses tersebut dengan cara: 

1) Menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa. 

2) Memberikan kesempatan siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri. 

3) Menyadarkan  siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar. 

2. Bertanya (Questioning)  

Questioning (bertanya) adalah induk dari strategi pembelajaran 

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

penting dari pembelajaran. 
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Bertanya adalah suatu strategi yang digunakan secara aktif oleh siswa 

untuk menganalisis dan mengekplorasi gagasan-gagasan. Pertanyaan-

pertanyaan spontan yang diajukan siswa digunakan untuk merangsang siswa 

berpikir, berdiskusi, dan berspekulasi.Dalam suatu pembelajaran yang 

produktif kegiatan bertanya akan sangat berguna untuk: 

1) Menggali informasi tentang kemampuan siswa dalam penguasaan materi. 

2) Membangkitkan motivasi siswa untuk belajar. 

3) Merangsang keingintahuan siswa terhadap sesuatu. 

4) Memfokuskan siswa pada sesuatu yang diinginkan. 

5) Membimbing siswa untuk menemukan atau menyimpulkan sesuatu. 

(Sanjaya, 2009:264). 

3. Menemukan (Inquiry) 

Inkuiri pada dasarnya adalah suatu ide yang komplek, yang berarti 

banyak hal, bagi banyak orang, dalam banyak konteks (a complex idea that 

means many thing to many people in many contexts). Inkuiri adalah bertanya. 

Bertanya yang baik, bukan asal bertanya. Pertanyaan harus berhubungan 

dengan apa yang dibicarakan. Pertanyaan yang diajukan harus dapat dijawab 

sebagian atau keseluruhannya. Pertanyaan harus dapat diuji dan diselidiki 

secara bermakna. 

4. Masyarakat belajar (Learning Community) 

Menurut Learning community dan masyarakat belajar mengandung 

arti sebagai berikut (Nurahadi, 2003:43): 
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1) Adanya kelompok belajar yang berkomunikasi untuk berbagai gagasan 

dan pengalaman. 

2) Ada kerja sama untuk memecahkan masalah. 

3) Pada umumnya hal kerja kelompok lebih baik dari pada kerja secara 

individual. 

4) Ada rasa tanggung jawab kelompok, semua anggota dalam kelompok 

mempunyai tanggung jawab yang sama. 

5) Upaya membangun motivasi belajar bagi anak yang belum mampu dapat 

diadakan. 

6) Menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan seorang anak 

belajar dengan anak lainnya. 

7) Ada rasa tanggung jawab dan kerja sama antara anggota kelompok untuk 

saling memberi dan saling menerima. 

8) Ada fasilitator/ guru yang memandu proses belajar dalam kelompok. 

9) Harus ada komunikasi dua arah atau multi arah. 

10)  Ada kemauan untuk menerima pendapat yang lebih baik 

11)  Ada kesediaan untuk menghargai pendapat orang lain. 

12) Tidak ada kebenaran yang hanya satu saja. 

13) Dominasi siwa-siswa yang pintar perlu diperhatikan agar yang 

lambat/lemah bisa pula berperan. 

14)  Siswa bertanya kepada teman-temannya itu sudah mengandung arti 

learning community. 
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Konsep masyarakat belajar (learning community) dalam Contextual 

Teaching and Learning (CTL) menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh 

melalui kerja sama dengan orang lain. Suatu permasalahan tidak mungkin dapat 

dipecahkan sendiri, tetapi membutuhkan bantuan orang lain. Kerja sama saling 

memberi dan menerima sangat dibutuhkan untuk memecahkan suatu 

permasalahan. 

 

2.3 Media Belajar 

Media pembelajaran menurut Khanifatul (2013: 30) berpendapat bahwa 

”secara umum media segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan 

perasaan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran”. Djamarah & Aswan 

(2006: 121) berpendapat hakikat media pembelajaran adalah alat bantu apa saja 

yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. 

Sedangkan Sumber belajar menurut Percival dan Ellington (1988) dalam Sitepu 

(2014: 19-20) menyatakan “sumber belajar dipakai dalam pendidikan dan 

pelatihan adalah sebuah sistem yang terdiri atas sekumpulan bahan atau situasi 

yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik 

belajar secara induvidual”.Perbedaan antara media dan sumber belajar secara 

umum bahwa media sebuah alat dan saran penyampai informasi dan seakan-akan 

memiliki waktu serta ruang terbatas. Media tidak selalu bisa dipakai dalam 

pembelajaran dikarenakan harus sesuai antara media dan strategi pembelajaran.  
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Indikator Media Pembelajaran sebagai berikut: 

1) Media sebagai bagian integral dalam proses belajar mahasiswa; 

2) Manfaat media bagi mahasiwa; 

3) Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta konsep, prinsip 

atau generalisasi; 

4) Ketrampilan mahasiswa menggunakan media pembelajaran; 

5) Media sebagai alat bantu; 

6) Media sebagai alat meningkatkan minat belajar; 

7) Media sebagai alat bantu untuk meningkatkan kemmapuan mahasiswa untuk 

memmunculkan ide-ide dan gagasan. 

 

 


