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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Keterampilan Bertanya Dasar 

a. Pengertian Keterampilan Bertanya Dasar 

Bertanya dalam pembelajaran memiliki peran yang sangat 

penting, sebab melalui pertanyaan, guru dapat mendorong, 

membimbing dan mengarahkan siswa untuk menemukan setiap 

materi yang dipelajarinya serta dapat membangkitkan minat serta 

rasa ingin tahu siswa. Hasibuan dan Moedijono (2010:62) bertanya 

merupakan ucapan verbal yang meminta respons dari seseorang yang 

dikenai. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai 

dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Sanjaya 

(2015:157) keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang 

sangat penting untuk dikuasai, sebab melalui keterampilan bertanya 

dapat menciptakan suasana pembelajaran lebih bermakna.  

Pendapat yang telah dikemukakan menurut beberapa para ahli 

di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan bertanya adalah 

ucapan atau verbal yang meminta respons dari seseorang yang 

memberikan pertanyaan. Keterampilan ini sangat penting dikuasai 

oleh guru maupun siswa, dengan keterampilan bertanya maka akan 

menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan lebih bermakna. 
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b. Indikator Keterampilan Bertanya  

Indikator keterampilan bertanya merupakan keberhasilan 

pembelajaran guru dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran. zaifbio (Astuti, 2015:14) 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator keterampilan 

bertanya siswa meliputi: 

1) Substansi pertanyaan 

Substansi pertanyaan yang diajukan oleh siswa sesuai  

 dengan materi yang sedang dipelajari dan jawabannya 

 sedapat mungkin tidak terlalu singkat. 

2) Frekuensi pertanyaan dalam 1 jam pelajaran 

Frekuensi pertanyaan dalam 1 jam pelajaran siswa yang 

 tergolong aktif dalam dalam bertanya dalam 1 jam pelajaran 

 siswa tersebut mengajukan pertanyaan lebih dari 6 

 pertanyaan. 

3) Bahasa 

Bahasa yang digunakan ketika siswa mengajukan 

 pertanyaan menggunakan bahasa resmi yang sesuai dengan 

 ejaan yang disempurnakan (EYD) dan intonasi baik. 

4) Suara  

Volume suara ketika siswa mengajukan pertanyaan 

 hendaknya dapat terdengar oleh seluruh siswa. 

5) Kesopanan 

Kesopanan pada saat mengajukan pertanyaan hendaknya 

 menggunakan tutur kata yang baik dan serius. 

 

Tabel 2.1 Indikator Keterampilan Bertanya Dasar Siswa 

No Indikator Keterampilan Bertanya Dasar Siswa 

1. Substansi Pertanyaan. 

2. Frekuensi pertanyaan dalam 1 jam pelajaran. 

3. Bahasa 

4. Suara 

5. Kesopanan 

 

Indikator keterampilan bertanya dasar di atas dapat disimpulkan 

bahwa terdapat 5 indikator keterampilan bertanya dasar yang harus 
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dikuasai oleh siswa, diantaranya yaitu 1) Substansi pertanyaan, 2) 

Frekuensi pertanyaan dalam 1 jam pelajaran, 3) Bahasa, 4) Suara, 5) 

Kesopanan. Apabila siswa menguasai semua indikator keterampilan 

bertanya maka tujuan keterampilan bertanya dasar siswa akan 

tercapai dengan baik. 

2. Prestasi Belajar  

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah sesuatu yang dihasilkan dari suatu 

kegiatan belajar baik secara individual maupun kelompok. Siswa 

berhak memperoleh laporan hasil prestasi belajar setelah mengikuti 

berbagai rangkaian kegiatan pelajaran di kelas. Hasil prestasi belajar 

ini dapat dimanfaatkan untuk melihat sejauh mana tingkat 

pengetahuan siswa, selama mereka mengikuti pembelajaran di 

sekolah. Seperti yang dikemukakan Hamdani (2011:137) 

menyatakan bahwa “Prestasi belajar adalah hasil dari suatu kegiatan 

yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara individual maupun 

kelompok. Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang 

tidak melakukan kegiatan”. Untuk memperoleh prestasi belajar yang 

maksimal harus disertai dengan usaha yang maksimal pula baik dari 

guru maupun siswa. 

Prestasi belajar merupakan suatu hal yang penting untuk 

diperhatikan, seperti yang diungkapkan oleh Mulyasa (2013:189) 
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bahwa Prestasi belajar merupakan hasil yang diperoleh seseorang 

setelah menempuh kegiatan belajar. 

Prestasi belajar dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar merupakan hasil usaha belajar yang dicapai 

seorang siswa. Hasil belajar yang dicapai berupa suatu kecakapan 

dari berbagai kegiatan belajar bidang akademik di sekolah yang 

dinyatakan dalam nilai setelah menempuh kegiatan belajar.  

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Mulyasa (2013:190) mengemukakan bahwa terdapar dua faktor 

yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa, yaitu: 

1) Faktor Internal 

Prestasi belajar seseorang akan ditentukan oleh faktor 

diri (internal), baik secara fisiologis maupun secara 

psikologis, beserta usaha yang dilakukannya. Faktor 

fisiologis, berkaitan dengan kondisi jasmani atau fisik 

seseorang, yang dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 

kondisi jasmani pada umumnya dan kondisi yang berkaitan 

dengan fungsi-fungsi jasmani tertentu terutama panca indera, 

sedaangkan faktor psikologis, berasal dari dalam diri 

seseorang seperti intelegensi, minat dan sikap. 

Intelegensi merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap tinggi rendahnya prestasi belajar. Jika 

intelegensinya rendah, maka kecenderungan hasil yang 

dicapainyapun rendah. Meskipun demikian, tidak boleh 

dikatakan bahwa “taraf prestasi belajar di sekolah kurang, 

pastilah taraf intelegensinya kurang, karena banyak faktor 

lain yang mempengaruhinya”. 

Minat (interest) yaitu kecenderungan dan kegairahan 

yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.oleh 

karena itu, minat dapat mempengaruhi pencapaian hasil 

belajar dalam mata pelajaran tertentu. Umpamanya, seorang 

peserta didik yang menaruh minat besar terhadap kesenian 

akan memusatkan perhatiannya lebih banyak daripada yang 

lain. Pemusatan perhatian yang intensif tersebut 

memungkinkan peserta didik untuk belajar lebih giat, dan 

akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan. 
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Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif, 

berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon 

(respon tendency) dengan cara yang relatif tetap terhadap 

objek orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif 

maupun negatif. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar peserta didik dapat digolongkan ke dalam faktor 

sosial dan non sosial. Faktor eksternal menyangkut 

hubungan antarmanusia yang terjadi dalam berbagai situasi 

sosial, seperti lingkungan keluarga, sekolah, teman dan 

masyarakat pada umumnya. Sedangkan faktor non-sosial 

adalah faktor-faktor lingkungan yang bukan sosial seperti 

lingkungan alam dan fisik; misalnya: keadaan rumah, ruang 

belajar, fasilitas belajar, buku-buku sumber, dan sebagainya. 

 

 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar di 

atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar dicapai melalui 

kegiatan belajar, yang dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu 

pengaruh dari dalam (internal) baik secara fisiologis maupun 

psikologis. Fisiologis berkaitan dengan kondisi jasmani terutama 

panca indera. Sedangkan psikologis meliputi intelegensi, minat 

dan sikap. Pengaruh dari luar (eksternal) yang digolongkan ke 

dalam faktor sosial dan non sosial. Sosial meliputi lingkungan, 

keluarga, sekolah dan lainnya, sedangkan non sosial meliputi 

buku-buku sumber, ruang belajar dan sebagainya. 

3. Model Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif menciptakan suasana belajar yang 

mendorong siswa agar merasa saling membutuhkan yang disebut dengan 

saling ketergantungan positif. Hamdani (2011:31) mengemukakan 
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pembelajaran kooperatif siswa belajar bersama dalam 

kelompok-kelompok kecil saling membantu satu sama lain. Model 

pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar siswa dalam 

kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan. 

Daryanto (2017:29) mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah teknik pengelompokan yang di dalamnya siswa bekerja terarah 

pada tujuan belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang 

umumnya terdiri dari 4-6 orang. 

Pembelajaran kooperatif menurut beberapa ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran 

yang menekankan pada kerja kelompok siswa untuk memecahkan suatu 

masalah dalam materi pembelajaran. 

4. Contextual Teaching and Learning (CTL) 

a.  Pengertian Model Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) 

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

merupakan salah satu model pembelajaran berbasis kompetensi yang 

dapat digunakan untuk mengaktifkan dan menyesuaikan 

implementasi kurikulum. Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) membantu para siswa menemukan makna dalam 

suatu pembelajaran dengan cara menghubungkan materi pelajaran 

dengan konteks kehidupan keseharian mereka. Mulyasa (2013:110) 
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mengemukakan bahwa CTL merupakan konsep pembelajaran yang 

menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan 

dunia kehidupan siswa secara nyata, sehingga siswa mampu 

menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Pengertian pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) menurut Daryanto (2017:218) merupakan pendekatan yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sehari-hari sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat. 

Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan pembelajaran 

yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia 

nyata siswa, sehingga siswa mampu menghubungkan dan 

menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari 

mereka. Pembelajaran selain akan lebih menarik, juga akan dirasakan 

sangat dibutuhkan siswa, karena apa yang dipelajari dirasakan 

langsung manfatnya. 

b.  Langkah-langkah Model Pembelajaran CTL 

Model pembelajaran memiliki tahapan, langkah atau prosedur 

untuk dapat diterapkan dalam pembelajaran. Rusman (2013:192) 
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menyebutkan sintaks pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) sebgai berikut: 

1) Mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan 
 kegiatan belajar lebih bermakna, apakah dengan cara 
 bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi 
 sendiri pengetahuan dan keterampilan baru yang akan 
 dimilikinya. 
2) Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk 
 semua topik yang diajarkan. 
3) Mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui 
 memunculkan pertanyaan-pertanyaan. 
4) Menciptakan masyarakat belajar, seperti melalui kegiatan 
 kelompok berdiskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. 
5) Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa 

 melalui ilustrasi, model, bukan media yang sebenarnya. 

6) Membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap 

 kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

7) Melakukan penilaian secara objektif, yaitu menilai 

 kemampuan yang sebenarnya pada setiap siswa. 

 

Langkah-langkah dalam model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) di atas dapat disimpulkan bahwa, 

model pembelajaran CTL diharapkan dapat mengembangkan 

pemikiran siswa, mengembangkan rasa ingin tahu siswa melalui 

tanya jawab, dan siswa mampu menemukan sendiri pengetahuan dan 

keterampilan baru yang dimilikinya. Sehingga tercipta suatu 

pembelajaran yang bermakna.  

c.  Komponen-komponen Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL)  

Komponen-komponen pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) menurut Hanafiah (2010:73-75) menjelaskan 

beberapa komponen Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah: 

 

Upaya Meningkatkan Keterampilan..., Eni Nurhayati, FKIP, UMP, 2019



      

 

19 

 

1). Kontruktivisme  

Contextual Teaching and Learning dibangun dalam 

 landasan kontruktivisme yang memiliki anggapan bahwa 

 pengetahuan dibangun peserta didik secara sedikit dan 

 hasilnya diperluas melalui konteks terbatas.  

2) Menemukan (Inquiry) 

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik 

 merupakan proses menemukan (inquiri) terhadap sejumlah 

 pengetahuan dan keterampilan. 

3) Bertanya (Questioning)  

Proses bertanya yang dilakukan peserta didik sebenarnya 

 merupakan proses berfikir yang dilakukan peserta didik 

 dalam rangka memecahkan masalah dalam kehidupannya. 

4) Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Proses pembelajaran merupakan proses kerja sama antara 

 peserta didik dengan peserta didik, antara peserta didik 

 dengan gurunya, dan antara peserta didik dengan 

 lingkunganya. 

5) Pemodelan (Modeling)  

Proses pembelajaran akan lebih berarti jika didukung  

 dengan adanya pemodelan yang dapat ditiru, baik yang  

 bersifat kejiwaan, maupun yang bersifat fisik yang berkaitan 

 dengan cara untuk mengoperasikan sesuatu aktivitas, cara 

 menguasai pengetahuan atau keterampilan tertentu.  

6) Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah cara berfikir tentang apa yang baru 

 dipelajarinya atau berfikir kebelakang tantang apa-apa yang 

 sudah dilakukan atau dipelajarinya dimasa lalu. 

7) Penilaian yang sebenarnya (Authentic Assesment) 

Penilaian merupakan proses pengumpulan data yang dapat 

 mendeskripsikan mengenai perkembangan perilaku peserta 

 didik.  

 

Komponen-komponen pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) di atas dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran CTL 

mendorong siswa untuk menemukan setiap materi yang dipelajarinya, 

siswa mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata, dan 

siswa mampu bekerja sama dan melakukan tanya jawab antar 

kelompok dalam proses pembelajararan, dan siswa menyimpulkan 

segala apa yang telah dipelajarinya. 
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d. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL)  

 

Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

memiliki kelebihan diantaranya yaitu menurut Sanjaya (Usman, 

2015:70) bahwa: 

1)  Pembelajaran CTL menentukan pada aktivitas secara 

 penuh, baik psikis fisik maupun mental. 

2) pembelajaran CTL memandang bahwa belajar bukan 

 menghafal, akan tetapi proses berpengalaman dalam  

 kehidupan nyata. 

3)  Kelas dalam kontekstual bukan sebagai tempat untuk  

 memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk 

 menguji dan data hasil temuan dilapangan. 

4)  Materi pelajaran ditentukan oleh siswa sendiri,  bukan 

 hasil pemberian dari orang lain. 

 

Kelemahan model pembelajaran Contextual Teaching and 

 Learning (CTL) menurut Mulyono (Permatasari 2014:49) yaitu: 

1)  Membutuhkan waktu yang relative lebih lama dari waktu 

pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2)  Aktifitas dan pembelajaran cenderung akan didominasi oleh 

peserta didik yang biasa atau senang berbicara sehingga 

peserta didik lainnya lebih banyak mengikuti jalan pikiran 

peserta didik yang senang berbicara. 

3)  Pembicaraan dapat menyimpang dari arah pembelajaran 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL) menurut para ahli dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran CTL pembelajaran yang dapat 

menekankan aktivitas siswa secara penuh, siswa belajar bukan 

dengan menghafal namun berdasarkan pengalaman dalam 

kehidupan nyata, tetapi pembelajaran CTL membutuhkan waktu 

yang relativ lama, aktivitas dan pembelajaran lebih didominasi 

oleh siswa yang aktif berbicara. 
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5. Media Pembelajaran Papan Teka-teki Pintar 

Peran aktif guru memang dibutuhkan agar pembelajaran bisa 

mencapai hal yang diinginkan, namun media pembelajaran juga 

harus diperhatikan pemakaiannya meskipun hanya sebagai alat, jika 

tidak bisa digunakan secara maksimal maka tujuan utama sebagai 

pemberi informasi tidak akan tercipta. Sanjaya (Prastowo, 2015:294) 

media pembelajaran adalah segala sesuatu seperti alat, lingkungan, 

dan segala bentuk kegiatan yang dikondisikan untuk menambah 

pengetahuan, mengubah sikap, atau menanamkan keterampilan pada 

setiap orang yang memanfaatkannya. 

Media papan teka-teki pintar ini dibuat oleh peneliti. Papan ini 

dibuat untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi, selain 

itu juga siswa menjadi lebih aktif, karena siswa merasa sudah paham 

dengan materi yang diberikan oleh guru, maka akan tercipta suatu 

pembelajaran yang menyenangkan. Papan teka-teki pintar berisi 

sekumpulan soal-soal yang sesuai dengan materi pelajaran. Papan 

teka-teki pintar ini terdapat bank soal, bank soal ini berisi 

sekumpulan soal-soal, selain itu juga terdapat jawaban-jawaban yang 

sesuai dengan pertanyaan yang ada di soal, tetapi jawaban tersebut 

masih acak. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk maju ke 

depan kelas dan mengambil soal yang telah di sediakan di bank soal. 

Siswa harus mencari jawaban yang sesuai dan mencocokkan 

jawaban dengan soal agar jawabannya benar, setelah siswa menyocokkan 

antara soal dan jawaban, jika di dalam soal siswa diminta untuk 

mempraktekan maka siswa mempraktekan apa yang diperintahkan dalam 

soal tersebut, jika siswa benar maka siswa diberi sebuah penghargaan, 
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namun jika siswa masih belum benar pada saat menyocokkan antara soal 

dan jawaban maka siswa tersebut memberikan kesempatan kepada siswa 

yang lain untuk membenarkan jawaban. Siswa yang berani maju untuk 

membenarkan soal, maka siswa tersebut tetap diberi penghargaan oleh 

gurunya. Diharapkan dengan pembelajaran berbantu media papan 

teka-teki pintar ini maka akan menciptakan kelas yang lebih aktif, 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan siswa tidak merasa bosan 

pada saat proses pembelajaran. Proses belajar mengajar akan mencapai 

tujuan yang diharapkan dan tentu akan memberi pengaruh yang baik 

terhadap keterampilan bertanya dasar dan prestasi belajar siswa. 

 

B. Penelitian yang Relevan  

Beberapa penelitian dengan menggunakan model pembelajaran 

Contextual  Teaching and Learning (CTL) di antaranya yaitu: 

1.   Penelitian yang dilakukan oleh Ariestuti, P, dkk. (2014) yang berjudul 

“Penerapan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) Untuk 

Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas VI SDN 3 

Tonja Tahun Ajaran 2014/2015”. Subjek penelitian ini adalah siswa 

Sekolah Dasar. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa pemanfaatan 

pembelajaran kontekstual akan menciptakan ruang kelas yang 

didalamnya siswa akan menjadi peserta aktif bukan hanya pengamat 

yang pasif, dan bertanggung jawab terhadap belajarnya. Penerapan 

pembelajaran kontekstual akan sangat membantu guru untuk 

menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata dan 

memotivasi siswa untuk membentuk hubungan antara pengetahuan dan 
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aplikasinya dengan kehidupan mereka. CTL merupakan pembelajaran 

yang memungkinkan siswa menerapkan dan mengalami apa yang 

sedang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah dunia 

nyata, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih berarti dan 

menyenangkan. Data observasi yang dilakukan menunjukkan keaktifan 

siswa pada pra siklus secara umum berada pada kriteria kurang aktif 

yakni X =6,97. sedangkan pada siklus I berada pada kriteria cukup aktif 

yakni X =10,27 dan pada siklus II sudah mencapai kriteria aktif yakni X 

=14,41. Hal ini berarti, bahwa pendekatan ini sangat baik digunakan 

untuk meningkatkan keaktifan belajar IPA. Dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa IPA melalui Penerapan pendekatan pembelajaran CTL. 

Pada siswa kelas VI SD Negeri 3 Tonja Tahun Ajaran 2014/2015. Hal ini 

terbukti dari data menunjukkan persentase rata – rata skorhasil belajar 

IPA pada pra siklus berada pada kriteria sangat rendah yakni 60,00%, 

sedangkan siklus I berada pada kriteria sedang yakni 70,30% dan pada 

siklus II yakni sudah mencapai kriteria tinggi yaitu 80,30% dan 

ketuntasan klasikal mencapai100%. Penelitian ini telah mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan pada akhir siklus. CTL cocok 

diterapkan dalam pembelajaran IPA di kelas VI SD Negeri 3 Tonja. 

Dengan diterapkannya pendekatan pembelajaran CTL, keaktifan maupun 

hasil belajar siswa meningkat dengan signifikan dan dapat dikategorikan 

tinggi. Selain itu peran guru berubah dari menjadi satusatunya sumber 

belajar (pembelajaran konvensional) kini menjadi motivator, fasilitator, 

penanya, administrator, pengarah, manager dan rewarder. 
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2.   Penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh, L. (2014) yang berjudul 

“Penerapan Model Pembelajaran CTL untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Kelas V Sekolah Dasar”. Subjek 

penelitian ini yaitu guru dan siswa kelas V. Hasil Dari penelitian ini yaitu 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ketercapaian aktivitas guru 

pada siklus I sebesar 65,6%, sedangkan pada siklus II nilai ketercapaian 

90,62%. Aktivitas siswa dalam pembelajaran juga mengalami 

peningkatan. Keterlaksanaan aktivitas siswa pada siklus I nilai 

ketercapaian 66,67%, sedangkan pada siklus II nilai ketercapaian 89%. 

Sementara itu, hasil belajar siswa pada siklus I persentase ketuntasan 

klasikal mencapai 65,8% dan pada siklus II persentase ketuntasan 

klasikal mencapai 94,74%. Hasil belajar afektif siswa pada siklus I 

persentase ketuntasan klasikal mencapai 69,22% dan pada siklus II 

persentase ketuntasan klasikal mencapai 91,28%. Hasil belajar 

psikomotor siswa pada siklus I persentase ketuntasan klasikal mencapai 

71% dan pada siklus II persentase ketuntasan klasikal mencapai 91,11%. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan Model 

Pembelajaran CTL dalam mata pelajaran IPA dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas V di SDN Keboananom Gedangan-Sidoarjo. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan adanya peningkataan secara signifikan pada 

aktivitas guru, aktivitas siswa dan hasil belajar siswa pada aspekkognitif, 

afektif, psikomotor setelah mengikuti Pembelajaran dengan penerapan 

model pembelajaran CTL.  

3.   Penelitian yang dilakukan oleh Prihutami, C. (2010) yang berjudul 

“Peningkatan Prestasi Belajar Perkalian Matematika dengan Pendekatan 
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Contextual Teaching and Learning Pada Siswa Kelas II SD 3 Wonoboyo, 

Wonogiri”. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas II SD. Tujuan dari 

Penelitian ini yaitu Tujuan Penelitian ini adalah (1) untuk meningkatkan 

prestasi belajar perkalian menggunakan pendekatan Contextual Teaching 

and Learning pada siswa kelas II SD Negeri III Wonoboyo Wonogiri, (2) 

untuk meningkatkan keaktifan siswa kelas II SDN III Wonoboyo 

Wonogiri dalam pembelajaran perkalian Matematika dengan 

menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning. Hasil 

Penelitian ini yaitu ada peningkatan prestasi belajar perkalian dalam 

Matematika dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

melalui nilai rata-rata kelas, dari tes awal, siklus I, siklus II dan siklus III 

diperoleh data 53,10: 65,52: 72,06 dan 76,89 dan ada peningkatan 

prosentase ketuntasan belajar siswa dari tes awal, siklus I, II dan III 

diperoleh data 41,37%; 75,85%; 82,75% dan 100%, dengan demikian 

dapat diajukan suatu rekomendasi bahwa pembelajaran Matematika 

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning dapat 

meningkatkan prestasi belajar perkalian pada siswa kelas II SD Negeri III 

Wonoboyo Tahun 2010. 

4.   Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilaturrahmi, (2017) yang berjudul 

“Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Jaring-jaring Balok dan Kubus 

dengan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) Siswa 

Kelas IV SDN 05 Air Tawar Barat”. Hasil penelitian dari setiap siklus 

yang telah dilaksanakan terlihat adanya peningkatan terhadap hasil 

belajar yang dapat dilihat pada siklus I , nilai rata-rata hasil belajar siswa 

adalah 7 dengan persentase 70 % siswa, Pada siklus II pertemuan 1, nilai 
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rata-rata hasil belajar siswa adalah 8,71 dengan persentase 86% siswa 

dan pada siklus II pertemuan 2, nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 

85 dengan persentase 90,62% siswa. Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan terlihat juga adanya peningkatan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada 

penelitian dengan menggunakan pendekatan CTL dapat meningkatkan 

hasil belajar jaring-jaring balok dan kubus. 

5.   Penelitian yang dilakukan oleh Astuti, M. (2015) yang berjudul 

“Peningkatan Keterampilan Bertanya dan Hasil Belajar Siswa Kelas 2 

SDN 03 Slungkep Menggunakan Model Discovery Learning”. Hasil dari 

penelitian ini menjelaskan bahwa keterampilan bertanya siswa sangat 

rendah. Siswa jarang sekali mengajukan pertanyaan kepada guru selama  

proses  pembelajaran  berlangsung.  Bila  diajukan  pertanyaan  

kepada  mereka,  hampir  seluruh  siswa tidak  berani  

mengacungkan  tangan  untuk  menjawab.  Sebaliknya,  bila  

diberi kesempatan  untuk  bertanya,  jarang  sekali  ada  siswa  

yang  memanfaatkannya. Mereka  tampaknya  takut  (tidak  berani)  

mengajukan  pertanyaan/ pendapat mengenai  materi  yang  

disampaikan. Keterampilan bertanya siswa siklus 1 dan siklus 2 

menunjukkan temuan rerata keterampilan bertanya siswa pada siklus 1 

17,27 (kategori sedang) menjadi 20,59 (kategori tinggi). Temuan ini 

mengindikasikan adanya peningkatan keterampilan bertanya siswa tema 

tugasku sehari-hari sebesar 19,22% diakhir siklus 2. Hasil penelitian ini 

sudah sesuai dengan indikator kinerja dimana keterampilan bertanya 

siswa mampu mencapai kategori tinggi, dengan menggunakan model 
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pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan keterampilan 

bertanya siswa siklus I dari kategori sedang menjadi kategori tinggi 

diakhir siklus II sebesar 19,22%. Selain itu model tersebut juga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 SDN.  

6.   Penelitian yang dilakukan oleh Sung, dkk. (2015) yang berjudul       

“An Integrated Contextual and Web-based Issue Quest Approach to 

Improving Students’ Learning Achievements, Attitudes and Critical 

Thingking”. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam penelitian ini 

pendekatan pembelajaran kontekstual digunakan dalam kegiatan 

pencarian informasi web untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, 

sikap dan kemampuan berpikir kritis. Siswa di bagi ke dalam kelompok 

eksperimen, yang dipandu untuk menggunakan sumber daya internet 

untuk menyelesaikan pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan 

pembelajaran kontekstual, dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen 

menunjukan sikap yang jauh lebih baik, prestasi belajar, dan kritis yang 

lebih baik. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di atas, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan menggunakan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) akan sangat membantu guru untuk menghubungkan materi 

pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa untuk membentuk 

hubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dengan kehidupan mereka. 

Sehingga siswa akan lebih mudah untuk menerapkannya dalam kehidupan 

siswa dan pembelajaran akan dirasakan lebih bermakna dan menyenangkan.  
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Persamaan dari keenam penelitian di atas yaitu sama-sama 

menggunakan model Contextual Teaching and Learning (CTL) dan hanya 1 

penelitian yang variabelnya sama yaitu meningkatkan keterampilan bertanya 

dasar siswa dan prestasi belajar. Sedangkan perbedaan dari keenam penelitian 

di atas yaitu model Discovery Learning dan meningkatkan hasil belajar.  

 

C.  Kerangka Pikir  

Latar belakang di atas maka dapat diketahui bahwa tingkat 

keterampilan bertanya dasar dan prestasi belajar siswa kelas IV SDN 

Wiradadi masih rendah. Hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas IV 

SDN Wiradadi, ditemukan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain: 

masih banyak siswa yang jarang sekali mengajukan pertanyaan kepada guru 

dalam proses pembelajaran berlangsung, walaupun ada bagian yang belum 

mereka pahami. Bila diajukan pertanyaan kepada mereka, hampir seluruh 

siswa tidak berani mengacungkan tangan untuk menjawab. Sebaliknya, bila 

diberi kesempatan untuk bertanya takut (tidak berani) mengajukan 

pertanyaan/pendapat mengenai materi yang disampaikan. Pertanyaan yang 

diajukan oleh siswa juga belum sesuai dengan materi yang sedang dipelajari, 

bahasa yang digunakan oleh siswa juga beleum menggunakan bahasa yang 

baik dan benar, serta volume suara siswa saat mengajukan pertanyaan kurang 

jelas dan keras sehingga siswa yang lain tidak mendengarkan saat temannya 

sedang bertanya. Selain faktor tersebut yang meneyebabkan rendahnya 

keterampilan bertanya dasar siswa dan prestasi belajar karena kurangnya 
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partisipasi siswa selama pembelajaran dan kurangnnya penggunaan 

metode/model pembelajaran yang bervariasi. 

Permasalahan di atas menjadi landasan peneliti untuk berusaha 

mencari pemecahan masalahnya yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) berbantu media 

papan teka-teki pintar yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

bertanya dasar dan prestasi belajar siswa. Kerangka berpikir tindakan kelas 

dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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D. Hipotesis Tindakan 

Penelitian berdasarkan teori dan kerangka berpikir di atas, maka diajukan 

hipotesis tindakan yaitu: 

1. Melalui model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

berbantu media papan teka-teki pintar dapat meningkatkan keterampilan 

bertanya dasar siswa kelas IV tema 8 di SDN Wiradadi. 

2. Melalui model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

berbantu media papan teka-teki pintar dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa kelas IV tema 8 di SDN Wiradadi. 
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