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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Konsep Teoritis 

1. Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

a. Pengertian Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) 

Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) 

merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan 

antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai 

anggota keluarga dan masyarakat.
20

 Selain itu juga, Contextual 

Teaching and learning (CTL) atau pembelajaran dan pengajaran yang 

kontekstual, yaitu suatu pendekatan pembelajaran dan pengajaran 

yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia 

nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan 

bangsa.
21

 

                                                             
20

 Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 189. 
21

 Suprianto, S. Ida Kholida, Herman Jufri Andi, “Pengaruh Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) Berbantuan Media Powerpoint Terhadap Peningkatan 

Hasil Belajar IPA Fisika”, Jurnal Penelitian dan Pembelajaran IPA, 2(2): 166-175, ISSN 

2477-2038, 2016, hlm.168. 
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Sementara itu, Howey R, Keneth, mendefinisikan CTL sebagai 

berikut: 

“Contextual teaching is teaching that enables learning in wich 

student employ their academic understanding and abilities in a variety 

of in-and out of school context to solve simulated or real world 

problems, both alone and with others.” 

(CTL adalah pembelajaran yang memungkinkan terjadinya 

proses belajar dimana siswa menggunakan pemahaman dan 

kemampuan akademiknya dalam berbagai konteks dalam dan luar 

sekolah untuk memecahkan masalah yang bersifat simulatif ataupun 

nyata, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama). 

 

Sistem CTL adalah proses pendidikan yang bertujuan membantu 

siswa melihat makna dalam materi akademik yang mereka pelajari 

dengan jalan menghubungkan mata pelajaran akademik dengan isi 

kehidupan sehari-hari, yaitu dengan konteks kehidupan pribadi, sosial, 

dan budaya. 

Pembelajaran kontekstual sebagai suatu model pembelajaran 

yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, 

mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat 

konkret (terkait dengan kehidupan nyata) melalui keterlibatan 

aktivitas siswa dalam mencoba, melakukan, dan mengalami sendiri. 

Dengan demikian, pembelajaran tidak sekadar dilihat dari sisi produk, 

akan tetapi yang terpenting adalah proses.
22

 

Filosofi pembelajaran kontekstual adalah konstruktivistik, yaitu 

belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar 

menghafal. Peserta didik mengkonstruksikan pengetahuan di benak 

                                                             
22 Rusman,Op.Cit, hlm. 190. 
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mereka sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi 

fakta. Fakta atau proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan 

keterampilan yang dapat diterapkan. Menurut pandangan 

konstruktivistik, perolehan pengalaman seseorang itu dari proses 

asimilasi dan akomodasi sehingga pengalaman yang lebih khusus 

ialah pengetahuan yang tertanam dalam benak sesuai dengan skemata 

yang dimiliki seseorang. Skemata itu tersusun dengan upaya dari 

individu peserta didik yang telah bergantung kepada skemata yang 

telah dimiliki seseorang.
23

 

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 orkestra yang 

menghasilkan bunyi yang berbeda-beda yang secara bersama-sama 

menghasilkan musik, demikian juga bagian-bagian CTL yang terpisah 

melibatkan proses-proses yang berbeda, yang ketika digunakan secara 

bersama-sama, memampukan para siswa membuat hubungan yang 

menghasilkan makna. Setiap bagian CTL yang berbeda-beda ini 

memberikan sumbangan dalam menolong siswa memahami tugas 

sekolah. Secara bersama-sama, mereka membentuk suatu sistem yang 

                                                             
23

 Martinis Yamin, Op. Cit, hlm. 47. 
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memungkinkan para siswa melihat makna didalamnya, dan mengingat 

materi akademik.
24

 

Contextual teaching and learning merupakan suatu konsep 

belajar dimana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas 

dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai 

anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep ini, hasil 

pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses 

pembelajaran berlangsung lebih alamiah dalam bentuk kegiatan siswa 

bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke 

siswa. pembelajaran kontekstual dengan pendekatan konstruktivisme 

dipandang sebagai salah satu strategi yang memenuhi prinsip-prinsip 

pembelajaran berbasis kompetensi.
25

 

b. Prinsip Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Berikut beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam 

pembelajaran kontektual: 

1) Contructivism (landasan berfikir filosofi kontektual, pengetahuan 

ini dibangun oleh diri sendiri, dimulai pengetahuan yang sedikit 

yang diperluaskan berdasar pengalaman dan interaksi sosial serta 

lingkungan). 

                                                             
24

 Elaine B. Johnson, Contextual Teaching and Learning: Menjadikan Kegiatan 

Belajar-Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna, (Bandung: Kaifa, 2010), hlm. 65. 
25

 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 41. 
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2) Questioning (guru bertanya menggali informasi tentang apa yang 

sudah diketahui dan mengarah pada aspek yang belum diketahui. 

Bertanya merupakan analisis dan mengeksplorasi gagasan-

gagasan). 

3) Inquiry (pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta 

didik diharapkan bukan merupakan hasil mengingat seperangkat 

fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri dengan cara (1) 

merumuskan masalah, (2) mengumpulkan data melalui observasi, 

(3) menganalisis dan menyajikan hasil tulisan, gambar, laporan, 

bagan, tabel, dan karya lainnya, (4) mengkomunikasikan atau 

menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, atau 

audiens yang lain). 

4) Learning Community (belajar merupakan sharing dengan teman 

atau bekerjasama dengan orang lain, saling memberi informasi). 

5) Modeling (guru menciptakan peserta didik untuk meniru dengan 

mendemonstrasi dan mencontoh suatu pengetahuan dan 

keterampilan sehingga peserta didik dapat melakukannya). 

6) Reflection (gambaran terhadap kegiatan atau pengetahuan yang 

baru saja diterima, peserta didik dapat merasakan ide-ide baru 

tersebut dalam pikirannya). 
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7) Authentic Assessement (guru mempergunakan assessement 

sebagai gambaran perkembangan belajar peserta didik melalui 

proses).
26

 

Dalam pembelajaran kontekstual, program pembelajaran 

merupakan rencana kegiatan kelas yang dirancang oleh guru, yaitu 

dalam bentuk skenario tahap demi tahap tentang apa yang akan 

dilakukan bersama siswa selama berlangsungnya proses pembelajaran. 

Dalam program tersebut harus tercermin penerapan dari ketujuh 

komponen CTL dengan jelas, sehingga setiap guru memiliki persiapan 

yang utuh mengenai rencana yang akan diaksanakan dalam 

membimbing kegiatan belajar-mengajar di kelas.
27

 

Strategi pembelajaran kontekstual haruslah dirancang untuk 

merangsang lima bentuk dasar dari pembelajaran yaitu sebagai 

berikut
28

 : 

1) Menghubungkan (relating). 

2) Mencoba (experiencing). 

3) Mengaplikasi (applying). 

4) Bekerja sama (cooperating) 

5) Transfer ilmu 

 

                                                             
26

 Martinis Yamin, Op.Cit., hlm. 56-57. 
27

 Rusman, Op.Cit., hlm. 200. 
28

 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan Kontekstual, 

(Jakarta : Kencana,2017), hlm.142-143. 
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c. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning (CTL) 

Kelebihan model pembelajaran contextual teaching and 

learning adalah sebagai berikut: 

1) Pembelajaran kontekstual dapat menekankan aktivitas belajar siswa 

secara penuh, baik fisik maupun mental. 

2) Pembelajaran kontekstual dapat menjadikan siswa belajar bukan 

dengan menghafal, melainkan proses berpengalaman dalam 

kehidupan nyata. 

3) Kelas dalam kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh 

informasi, melainkan sebagai tempat untuk menguji data hasil 

temuan mereka di lapangan. 

4) Materi pembelajaran ditentukan oleh siswa sendiri, bukan hasil 

pemberian dari orang lain. 

Kekurangan model pembelajaran contextual teaching and 

learning adalah sebagai berikut: 

1) Penerapan pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran 

yang kompleks dan sulit dilaksanakan dalam konteks pembelajaran, 

selain juga membutuhkan waktu yang lama.
29

 

2) Tidak bisa digunakan dalam konteks pembelajaran yang materinya 

bersifat abstrak. 

 

                                                             
29

 Aris Shoimin, Op.Cit., hlm. 43-44. 
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2. Mind Mapping 

a. Penegertian Mind Mapping 

Mind mapping adalah cara kreatif bagi tiap siswa untuk 

menghasilkan gagasan, mencatat apa yang dipelajari, atau 

merencanakan tugas baru. Meminta siswa untuk membuat peta pikiran 

memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dengan jelas dan 

kreatif apa yang telah mereka pelajari atau apa yang tengah mereka 

rencanakan.
30

 

b. Kegunaan Mind Mapping 

Mind mapping bertujuan membuat materi pelajaran terpola 

secara visual dan grafis yang akhirnya dapat membantu merekam, 

memperkuat, dan mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. 

Mind mapping memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak 

yang terdapat di dalam diri seseorang. Dengan adanya keterlibatan 

kedua belahan otak maka akan memudahkan seseorang untuk 

menerima informasi, baik secara tertulis maupun secara verbal. 

Ada beberapa kegunaan mind mapp terhadap pembelajaran, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Mind mapp untuk memilah 

Mind mapp mampu melatih anak-anak didik untuk memilih 

berbagai informasi yang disampaikan dalam materi dalam 

pelajaran. Mereka tidak mungkin menelan bulat-bulat semua 

                                                             
30

 Melvin L Siberman, Loc.Cit. 
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informasi yang masuk dari suatu materi pelajaran. Dengan mind 

mapp mereka telah belajar efektif dan efesien, 

2) Mind mapp untuk mengingat 

Mind mapp dibuat dengar berbagai gambar warna yang 

menarik. Hal ini dimaksudkan agar siswa mampu meningkatkan 

daya ingat terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Dengan 

demikian mind mapp dapat mempertajam daya ingat pada anak-

anak didik. 

3) Mind mapp untuk mencatat 

Mind mapp merupakan alat mencatat yang sangat praktis dan 

sederhana. Dengan mengguanakan mind mapp, anak didik tidak 

perlu mencatat semua informasi yang disampaikan. Dengan 

demikian, mind mapp membuat anak didik mau dan mampu untuk 

mencatat materi pelajaran. 

4) Mind mapp untuk memahami 

Mind mapp merupakan gambaran keseluruhan materi yang 

dibuat dengan cara yang sederhana. Informasi penting, baik yang 

berhubungan secara langsung, tertulis dengan jelas didalam mind 

mapp. Siswa akan mengetahui secara detail pokok permasalahan 

yang dibahas dalam suatu materi pelajaran. Dengan demikian, mind 
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mapp mampu membuat siswa cepat memahami materi pelajaran 

dengan baik.
31

 

5) Mind mapp untuk tetap berminat 

Salah satu nilai lebih dari mind mapp adalah mampu 

menggambarkan suatu materi pelajaran kedalam bentuk tampilan 

yang menarik. Gambaran yang menarik ini tidak hanya 

mempermudah pemahaman siswa terhadap suatu materi, tetapi juga 

meningkatkan daya tarik mereka terhadap materi tersebut. Dengan 

demikian, mind mapp membantu siswa untuk tetap berminat 

terhadap materi pelajaran yang digelutinya.
32

 

c. Langkah-Langkah Pembuatan Mind Mapping 

Langkah-langkah dalam pembuatan mind mapp yaitu sebagai 

berikut : 

1) Gunakan gambar atau foto untuk ide sentral. Karena sebuah 

gambar sentral akan lebih menarik, membuat kita tetap terfokus, 

membantu kita berkosentrasi, dan mengaktifkan otak. 

2) Warna. Karena bagi otak, warna otak sama menariknya dengan 

gambar. Warna membuat mind mapp lebih hidup, menambah 

energi kepada pemikiran kreatif dan menyenangkan. 

3) Hubungkan cabang-cabang tingkat dua dan tiga ketingkat satu 

dan dua dan seterusnya. Karena otak bekerja menurut asosiasi. 

                                                             
31

 Toni Buzan, Buku Pintar Mind Mapp , (Jakarata: PT. Raja Grafindo 

Persada,2009), hlm.15. 
32

 Ibid , hlm. 15. 
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Otak senang mengaitkan dua (atau tiga, atau empat) hal sekaligus. 

Bila kita menghubungkan cabang-cabang, kita akan lebih mudah 

mengerti  dan mengingat. Penghubungan cabang-cabang utama 

akan menciptakan dan menetapkan struktur dasar pemikiran. 

4) Dibuat garis berhubungan yang melengkung, bukan garis lurus. 

Karena garis lurus akan membosankan otak. Cabang-cabang 

melengkung dan organis, seperti cabang-cabang pohon jauh lebih 

menarik bagi mata. 

5) Gunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Karena kata kunci 

tunggal memberi lebih banyak daya dan fleksibilitas kepada mind 

mapp. 

6) Gunakan gambar, Karena seperti gambar sentral, setiap gambar 

bermakna seribu kata. 

 

Gambar II.1. Contoh Gambar Mind Mapping  Materi Laju 

Reaksi 
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3. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi berasal dari kata “motif” yang berati alasan seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Motif juga berarti dorongan atau kehendak 

untuk bertingkah laku.
33

 Dalam bahasa Arab motivasi disebut ba’its 

dalam kamus Munjid kata tersebut disinonimkan dengan kata al-sabab 

dan al-da’iy. Dari ketiga arti kata dasar motivasi dapat didefenisikan 

sebagai dorongan kebutuhan jasmani (nafsu), seruan paling dalam 

pada diri manusia (rohani) guna memenuhi kebutuhan juga sebab 

timbulnya tingkah laku secara spontan dari akal budi.
34

 Berawal dari 

kata motif, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak 

yang telah menjadi aktif.
35

 

Motivasi juga dapat dijelaskan sebagai tujuan yang ingin dicapai 

melalui perilaku tertentu. Winkels mengemukakan bahwa motif 

adalah adanya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan 

aktifitas-aktiftas  tertentu demi mencapai tujuan tertentu. Pengertian 

ini bermakna jika seseorang melihat suatu manfaat dan keuntungan 

yang diperoleh, maka ia akan  berusaha keras untuk mecapai tujuan 

tersebut.
36

 

                                                             
33

 Rafy Saputra, Psikologi Islam: Tuntutan Jiwa Manusia Modern, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2009), hlm.218-219. 
34 Ibid, hlm. 220-221 
35

 Sardiman,Op.Cit,hlm. 73. 
36

Evilene Siregar dkk,Teori Belajar dan Pembelajaran, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2010), hlm.50. 
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Menurut Djamarah motivasi adalah suatu pendorong yang 

mengubah energi dalam diri seseorang kedalam bentuk aktivitas nyata 

untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kegiatan belajar, motivasi 

dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak didalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada 

kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai.
37

 

Jadi dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan motivasi 

belajar adalah kesulurahan daya penggerak yang ada dalam diri siswa 

untuk melakukan perubahan perilaku dalam belajar guna mencapai 

tujuan dari pembelajaran itu sendiri. 

b. Jenis Motivasi 

Adapun jenis motivasi dibedakan sebagai berikut: 

1) Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri 

individu tanpa adanya rangsangan dari luar.
38

 Dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Dorongan tersebut bersumber pada kebutuhan. Jadi motivasi itu 

muncul dari kesadaran diri sendiri dengan tujuan secara 

esensial.
39

 

2) Motivasi Ekstrinsik 

                                                             
37

 Sardiman, Loc.Cit. 
38

 Eveline Siregar, Loc.Cit. 
39

 Sadirman, Op.Cit, hlm. 90. 
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Motivasi ekstrinsik adalah bentuk motivasi yang 

didalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan 

dorongan dari luar,
40

 misalnya pemberian pujian, pemberian 

nilai dan faktor eksternal lainnya yang memiliki daya dorong 

motivasional.
41

 

c. Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Belajar sangat memerlukan motivasi. Hasil belajar akan menjadi 

optimal kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, 

akan makin berhasil pula pelajaran. Jadi, motivasi senantiasa 

menentukan itensitas usaha belajar pagi para siswa. Sehubungan 

dengan hal tersebut ada tiga fungsi motivasi yaitu : 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau 

motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan 

motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2) Menentukan perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan 

yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan 

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi 

tujuan tersebut.
42

 

                                                             
40

 Ibid, hlm.90 
41

 Elevina Siregar, Loc.Cit. 
42

 Sardirman,Op.Cit, hlm.84-86. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi 

motivasi belajar adalah untuk mendorong seseorang melakukan 

sesuatu hal dalam rangka mencapai tujuan mengadakan perubahan 

perilaku. 

d. Indikator Motivasi Belajar 

Indikator motivasi belajar menurut Hamzah B. Uno dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Adanya Hasrat dan Keinginan Berhasil 

Siswa yang termotivasi adalah siswa yang menunjukkan 

adanya hasrat yaitu adanya unsur kesengajaan untuk belajar, ada 

maksud untuk belajar dan keinginan untuk berhasil dalam belajar, 

rajin, tidak mudah menyerah dan mempunyai rasa ingin tahu yang 

tinggi. 

2) Adanya Dorongan dan Kebutuhan Dalam Belajar 

Siswa yang termotivasi adalah siswa yang memiliki dorongan 

yang kuat dalam dirinya untuk belajar dan mempunyai prinsip 

bahwa belajar adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. 

3) Adanya Harapan dan Cita-Cita Masa Depan 

Siswa yang termotivasi adalah siswa yang mempuyai harapan 

atau tujuan untuk berhasil dalam belajar, mempunyai cita-cita yang 

harus dicapai dan memberikan target ke depan sebagai patokan 

untuk belajar. 

4) Adanya Penghargaan Dalam Belajar 
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Dalam memotivasi siswa untuk belajar, memberikan 

penghargaan merupakan salah satu cara yang tepat yaitu 

memberikan hadiah, pujian, dan perlakuan yang berbeda dengan 

siswa lain. Sehingga timbul keinginan siswa untuk belajar karena 

mereka merasa dihargai untuk belajar. 

5) Adanya Kegiatan Pembelajaran yang Menarik 

Kegiatan yang menarik diciptakan guru guna menarik minat 

siswa untuk belajar., dengan mendominasi atau menciptakan 

suasana baru dalam belajar melalui variasi gaya, metode atau 

strategi dalam proses pembelajaran. 

 

6) Adanya Lingkungan Belajar yang Kondusif 

Memungkinkan seseorang siswa dapat belajar dengan baik. 

Lingkungan belajar yang kondusif bias didesain atau dirancang 

sedemikian rupa sehingga siswa merasa nyaman dan tidak bosan 

dalam belajar.
43

 

e. Teknik-teknik Motivasi dalam Pembelajaran 

Beberapa teknik motivasi yang dapat dilakukan dalam 

pembelajaran sebagai berikut :
44

 

1) Pernyataan Penghargaan Secara Verbal 

                                                             
43

 Ladeni Jariswandana, Yerizon, dan Nilawasti Z.A, “Meningkatkan Motivasi 

Belajar Matematika Siswa dengan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think 

Talk Write”, Jurnal Pendidikan Matematika, 1(1): 81-86, 2012, hlm.84. 
44

 Hamzah B Uno, Teori Motivasi Dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2007), hlm. 34-37. 
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Pernyataan penghargaan secara verbal terhadap perilaku yang 

baik atau hasil kerja atau hasil belajar siswa yang baik merupakan 

cara yang paling mudah dan efektif untuk meningkatkan motif 

belajar siswa kepada hasil belajar yang baik. Pernyataan seperti 

“Bagus sekali”, “Hebat”, “Menakjubkan”, disamping 

menyenangkan siswa pernyataan verbal mengandung interaksi dan 

pengalaman pribadi yang lansung antara siswa dan guru. 

2) Menimbulkan Rasa Ingin Tahu 

Rasa ingin tahu merupakan daya untuk meningkatkan motif 

untuk belajar. Rasa ingin tahu dapat ditimbulkan oleh suasana yang 

dapat mengejutkan, keragu-raguan, ketidaktentuan, masalah yang 

sulit dipecahkan, dan menghadapi teka-teki. Hal tersebut 

menimbulkan semacam konflik konseptual yang membuat siswa 

penasaran. 

3) Menggunakan Materi yang Dikenal Siswa 

Sesuatu yang dikenal siswa, dapat diterima dan diingat lebih 

mudah. Jadi gunakan hal-hal yang telah diketahui siswa sebagai 

wahana untuk menjelaskan sesuatu yang baru atau belum dipahami 

siswa. 

4) Menggunakan Permainan 

Permainan merupakan proses yang sangat menarik bagi 

siswa. Suasana yang sangat menarik menyebabkan proses 
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pembelajaran lebih bermakna secara emosional bagi siswa. Sesuatu 

yang bermakna akan lestari diingat, dipahami atau dihargai. 

5) Membuat Suasana Persaingan yang Sehat 

Suasana ini memberikan kesempatan kepada para siswa 

untuk mengukur kemampuan dirinya melalui kemampuan orang 

lain. 

6) Memberitahukan Hasil Kerja yang Dicapai 

Dengan mengetahui hasil yang telah dicapai, maka motif 

belajar lebih kuat, baik itu dilakukan karena ingin mempertahankan 

hasil belajar yang telah baik, maupun untuk memperbaiki hasil 

belajar. 

 

4. Laju Reaksi 

a. Pengertian Laju Reaksi 

Laju reaksi adalah jumlah produk reaksi yang dihasilkan dalam 

suatu reaksi per satuan waktu, atau jumlah pereaksi yang dikonsumsi 

dalam suatu reaksi per satuan waktu. Jumlah zat yang berubah 

dinyatakan dalam satuan volume total campuran. Oleh sebab itu, 

laju/kecepatan reaksi didefenisikan sebagai pertambahan konsentrasi 

molar produk reaksi per satuan waktu, atau pengurangan konsentrasi 

molar pereaksi per satuan waktu.
45

  

b. Hukum Laju Reaksi 

                                                             
45

 Yayan Sunarya, Loc.Cit. 
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Kita telah mengetahui bahwa setiap reaksi dapat dinyatakan 

dengan persamaan umum : 

Reaktan → produk 

Persamaan ini memberitahukan bahwa, selamaberlangsungnya 

suatu reaksi, molekul reaktan bereaksi sedangkan molekul produk 

terbentuk. Sebagai hasilnya, kita dapat mengamati jalannya reaksi 

dengan cara memantau menurunnya konsentrasi reaktan atau 

meningkatnya konsentrasi produk.
46

 

A → B 

Menurunnya jumlah molekul A dan meningkatnya jumlah 

molekul B seiring dengan waktu. Secara umum, akan lebih mudah 

apabila kita menyatakan laju dalam perubahan konsentrasi terhadap 

waktu. Jadi, untuk reaksi di atas kita dapat menyatakan laju sebagai : 

Laju = - 
    

  
  atau Laju = 

    

  
 

dengan      dan      adalah perubahan konsentrasi (dalam 

molaritas) selama waktu ∆t. karena konsentrasi A menurun selama 

selang waktu tersebut,      merupakan kuantitas negative. Laju reaksi 

adalah kuantitas positif, sehingga tanda minus diperlukan dalam 

rumus laju agar lajunya positif. Sebaliknya, laju pembentukan produk 

tidak memerlukan tanda minus sebab      adalah kuantitas positif 

(konsentrasi b meningkat seiring waktu).
47

 Laju reaksi akan menurun 

                                                             
46

 Raymond Chang, Kimia Dasar :Konsep-Konsep Inti Edisi Ketiga Jilid, (Jakarta: 

Erlangga, 2005), hlm.30. 
47

 Ibid, hlm.30. 
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dengan bertambahnya waktu. Hal itu berarti ada hubungan antara 

konsentrasi zat yang tersisa saat itu dengan laju reaksi. Umumnya laju 

reaksi tergantung pada konsentrasi awal dari zat-zat pereaksi, 

pernyataan ini dikenal dengan hukum laju reaksi atau persamaan laju 

reaksi. Secara umum untuk reaksi:   

pA  +  qB    rC 

maka persamaaannya :  

v = k [A]
m

 [B]
n
 

dimana,  v = laju reaksi (mol dm
-3

 s
-1

) 

  k = tetapan laju reaksi 

  m = tingkat reaksi (orde reaksi) terhadap A 

  n = tingkat reaksi (orde reaksi) terhadap B 

  [A] = konsentrasi awal A (mol dm
-3

) 

  [B] = konsentrasi awal B (mol dm
-3

) 

Tingkat reaksi total adalah jumlah total dari tingkat reaksi semua 

pereaksi. Tingkat reaksi nol (0) berarti laju reaksi tersebut tidak 

terpengaruh oleh konsentrasi pereaksi, tetapi hanya tergantung pada 

harga tetapan laju reaksi (k). harga k tergantung pada suhu, jika 

suhunya tetap harga k juga tetap. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Reaksi 

1) Luas permukaan 

Jika dibandingkan dengan pita magnesium, serbuk 

magnesium bereaksi dengan asam sulfat encer. Pada umumnya, 
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makin kecil partikel pereaksi makin besar permukaan pereaksi yang 

bersentuhan dalam reaksi, sehingga reaksinya makin cepat.
48

 

2) Suhu 

Kenaikan suhu mempercepat reaksi, dan sebaliknya, 

penurunan suhu dapat memperlambat reaksi. Contohnya pada saat 

memasak nasi dengan api besar akan lebih cepat dibandingkan 

dengan api kecil. Kemudian makanan (seperti ikan) lebih awet 

dalam lemari es, karena penurunan suhu memperlambat 

pembusukan.
49

 

3) Katalis 

Laju suatu reaksi dapat diubah (umumnya dipercepat) dengan 

menambah zat yang disebut katalis. Katalis sangat diperlukan 

dalam reaksi zat organik, termasuk dalam organisme. Katalis dalam 

organisme disebut enzim dan dapat mempercepat reaksi ratusan 

sampai puluhan ribu kali.
50

 

4) Konsentrasi pereaksi 

Dua molekul yang akan bereaksi harus bertabrakan langsung. 

Jika konsentrasi pereaksi diperbesar, berarti kerapatannya 

bertambah dan akan memperbanyak kemungkinan bertabrakan 

sehingga akan mempercepat reaksi.
51

 

d. Teori Tumbukan 

                                                             
48

 Hiskia Ahmad, Elektrokimia dan Kinetika Kimia, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 1992), hlm. 159 
49

 Syukri S, Kimia Dasar 2, (Bandung: ITB, 1999), hlm 495. 
50

 Ibid, hlm.469. 
51

 Ibid, hlm.468. 
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Reaksi dapat berlangsung bila terjadi tumbukan langsung antara 

molekul pereaksi. Tumbukan itu harus memenuhi dua syarat, yaitu 

posisinya efektif dan energinya mencukupi. 

1) Tumbukan efektif 

Molekul pereaksi dalam wadahnya selalu bergerak ke segala 

arah, dan berkemungkinan besar bertumbukan satu sama lain, baik 

dengan molekul yang sama maupun berbeda. Tumbukan itu dapat 

memutuslan ikatan dalam molekul pereaksi dan kemudian 

membentuk ikatan baru yang menghasilkan molekul hasil reaksi. 

Contoh antara molekul yang sama adalah 

HI(g) + HI(g) → H2(g) + I2(g) 

Atau secara umum: 

AB + AB → A2 + B2 

Tumbukan yang efektif adalah keadaan molekul sedemikian 

rupa sehingga antara A dan A saling bertabrakan. Tumbukan tidak 

efektif jika yang bertabrakan adalah atom-atom yang berbeda, yaitu 

A dengan B. tumbukan juga tidak efektif bila antar molekul AB 

hanya persenggolan antara dua atom. Tumbukan tidak efektif mirip 

dengan dua mobil yang hanya bersenggolan sedikit sehingga tidak 

mengalami kerusakan yang berarti.
52

 

2) Energi Tumbukan Cukup 

                                                             
52

 Ibid, hlm. 468-469. 
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Jika kaca dilempar dengan batu tetapi tidak pecah, berarti 

energi kinetik batu tidak cukup untuk memecah kaca. Demikian 

juga tabrakan molekul pereaksi, walaupun sudah bertabrakan 

langsung dengan posisi yang efektif, tetapibila energi kurang tidak 

akan menimbulkan reaksi. Energi tabrakan molekul pereaksi harus 

dapat membuat awan elektron kedua atom yang bertumbukan 

saling tumpang tindih, sehingga terbentuk ikatan baru. Sebagai 

contoh reaksi: 

AB  +  C  →  A  +  BC 

Bila gerakan molekul AB dan C lambat, maka tidak terjadi 

ikatan antara B dan C saat bertumbukan, akibatnya keduanya 

terpental tanpa ada perubahan. Dengan mempercepat gerakan 

molekul akan tumpang tindih B dan C membentuk ikatan, dan 

akhirnya terjadi reaksi kimia.
53

 

Untuk membentuk tumpang tindih atom itu diperlukan 

energi, energi pengaktifan (energi aktivasi) adalah energi minimum 

yang harus dimiliki pereaksi untuk menghasilkan produk reaksi 

(energi minimum yang harus dimiliki oleh molekul pereaksi agar 

menghasilkan tabrakan yang efektif).
54

 

 

                                                             
53Ibid, hlm. 469 
54

 Hiskia Ahmad, Op.Cit, hlm. 152. 
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5. Pengaruh Penerapan Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning Dilengkapi Media Mind Mapping Terhadap Motivasi 

Belajar Siswa 

Pada model pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL) siswa sebagai subjek belajar, yaitu siswa berperan aktif dalam 

proses pembelajaran dengan cara menemukan dan menggali sendiri 

materi pelajaran, kemudian berkelompok dan kegiatan tersebut dikaitkan 

dengan kehidupan nyata. Dengan demikian belajar lebih efektif dan 

menyenangkan. Sehingga proses pembelajaran tidak menoton dan 

membosankan. 

Manfaat dan penggunaan Mind Mapping untuk siswa dan guru 

ialah memberi siswa berkesempatan untuk berpikir tentang hubungan 

antara konsep kimia yang dipelajari di awal,mengatur pemikiran mereka 

dan visualisasi mereka hubungan antara konsep kunci secara sistematis 

sehingga dapat mengarahkan siswa untuk belajar secara bermakna dan 

merenungkan pemahaman mereka. Pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning menggunakan media Mind Mapping membuat proses 

pembelajaran kimia lebih bermakna lagi, siswa aktif dalam proses 

pembelajaran, pembelajaran lebih menarik sehingga dapat meningkatkan 

motivasi siswa dalam pembelajaran. 

B. Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut : 
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1. Penelitian yang telah dilakukan Annisa Fadillah dan kawan-kawan, 

penelitiannya menunjukkan hasil pembelajaran siswa di kelas eksperimen 

I (menggunakan model CTL dengan media mind mapping) lebih tinggi 

daripada kelas eksperimen II (metode konvensional). Peningkatan hasil 

belajar siswa kelas eksperimen I adalah 0,79 dan kelas eksperimen II 

adalah 0,66.
55

 Penelitian yang dilakukan Annisa Fadillah dan kawan-

kawan memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti yaitu sama-

sama menggunakan model pembelajaran CTL dan media mind mapping, 

adapun perbedaannya yang menjadi variabel terikat dalam penelitian 

peneliti yaitu motivasi belajar siswa sedangkan penelitian Annisa 

Fadillah dan kawan-kawan variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa. 

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hikma Nurul Izza dan kawan-

kawan, menunjukan hasil bahwa pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning menggunakan media Mind Mapping lebih berpengaruh 

dibandingkan dengan pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

menggunakan media buku saku. Dilihat dari selisih nilai rata-rata pretest-

postest aspek kognitif sebesar 37,76untuk kelas eksperimen I dan 26,65 

untuk kelas eksperimen II.
56

 Penelitian yang dilakukan Hikmah Nurul 

Izza dan kawan-kawan memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

peneliti yaitu sama-sama menggunakan model pembelajaran CTL dan 

media mind mapping, adapun perbedaannya yang menjadi variabel 
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terikat dalam penelitian peneliti yaitu motivasi belajar siswa sedangkan 

penelitian Hikmah Nurul Izza dan kawan-kawan variabel terikatnya yaitu 

prestasi belajar siswa. 

 
C. Konsep Operasional 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam 2 variabel, yaitu: 

a. Variabel bebas, yang menjadi variabel bebas adalah model 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dilengkapi 

media mind mapping. 

b. Variabel terikat, yang menjadi variabel terikat adalah motivasi belajar. 

2. Motivasi Belajar 

Indikator motivasi belajar menurut Hamzah B.Uno dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

a) Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

1) Adanya unsur kesengajaan siswa untuk belajar kimia. 

2) Adanya tujuan dan keinginan siswa untuk berhasil dalam belajar 

seperti rajin, tidak mudah menyerah dan memiliki rasa ingin tahu 

yang tinggi. 

b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

1) Adanya dorongan yang kuat dimiliki siswa untuk belajar. 

2) Adanya prinsip yang dimiliki siswa bahwa belajar adalah sebagai 

kebutuhan yang harus dipenuhi. 

c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 
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1) Adanya tujuan yang dimiliki siswa untuk berhasil dalam belajar. 

2) Adanya cita-cita siswa yang harus dicapai. 

d. Adanya penghargaan dalam belajar 

Untuk mengukur indikator tersebut, maka angket motivasi 

belajar merujuk pada ciri-ciri bahwa tumbuhnya keinginan siswa 

untuk belajar jika dipuji, diberi hadiah, dan perlakuan yang berbeda. 

e. Adanya kegiatan pembelajaran yang menarik 

Untuk mengukur indikator tersebut, maka angket motivasi 

belajar merujuk pada ciri-ciri bahwa tumbuhnya motivasi siswa untuk 

belajar jika suasana belajar  menarik seperti variasi metode dan 

strategi dalam belajar. 

f. Adanya lingkungan belajar yang kondusif 

Untuk mengukur indikator tersebut, maka angket motivasi 

belajar merujuk pada ciri-ciri bahwa siswa merasa nyaman dan tidak 

bosan dalam belajar. 

3. Prosedur Penelitian 

Prosedur dari penilitian ini yang dilakukan adalah 

a. Tahap Persiapan 

1) Menetapkan kelas penelitian yaitu kelas XI MAN 1 Indragiri Hilir. 

2) Menganalisis KI dan KD pada standar isi mata pelajaran kimia 

kelas XI sesuai dengan kurikulum 2013 untuk menentukan materi 

pelajaran kimia yang dapat diterapkan contextual teaching and 
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learning dilengkapi media mind mapping. Pada penelitian ini 

materi yang digunakan adalah laju reaksi. 

3) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, prosem, 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan mind mapping. 

4) Mempersiapkan instrumen yang akan digunakan yaitu soal uji 

homogenitas, lembar angket motivasi, dan lembar observasi 

kegiatan guru dan siswa. 

5) Menguji valid atau tidaknya instrumen yang akan digunakan.  

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Memberikan pretest berupa lembar angket motivasi kepada kedua 

kelas. Prestest ini dilakukan guna mengetahui motivasi belajar 

siswa sebelum diberi perlakuan. 

2) Memberi perlakuan berupa pembelajaran contextual teaching and 

learning dilengkapi media mind mapping pada kelas eksperimen I, 

sedangkan kelas eksperimen II hanya berupa pembelajaran 

contextual teaching and learning . 

Berikut langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran dikelas 

eksperimen I : 

1) Kegiatan Pendahuluan 

a) Orientasi 

(1) Guru memeriksa kondisi (kebersihan dan ketertiban) 

kelas sebagai wujud kepedulian lingkungan 

(2) Guru mengucapkan salam 
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(3) Guru menciptakan suasana kelas yang religius dengan 

menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa 

sesuai dengan keyakinan masing-masing 

(4) Guru memeriksa kehadiran peserta didik (absensi) 

b) Apersepsi 

(1) Guru mengingatkan kembali materi yang dipelajari 

sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang akan 

dipelajari 

c) Motivasi 

(1) Guru memberikan gambaran tentang materi laju reaksi 

dengan media mind mapping 

(2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

d) Pemberian acuan 

(1) Guru memberitahukan materi pembelajaran yang akan 

dibahas pada pertemuan yang berlangsung 

2) Kegiatan Inti 

a) Learning Community (Masyarakat Belajar) 

(1) Guru membagi siswa dalam kelompok heterogen yang 

beranggotakan 5 atau 6 orang siswa 

(2) Guru meminta peserta didik duduk dalam kelompok 

belajar heterogen yang telah ditentukan sebelumnya dan 

guru membiasakan peserta didik untuk melakukan kerja 
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sama dan memanfaatkan sumber belajar dari  teman-

teman belajarnya 

b) Questioning (Bertanya) 

(1) Guru bertanya menggali informasi tentang apa yang 

sudah diketahui dan mengarah pada aspek yang belum 

diketahui peserta didik 

c) Modeling (Pemodelan) 

(1) Guru menunjukkan beberapa contoh tentang materi laju 

reaksi dalam  kehidupan sehari-hari dengan media mind 

mapping. 

d) Inquiry (Menemukan) 

(1) Guru mengajak peserta didik menemukan sendiri suatu 

konsep tentang materi laju reaksi melalui media mind 

mapping 

(2) Guru meminta perwakilan dari kelompok belajar untuk 

mempresentasikan hasil diskusi jawaban soal di depan 

kelas 

(3) Guru meminta kelompok belajar yang lain untuk 

menanggapi hasil diskusi jawaban soal yang telah di 

presentasikan 

(4) Dengan mengacu pada jawaban peserta didik, melalui 

tanya jawab, guru dan peserta didik membahas cara 

penyelesaian masalah yang tepat. 
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e) Reflection (Refleksi) 

(1) Guru menyisakan waktu sejenak agar peserta didik 

melakukan refleksi dengan memberikan kesempatan 

untuk mencerna, menghayati, serta mengingat kembali 

apa yang telah dipelajarinya 

f) Contructivism (Kontruktivisme) 

(1) Guru meminta peserta didik menyimpulkan hasil 

pembelajaran berdasarkan data pengamatan atau diskusi 

kelompoknya 

g) Authentic Assessment (Penilaian Sebenarnya) 

(1) Guru memberikan penilaian peserta didik terhadap kerja 

sama kelompok dan keaktifan dalam tanya jawab 

3) Kegiatan Penutup 

a) Guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan LKPD 

b) Guru menugaskan untuk membaca materi pembelajaran 

berikutnya  

c)  Guru mengakhiri pembelajaran dan mengucapkan salam 

penutup 

 

Adapun langkah-langkah pembelajaran dikelas eksperimen II 

yaitu: 

1) Kegiatan Pendahuluan 

a) Orientasi 
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(1) Guru memeriksa kondisi (kebersihan dan ketertiban) 

kelas sebagai wujud kepedulian lingkungan 

(2) Guru mengucapkan salam 

(3) Guru menciptakan suasana kelas yang religius dengan 

menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa 

sesuai dengan keyakinan masing-masing 

(4) Guru memeriksa kehadiran peserta didik (absensi) 

b) Apersepsi 

(1) Guru mengingatkan kembali materi yang dipelajari 

sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang akan 

dipelajari 

c) Motivasi 

(1) Guru memberikan gambaran tentang materi laju reaksi  

(2) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

d) Pemberian acuan 

(1) Guru memberitahukan materi pembelajaran yang akan 

dibahas pada pertemuan yang berlangsung 

2) Kegiatan Inti 

a) Learning Community (Masyarakat Belajar) 

(1) Guru membagi siswa dalam kelompok heterogen yang 

beranggotakan 5 atau 6 orang siswa 

(2) Guru meminta peserta didik duduk dalam kelompok 

belajar heterogen yang telah ditentukan sebelumnya dan 
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guru membiasakan peserta didik untuk melakukan kerja 

sama dan memanfaatkan sumber belajar dari  teman-

teman belajarnya 

b) Questioning (Bertanya) 

(1) Guru bertanya menggali informasi tentang apa yang 

sudah diketahui dan mengarah pada aspek yang belum 

diketahui peserta didik 

c) Modeling (Pemodelan) 

(1) Guru menunjukkan beberapa contoh tentang materi laju 

reaksi dalam  kehidupan sehari-hari  

d) Inquiry (Menemukan) 

(1) Guru mengajak peserta didik menemukan sendiri suatu 

konsep tentang materi laju reaksi  

(2) Guru meminta perwakilan dari kelompok belajar untuk 

mempresentasikan hasil diskusi jawaban soal di depan 

kelas 

(3) Guru meminta kelompok belajar yang lain untuk 

menanggapi hasil diskusi jawaban soal yang telah di 

presentasikan 

(4) Dengan mengacu pada jawaban peserta didik, melalui 

tanya jawab, guru dan peserta didik membahas cara 

penyelesaian masalah yang tepat. 

e) Reflection (Refleksi) 
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(1) Guru menyisakan waktu sejenak agar peserta didik 

melakukan refleksi dengan memberikan kesempatan 

untuk mencerna, menghayati, serta mengingat kembali 

apa yang telah dipelajarinya 

f) Contructivism (Kontruktivisme) 

(1) Guru meminta peserta didik menyimpulkan hasil 

pembelajaran berdasarkan data pengamatan atau diskusi 

kelompoknya 

g) Authentic Assessment (Penilaian Sebenarnya) 

(1) Guru memberikan penilaian peserta didik terhadap kerja 

sama kelompok dan keaktifan dalam tanya jawab 

3)  Kegiatan Penutup 

a) Guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan LKPD 

b) Guru menugaskan untuk membaca materi pembelajaran 

berikutnya  

c) Guru mengakhiri pembelajaran dan mengucapkan salam 

penutup 

c. Tahap Akhir 

1) Setelah meteri selesai diajarkan dilakukan posttest untuk kedua 

kelas yaitu eksperimen dan kontrol. 

2) Data yang didapat dari dua kelas (eksperimen dan kontrol) yaitu 

nilai pretest dan posttest akan dilihat selisihnya dengan 

menggunakan rumus statistik. 
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3) Pelaporan. 

 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya. 

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi dua hipotesis, yaitu 

hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai berikut : 

1. Hipotesis alternatif (Ha) yaitu terdapat pengaruh penerapan pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning dilengkapi media Mind Mapping 

terhadap motivasi belajar siswa pada materi laju reaksi. 

2. Hipotesis nihil (Ho) yaitu tidak terdapat pengaruh penerapan pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning dilengkapi media Mind Mapping 

terhadap motivasi belajar siswa pada materi laju reaksi. 


