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A. Latar belakang 

 Ada kecenderungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak 

akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Belajar akan lebih 

bermakna jika anak „mengalami‟ apa yang dipelajarinya, bukan „mengetahui‟-

nya. Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi terbukti berhasil 

dalam kompetensi „mengingat‟ jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali 

anak memecahkan persoalan dalam jangka panjang, Dan, itulah yang terjadi di 

kelas-kelas sekolah kita! 

 Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan konsep belajar yang 

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. Dengan konsep, hasil pembelajaran 

pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran 

berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, 

bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih 

dipentingkan daripada hasil. 

 Dalam konteks itu, siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa 

manfaatnya, dalam status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Mereka 

sadar bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya nanti. Dengan begitu 

mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk 

hidupnya nanti. Mereka mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya dan 
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berupaya menggapainya. Dalam upaya itu, mereka memerlukan guru sebagai 

pengarah dan pembimbing. 

 Dalam kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa mencapai 

tujuannya. Maksudnya, guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada 

memberi informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja 

bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa). 

Sesuatu yang baru (pengetahuan dan keterampilan) datang dari „menemukan 

sendiri‟, bukan dari „apa kata guru‟. Begitulah peran guru di kelas yang dikelola 

dengan pendekatan kontekstual. 

 Kontekstual hanya sebuah strategi pembelajaran. Seperti halnya strategi 

pembelajaran yang lain, kontekstual dikembangkan dengan tujuan agar 

pembelajaran berjalan lebih produktif dan bermakna. Pendekatan kontekstual 

dapat dijalankan tanpa harus mengubah kurikulum dan tatanan yang ada. 

Dalam bahan ajar ini dibahas persoalan yang berkenaan dengan pendekatan 

kontekstual dan implikasi penerapannya. 

B. Alasan Pemilihan Pendekatan Kontekstual 

 Ada tiga alasan utama mengapa pendekatan kontekstual menjadi pilihan 

sebagai strategi pembelajaran dalam rangka memberdayakan siswa. Alasan 

tersebut adalah: 

1. Sejauh ini pendidikan kita masih didominasi oleh pandangan bahwa 

pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihapal. Kelas 

masih berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, kemudian 

ceramah menjadi pilihan utama strategi belajar. Untuk itu, diperlukan 

sebuah strategi belajar „baru‟ yang lebih memberdayakan siswa. Sebuah 

strategi belajar yang tidak mengharuskan  siswa menghafal fakta-fakta, 

tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa mengkonstruksikan 

pengetahuan di benak mereka sendiri.  

2. Melalui landasan filosofi konstruktivisme, CTL „dipromosikan‟ menjadi 

alternatif strategi belajar yang baru. Melalui strategi CTL, siswa diharapkan 

belajar melalui „mengalami‟, bukan „menghafal‟. 
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3. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta dan konsep yang siap diterima, 

tetapi „sesuatu‟ yang harus dikonstruksi sendiri oleh siswa. 

 

C. Kecenderungan Pemikiran Tentang Belajar 

 Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran 

tentang belajar sebagai berikut. 

 1. Proses Belajar 

 Belajar tidak hanya sekadar menghafal. Siswa harus 

mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. 

 Anak belajar dari mengalami. Anak mencatat sendiri pola-pola 

bermakna dari pengetahuan baru, dan bukan diberi begitu saja oleh 

guru. 

 Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang itu 

terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang 

sesuatu persoalan. 

 Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau 

proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat 

diterapkan. 

 Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi 

baru. 

 Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu 

yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. 

 Proses belajar dapat mengubah struktur otak. Perubahan struktur otak 

itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi 

pengetahuan dan keterampilan seseorang. Untuk itu perlu dipahami, 

strategi belajar yang salah dan terus-menerus dipajankan akan 

mempengaruhi struktur otak, yang pada akhirnya mempengaruhi cara 

seseorang berperilaku. 

 2. Transfer Belajar 

 Siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan dari „pemberian orang 

lain‟. 
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 Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas 

(sempit), sedikit-demi sedikit. 

 Penting bagi siswa tahu „untuk apa‟ ia belajar, dan „bagaimana‟ ia 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu. 

4. Siswa sebagai Pembelajar 

 Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang 

tertentu, dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar 

dengan cepat hal-hal baru. 

 Strategi belajar itu penting. Anak dengan mudah mempelajari sesuatu 

yang baru. Akan tetapi, untuk hal-hal yang sulit, strategi belajar amat 

penting. 

 Peran orang dewasa (guru) membantu menghubungkan antara „yang 

baru‟ dan yang sudah diketahui. 

 Tugas guru memfasilitasi: agar informasi baru bermakna, memberi 

kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide 

mereka sendiri, dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi 

mereka sendiri. 

5. Pentingnya Lingkungan Belajar 

 Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada 

siswa. Dari “guru akting di depan kelas, siswa menonton” ke “siswa 

akting bekerja dan berkarya, guru mengarahkan”. 

 Pengajaran harus berpusat pada „bagaimana cara‟ siswa menggunakan 

pengetahuan baru mereka. Strategi belajar lebih dipentingkan 

dibandingkan hasilnya. 

 Umpan balik amat penting bagi siswa, yang berasal dari proses 

penilaian (assessment) yang benar. 

 Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu 

penting. 

D. Hakikat Pembelajaran Kontekstual  

 Pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning) adalah 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 
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diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama 

pembelajaran efektif, yakni:  

1. konstruktivisme (Constructivisme),  

2. menemukan (Inquiry),  

3. bertanya (Questioning),  

4. masyarakat belajar (Learning Community),  

5. pemodelan (Modeling),  

6. refleksi (Reflection) dan,  

7. penilaian sebenarnya (Authentic Assessment). 

E. Motto Pembelajaran Kontekstual 

“Cara belajar terbaik adalah siswa mengkonstruksikan sendiri secara aktif 

pemahamannya (Students learn best by actively constructing their own 

understanding (CTL Academy Fellow, 1999))”. 

F. Kata-Kata Kunci Pembelajaran CTL 

1.   REAL WORLD LEARNING 

2.   MENGUTAMAKAN PENGALAMAN NYATA 

3.   BERPIKIR TINGKAT TINGGI 

4.   BERPUSAT PADA SISWA 

5.   SISWA AKTIF, KRITIS, DAN KREATIF 

6.   PENGETAHUAN BERMAKNA DALAM KEHIDUPAN 

7.   DEKAT DENGAN KEHIDUPAN NYATA 

8.   PERUBAHAN PERILAKU 

9.   SISWA PRAKTIK, BUKAN MENGHAFAL 

10. LEARNING BUKAN TEACHING 

11. PENDIDIKAN (EDUCATION) BUKAN PENGAJARAN (INSTRUCTION) 

12. PEMBENTUKAN „MANUSIA‟ 

13. MEMECAHKAN MASALAH 

14. SISWA „AKTING‟, GURU MENGARAHKAN 

15. HASIL BELAJAR DIUKUR DENGAN BERBAGAI CARA. 
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G. Strategi Pengajaran yang Berasosiasi dengan CTL 

 CBSA 

 PENDEKATAN PROSES 

 LIFE SKILLS EDUCATION 

 AUTHENTIC INSTRUCTION 

 INQUIRY-BASED LEARNING 

 PROBLEM-BASED LEARNING 

 COOPERATIVE-LEARNING 

 SERVICE LEARNING 

H. Lima Elemen Belajar yang Konstruktivistik 

 Ada lima elemen yang harus diperhatikan dalam praktik pembelajaran 

kontekstual. 

1. Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activating knowledge). 

2. Pemerolehan pengetahuan baru (acquiring knowledge) dengan cara 

mempelajari secara keseluruhan dulu, kemudian memperhatikan 

detailnya. 

3. Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), yaitu dengan cara 

menyusun (1) konsep sementara (hipotesis), (2) melakukan sharing kepada 

orang lain agar mendapat tanggapan (validasi) dan atas dasar tanggapan 

itu (3) konsep tersebut direvisi dan dikembangkan. 

4. Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying 

knowledge). 

5. Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi pengembangan 

pengetahuan tersebut. 

I. Perbedaan Pendekatan Kontekstual dengan Pendekatan Tradisional 

(Behaviorisme / Strukturalisme) 

No Pendekatan CTL Pendekatan Tradisional 
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1 Siswa secara aktif terlibat dalam 

proses pembelajaran. 

Siswa adalah penerima informasi 

secara pasif. 

2 Siswa belajar dari teman melalui 

kerja kelompok, diskusi, saling 
mengoreksi. 

Siswa belajar secara individual. 

3 Pembelajaran dikaitkan dengan 

kehidupan nyata dan atau 

masalah yang disimulasikan. 

Pembelajaran sangat abstrak dan 

teoritis. 

4 Perilaku dibangun atas kesadaran 
diri. 

Perilaku dibangun atas kebiasaan. 

5 Keterampilan dikembangkan atas 

dasar pemahaman. 

Keterampilan dikembangkan atas 

dasar latihan. 

6 Hadiah untuk perilaku baik 

adalah kepuasan diri. 

Hadiah untuk perilaku baik adalah 

pujian atau nilai (angka) rapor. 

7 Seseorang tidak melakukan yang 
jelek karena ia sadar hal itu keliru 

dan merugikan. 

Seseorang tidak melakukan yang jelek 
karena ia takut hukuman. 

8 Bahasa diajarkan dengan 

pendekatan komunikatif, yakni 
siswi diajak menggunakan bahasa 

dalam konteks nyata. 

Bahasa diajarkan dengan pendekatan 

struktural: kaidah diterangkan 
sampai paham, kemudian dilatihkan 

(drill). 

9 Pemahaman rumus 
dikembangkan atas dasar 

skemata siswa yang sudah ada 

pada diri siswa. 

Rumus itu ada di luar diri siswa, yang 
harus diterangkan, diterima, 

dihafalkan, dan dilatihkan. 

10 Pemahaman rumus itu relatif 

berbeda antara satu siswa dengan 

siswa lainnya, sesuai dengan 
skemata siswa. 

Rumus adalah kebenaran absolut 

(sama untuk semua orang). Hanya 

ada dua kemungkinan, yaitu 
pemahaman rumus yang salah atau 

pemahaman rumus yang benar. 
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11 Siswa menggunakan kemampuan 

berpikir kritis, terlibat penuh 
dalam mengupayakan terjadinya 

proses pembelajaran yang efektif, 

ikut bertanggung jawab atas 
terjadinya proses pembelajaran 

yang efektif, dan membawa 

skemata masing-masing ke dalam 

proses pembelajaran. 

Siswa secara pasif menerima rumus 

atau kaidah (membaca, 
mendengarkan, mencatat, menghafal), 

tanpa memberikan kontribusi ide 

dalam proses pembelajaran. 

12 Pengetahuan yang dimiliki oleh  

manusia dikembangkan oleh 

manusia itu sendiri. Manusia 
menciptakan atau membangun 

pengetahuan dengan cara 

memberi arti dan memahami 
pengalamannya. 

Pengetahuan adalah penangkapan 

terhadap serangkaian fakta, konsep, 

atau hukum yang berbeda di luar diri 
manusia. 

13 Karena ilmu pengetahuan itu 

dikembangkan (dikonstruksi) oleh 

manusia sendiri, sementara 
manusia selalu mengalami 

peristiwa baru, maka 

pengetahuan itu tidak pernah 
stabil, selalu berkembang 

(tentative & incomplete). 

Kebenaran bersifat absolut dan 

pengetahuan bersifat final. 

14 Siswa diminta bertanggung jawab 

memonitor dan mengembangkan 
pembelajaran mereka masing-

masing. 

Guru adalah penentu jalannya proses 

pembelajaran. 

15 Penghargaan terhadap 
pengalaman siswa sangat 

diutamakan. 

Pembelajaran tidak memperhatikan 
pengalaman siswa. 

16 Hasil belajar diukur dengan 

berbagai cara: proses bekerja, 
hasil karya, penampilan, 

rekaman, tes, dll. 

Hasil belajar hanya diukur dengan 

tes. 

17 Pembelajaran terjadi di berbagai 
tempat, konteks, dan setting. 

Pembelajaran hanya terjadi di dalam 
kelas. 

18 Penyesalan adalah hukuman dari 

perilaku jelek. 

Sanksi adalah hukuman dari perilaku 

jelek. 

19 Perilaku baik berdasar motivasi 
intrinsik. 

Perilaku baik berdasar motivasi 
ekstrinsik. 

20 Seseorang berperilaku baik 

karena dia yakin itulah yang 

terbaik dan bermanfaat. 

Seseorang berperilaku baik karena dia 

terbiasa melakukan begitu. Kebiasaan 

ini dibangun dengan hadiah yang 
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menyenangkan. 

 

II. PENERAPAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DI KELAS 

 Pendekatan CTL memiliki tujuh komponen utama, yaitu konstruktivisme 

(Constructivisme), menemukan (Inquiry), bertanya (Questioning), masyarakat 

belajar (Learning Community), pemodelan (Modeling), refleksi (Reflection) dan, 

penilaian sebenarnya (Authentic Assessment). Sebuah kelas dikatakan 

menggunakan pendekatan CTL jika menerapkan ke tujuh komponen tersebut 

dalam pembelajarannya. Dan, untuk melaksanakan hal itu tidak sulit! CTL dapat 

diterapkan dalam kurikulum apa saja, bidang studi apa saja, dan kelas yang 

bagaimanapun keadaannya. 

 Penerapan CTL dalam kelas cukup mudah. Secara garis besar, langkahnya 

adalah sebagai berikut ini. 

(1) Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan 

cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya! 

(2) Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik! 

(3) Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya! 

(4) Ciptakan „masyarakat belajar‟ (belajar dalam kelompok-kelompok)! 

(5) Hadirkan „model‟ sebagai contoh pembelajaran! 

(6) Lakukan refleksi di akhir pertemuan! 

(7) Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara! 

A. Tujuh Komponen CTL 

1. Konstruktivisme (Constructivism) 

 Konstruktivisme (Constructivism) merupakan landasan berpikir (filosofi) 

pendekatan CTL, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh 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 diingat. Manusia harus 

mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman 

nyata. 
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 Siswa perlu dibiasakan untuk memcahkan masalah, menemukan sesuatu 

yang beguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide. Guru tidak akan mampu 

memberikan semua pengetahuan kepada siswa. Siswa harus mengkonstruksikan 

pengetahuan di benak mereka sendiri. Esensi dari teori konstruktivis adalah ide 

bahwa siswa harus menemukan dan mentransformasikan suatu informasi ke 

situasi lain, dan apabila dikehendaki, informasi itu menjadi milik mereka sendiri. 

 Dengan dasar itu, pembelajaran harus dikemas menjadi proses 

„mengkonstruksi‟ bukan „menerima‟ pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, 

siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam 

proses belajar dan mengajar. Siswa menjadi pusat kegiatan, bukan guru. 

 Landasan berpikir konstruktivisme agak berbeda dengan pandangan kaum 

objektivis, yang lebih menekankan pada hasil pembelajaran. Dalam pandangan 

konstruktivis, „strategi memperoleh‟ lebih diutamakan dibandingkan seberapa 

banyak siswa memperoleh dan mengingat pengetahuan. Untuk itu, tugas guru 

adalah memfasilitasi proses tersebut dengan: 

(1) menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa, 

(2) memberi kesempatan siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri, 

dan 

(3) menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam 

belajar. 

Pengetahuan tumbuh berkembang melalui pengalaman. Pemahaman 

berkembang semakin dalam dan semakin kuat apabila selalu diuji dengan 

pengalaman baru. Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan 

dalam otaknya, seperti kotak-kotak yang masing-masing berisi informasi 

bermakna yang berbeda-beda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam 

kotak yang berbeda. Setiap pengalaman baru dihubungkan dengan kotak-kotak 

(struktur pengetahuan) dalam otak manusia tersebut. Struktur pengetahuan 

dikembangkan dalam otak manusia melalui dua cara, yaitu asimilasi atau 

akomodasi. Asimilasi maksudnya struktur pengetahuan baru dibuat atau 

dibangun atas dasar struktur pengetahuan yang sudah ada. Akomodasi 
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maksudnya struktur pengetahuan yang sudah ada dimodifikasi untuk 

menampung dan menyesuaikan dengan hadirnya pengalaman baru.  

Lalu, bagaimana penerapannya di kelas? Bagaimanakah cara 

merealisasikannya pada kelas-kelas di sekolah kita? 

Pada umumnya kita juga sudah menerapkan filosofi ini dalam 

pembelajaran sehari-hari, yaitu ketika kita merancang pembelajaran dalam 

bentuk siswa bekerja, praktik mengerjakan sesuatu, berlatih secara fisik, 

menulis karangan, mendemonstrasi-kan, menciptakan ide, dan sebagainya. Mari 

kita kembangkan cara-cara tersebut lebih banyak dan lebih banyak lagi! 

2. Menemukan (Inquiry) 

 Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pemblajaran berbasis 

CTL. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan 

hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. 

Guru harus selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan 

menemukan, apapun materi yang diajarkannya. Topik mengenai adanya dua 

jenis binatang melata, sudah seharusnya ditemukan sendiri oleh siswa, bukan 

„menurut buku‟. 

 Siklus inkuiri: 

 Observasi (Observation) 

 Bertanya (Questioning) 

 Mengajukan dugaan (Hiphotesis) 

 Pengumpulan data (Data gathering) 

 Penyimpulan (Conclussion) 

Apakah hanya pada pelajaran IPA/Sains inkuiri itu bisa diterapkan? Tentunya, 

“Tidak!”. Inkuiri dapat diterapkan pada semua bidang studi: Bahasa Indonesia 

(menemukan cara menulis pidato yang baik); Pengetahuan Sosial (membuat 

sendiri bagan silsilah raja-raja  Mataram, dan menemukan perilaku baik dan 

buruk sebagai warga negara). Kata kunci dari strategi inkuiri adalah „siswa 

menemukan sendiri‟.  

3. Bertanya (Questioning) 
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 Pengetahuan yang dimiliki seseorang, selalu bermula dari „bertanya‟. 

Sebelum tahu kota Banjarmasin, seseorang bertanya “Mana arah ke kota 

Banjarmasin?” Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran yang berbasis 

CTL. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk 

mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, 

kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran 

yang berbasis inkuiri, yaitu menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang 

sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum 

diketahuinya. 

 Dalam sebuah pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya berguna 

untuk: 

(1) menggali informasi, baik administrasi maupun akademis, 

(2) mengecek pemahaman siswa, 

(3) membangkitkan respon kepada siswa, 

(4) mengetahui sejauh mana keingtahuan siswa, 

(5) mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa, 

(6) memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki guru, 

(7) untuk membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa, 

(8) untuk menyegarkan kembali pengetahuan siswa. 

Bagaimanakah penerapannya di kelas? Hampir pada semua aktivitas 

belajar, bertanya (questioning) dapat diterapkan: antara siswa dengan siswa, 

antara guru dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara siswa dengan orang 

lain yang didatangkan ke kelas. Aktivitas bertanya juga ditemukan ketika siswa 

berdiskusi, bekerja dalam kelompok, ketika menemui kesulitan, ketika 

mengamati, dsb. Kegiatan-kegiatan itu akan menumbuhkan dorongan untuk 

„bertanya‟.  

4. Masyarakat Belajar (Learning Community) 

 Konsep learning community menyarankan agar hasil pembelajaran 

diperoleh dari kerja sama dengan orang lain. Ketika seorang anak baru belajar 

melipat kertas menjadi pesawat, ia bertanya kepada temannya “Bagaimana 

caranya? Tolong bantuin, aku!” Lalu temannya yang sudah biasa, menunjukkan 
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cara melipat kertas menjadi pesawat. Maka, kedua anak itu sudah membentuk 

masyarakat belajar (learning community). 

 Hasil belajar diperoleh dari „sharing‟ antarteman, antarkelompok, dan 

antara yang tahu ke yang belum tahu. Di ruang ini, di kelas ini, di sekitar sini, 

juga orang-orang yang ada di luar sana, semua adalah anggota masyarakat 

belajar. 

 Dalam kelas CTL, guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran 

dalam kelompok-kelompok belajar. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang 

anggotanya heterogen. Yang pandai mengajari yang lemah, yang tahu memberi 

tahu yang belum tahu, yang cepat menangkap mendorong temannya yang 

lambat, yang mempunyai gagasan segera memberi usul, dan seterusnya. 

Kelompok siswa bisa sangat bervariasi bentuknya, baik keanggotaan, jumlah, 

bahkan bisa melibatkan siswa di kelas atasnya, atau guru melakukan kolaborasi 

dengan mendatangkan seorang „ahli‟ ke kelas. Misalnya tukang sablon, petani 

jagung, peternak susu, teknisi komputer, tukang cat mobil, tukang reparasi 

kunci, dan sebagainya. 

 “Masyarakat belajar” bisa terjadi apabila ada proses komunikasi dua arah. 

“Seorang guru yang mengajari siswanya” bukan contoh masyarakat belajar 

bukan contoh masyarakat belajar karena komunikasinya hanya terjadi satu 

arah, yaitu informasi hanya datang dari guru ke arah siswa, tidak ada arus 

informasi yang perlu dipelajari guru yang datang dari arah siswa. Dalam contoh 

ini yang belajar hanya siswa bukan guru. Dalam masyarakat belajar, dua 

kelompok (atau lebih) yang terlibat dalam komunikasi pembelajaran saling 

belajar. Seseorang yang terlibat dalam kegiatan masyarakat belajar memberi 

informasi yang diperlukan oleh teman bicaranya dan sekaligus juga meminta 

informasi yang diperlukan dari teman belajarnya. 

 Kegiatan saling belajar ini bisa terjadi apabila tidak ada pihak yang 

dominan dalam komunikasi, tidak ada pihak yang merasa segan untuk bertanya, 

tidak ada pihak yang menganggap paling tahu, semua pihak mau saling 

mendengarkan. Setiap pihak harus merasa bahwa setiap orang lain memiliki 
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pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang berbeda yang perlu 

dipelajari. 

 Kalau setiap orang mau belajar dari orang lain, maka setiap orang lain bisa 

menjadi sumber belajar, dan ini berarti setiap orang akan sangat kaya dengan 

pengetahuan dan pengalaman. Metode pembelajaran dengan teknik “learning 

community” sangat membantu proses pembelajaran di kelas. Prakteknya dalam 

pembelajaran terwujud dalam: 

 Pembentukan kelompok kecil, 

 Pembentukan kelompok besar, 

 Mendatangkan „ahli‟ ke kelas (tokoh, olahragawan, dokter, perawat, petani, 

pengurus organisasi, polisi, tukang kayu, pedagang, dsb.) 

 Bekerja dengan kelas sederajat, 

 Bekerja kelompok dengan kelas di atasnya, 

 Bekerja dengan masyarakat. 

 

5. Pemodelan (Modeling) 

 Komponen CTL selanjutnya adalah pemodelan. Maksudnya, dalam sebuah 

pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang bisa 

ditiru. model ini bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu, cara melempar bola 

dalam olahraga, contoh karya tulis, cara melafalkan bahasa Inggris, dan 

sebagainya. Atau, guru memberi contoh cara mengerjakan sesuatu. Dengan 

begitu, guru memberi model tentang „bagaimana cara belajar‟. 

 Sebagian guru memberi contoh tentang cara bekerja sesuatu, sebelum 

siswa melaksankan tugas. Misalnya, cara menemukan kata kunci dalam bacaan. 

Dalam pembelajaran tersebut guru mendemonstrasikan cara menemukan kata 

kunci dalam bacaan dengan menelusuri bacaan secara cepat dengan 

memanfaatkan gerak mata (scanning). Ketika guru mendemonstrasikan cara 

membaca cepat tersebut, siswa mengamati guru membaca dan membolak-balik 

teks. Gerak mata guru dalam menelusuri bacaan menjadi perhatian utama 

siswa.  Dengan begitu siswa tahu bagaimana gerak mata yang efektif dalam 

melaksanakan scanning. Kata kunci yang ditemukan guru disampaikan kepada 
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siswa sebagai hasil kegiatan pembelajaran menemukan kata kunci secara cepat. 

Secara sederhana, kegiatan itu disebut pemodelan. Artinya, ada model yang bisa 

ditiru dan diamati siswa, sebelum mereka berlatih menemukan kata kunci. 

Dalam kasus itu, guru menjadi model. 

 Dalam pendekatan CTL, guru bukan satu-satunya model. Model dapat 

dirancang dengan melibatkan siswa. Seorang siswa bisa ditunjuk untuk memberi 

contoh temannya cara melafalkan suatu kata. Jika kebetulan ada siswa yang 

pernah memenangkan lomba baca puisi, siswa itu dapat ditunjuk untuk 

mendemonstrasikan keahliannya. Siswa „contoh‟ tersebut dikatakan sebagai 

model. Siswa lain dapat menggunakan model tersebut sebagai „standar‟ 

kompetensi yang harus dicapainya. 

 Model juga dapat didatangkan dari luar. Seorang penutur asli berbahasa 

Inggris sekali waktu di hadirkan di kelas untuk menjadi „model‟ cara berujar, 

cara bertutur kata, gerak tubuh ketika berbicara, dan sebagainya. 

Bagaimanakah contoh praktik pemodelan di kelas? 

 Guru olahraga memberi contoh berenang gaya kupu-kupu di hadapan 

siswa. 

 Guru PPKN mendatangkan seorang veteran perang kemerdekaan ke kelas, 

lalu siswa diminta bertanya jawab dengan tokoh itu. 

 Guru geografi menunjukkan peta jadi yang dapat digunakan sebagai 

contoh siswa dalam merancang peta daerahnya. 

 Guru biologi mendemonstrasikan penggunaan thermometer suhu badan. 

 Guru bahasa Indonesia menunjukkan teks berita dari Harian Kompas, 

Jawa Pos, atau Suara Merdeka sebagai model pembuatan berita. 

 Guru kerajinan mendatangkan „model‟ tukang kayu ke kelas, lalu 

memintanya untuk bekerja dengan peralatannya, sementara siswa 

menirunya. 

6. Refleksi (Reflection) 

 Refleksi juga bagian penting dalam pembelajaran dengan pendekatan CTL. 

Refleksi  adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke 

belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Siswa 
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mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang 

baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. 

Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang 

baru diterima. Misalnya, ketika pelajaran berakhir, siswa merenung “Kalau 

begitu, cara saya menyimpan file selama ini salah, ya! Mestinya, dengan cara 

yang baru saja saya pelajari ini, file komputer saya lebih tertata.” 

 Pengetahuan yang bermakna diperoleh dari proses. Pengetahuan dimiliki 

siswa diperluas melalui konteks pembelajaran, yang kemudian diperluas sedikit-

demi sedikit. Guru atau orang dewasa membantu siswa membuat hubungan-

hubungan antara pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan 

yang baru. Dengan begitu, siswa merasa memperoleh sesuatu yang berguna bagi 

dirinya tentang apa yang baru dipelajarinya. 

 Kunci dari itu semua adalah, bagaimana pengetahuan itu mengendap di 

benak siswa. Siswa mencatat apa yang sudah dipelajari dan bagaimana 

merasakan ide-ide baru. 

 Pada akhir pembelajaran, guru menyisakan waktu sejenak agar siswa 

melakukan refleksi. Realisasinya berupa: 

 pernyataan langsung tentang apa-apa yang diperolehnya hari itu, 

 catatan atau jurnal di buku siswa, 

 kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran hari itu, 

 diskusi, 

 hasil karya. 

7. Penilaian yang Sebenarnya (Authentic Assessment) 

Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan  gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan 

belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa 

mengalami proses pembelajaran dengan benar. Apabila data yang dikumpulkan 

guru mengidentifikasikan bahwa siswa mengalami kemacetan dalam belajar, 

maka guru segera bisa mengambil tindakan yang tepat agar siswa terbebas dari 

kemacetan belajar. Karena gambaran tentang kemajuan belajar itu diperlukan di 

sepanjang proses pembelajaran, maka assessment tidak dilakukan di akhir 
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periode (semester) pembelajaran seperti pada kegiatan evaluasi hasil belajar 

(UAN), tetapi dilakukan bersama dengan secara integrasi (tidak terpisahkan) dari 

kegiatan pembelajaran. 

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penilaian (assessment) bukanlah 

untuk mencari informasi tentang belajar siswa. Pembelajaran yang benar 

memang seharusnya ditekankan pada upaya membantu siswa agar mampu 

mempelajari (learning how to learn), bukan ditekankan pada diperolehnya 

sebanyak mungkin informasi di akhir periode pembelajaran. 

 Karena assessment menekankan proses pembelajaran, maka data yang 

dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada 

saat melakukan proses pembelajaran. Guru yang ingin mengetahui 

perkembangan belajar bahasa Inggris bagi para siswanya harus mengumpulkan 

data dari kegiatan nyata saat para siswa menggunakan bahasa Inggris, bukan 

pada saat para siswa mengerjakan tes bahasa Inggris. Data yang diambil dari 

kegiatan siswa saat siswa melakukan kegiatan berbahasa Inggris baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas itulah yang disebut data autentik. 

 Kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan melulu hasil. Ketika guru 

mengajarkan sepak bola, siswa yang tendangannya paling bagus, dialah yang 

memperoleh nilai tinggi. Dalam pembelajaran bahasa asing (bahasa Inggris), 

siapa yang ucapannya cas-cis-cus, dialah yang nilainya tinggi, bukan hasil 

ulangan tentang grammarnya. Penilaian autentik menilai pengetahuan dan 

keterampilan (performansi) yang diperoleh siswa. Penilai tidak hanya guru, tetapi 

bisa juga teman lain atau orang lain. Karakteristik authentic assessment: 

 Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung, 

 Bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif, 

 Yang diukur keterampilan dan perfomansi, bukan mengingat fakta, 

 Berkesinambungan, 

 Terintegrasi, 

 Dapat digunakan sebagai feed back. 

Hal-hal yang bisa digunakan sebagai dasar menilai prestasi siswa: 

1) proyek/kegiatan dan laporannya, 
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2) PR (Pekerjaan Rumah), 

3) Kuis, 

4) Karya siswa, 

5) Presentasi atau penampilan siswa, 

6) Demonstrasi, 

7) Laporan, 

8) Jurnal, 

9) Hasil tes tulis, 

10) Karya tulis. 

Intinya, dengan authentic assessment, pertanyaan yang ingin dijawab 

adalah “Apakah anak-anak belajar”, bukan “apa yang sudah diketahui?” Jadi, 

siswa dinilai kemampuannya dengan berbagai cara. Tidak melulu dari hasil 

ulangan tulis!   

 

B. Karakteristik Pembelajaran Berbasis CTL 

 KERJA SAMA 

 SALING MENUNJANG 

 MENYENANGKAN, TIDAK MEMBOSANKAN 

 BELAJAR DENGAN BERGAIRAH 

 PEMBELAJARAN TERINTEGRASI 

 MENGGUNAKAN BERBAGAI SUMBER 

 SISWA AKTIF 

 SHARING DENGAN TEMAN 

 SISWA KRITIS, GURU KREATIF 

 DINDING KELAS & LORONG-LORONG PENUH DENGAN HASIL KARYA 

SISWA, PETA-PETA, GAMBAR, ARTIKEL, HUMOR, DLL. 

 LAPORAN KEPADA ORANG TUA BUKAN HANYA RAPOR, TETAPI HASIL 

KARYA SISWA, LAPORAN HASIL PRAKTIKUM, KARANGAN SISWA, DLL. 

 

III. MENYUSUN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS KONTEKSTUAL 
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 Model pembelajaran (MP) ini merupakan rencana kegiatan kelas yang 

dirancang guru, yang berisi skenario tahap-demi tahap tentang apa yang akan 

dilakukan bersama siswanya sehubungan dengan topik yang akan dipelajarinya. 

Dalam model pembelajaran ini tercermin tujuan pembelajaran, media untuk 

mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah pembelajaran, dan authentic 

assessment-nya. 

 Berbeda dengan model yang dikembangkan paham objektivitis, penekanan 

model yang berbasis kontekstual bukan pada rincian dan kejelasan tujuan, 

tetapi pada gambaran kegiatan tahap demi tahap dan media yang dipakai. 

Perumusan tujuan yang berkecil-kecil, bukan menjadi prioritas dalam 

penyusunan model pembelajaran berbasis CTL, mengingat yang akan dicapai 

bukan „hasil‟, tetapi lebih pada „strategi belajar‟. Yang diinginkan bukan „banyak, 

tetapi dangkal‟, melainkan „sedikit, tetapi mendalam‟. 

 Dalam konteks itu, model yang dirancang guru benar-benar „rencana 

pribadi‟ tentang apa yang akan dikerjakannya bersama siswanya. Gambaran 

selama ini bahwa model pembelajaran (atau dapat pula kita sebut rencana 

pembelajaran (RP)) adalah laporan untuk kepala sekolah atau pihak lain harus 

dibuang jauh-jauh. MP-lah yang mengingatkan guru tentang benda apa yang 

harus dipersiapkan, alat apa yang harus dibawa, berapa banyak, ukuran berapa, 

dan langkah-langkah apa yang akan dikerjakan siswa. MP-lah yang 

mengingatkan guru ketika akan berangkat ke sekolah, “Oh, aku lupa 

menggunting kertas karton menjadi empat bagian untuk dibagikan untuk 

dibagikan ke anak-anak nanti!” 

 Secara umum, tidak ada perbedaan mendasar format antara model 

pembelajaran konvensional dengan model pembelajaran kontekstual. Sekali lagi, 

yang membedakannya hanya pada penekanannya. Model pembelajaran 

konvensional lebih menekankan pada deskripsi tujuan yang akan dicapai (jelas 

dan operasional), sedangkan model untuk pembelajaran kontekstual lebih 

menekankan pada skenario pembelajarannya. 

 Atas dasar itu, saran pokok dalam penyusunan Model Pembelajaran (MP) 

berbasis kontekstual adalah sebagai berikut. 
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(1)Nyatakan kegiatan utama pembelajarannya, yaitu sebuah pernyataan kegiatan 

siswa yang merupakan gabungan antara Kompetensi Dasar, Materi Pokok, 

dan Indikator Pencapaian Hasil Belajar. Misalnya, dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia sebagai berikut. 

 Kemampuan Dasar  : Menyatakan/menyapa 

 Materi Pokok         : Kalimat sapaan 

 Indikator               : Dapat menggunakan kalimat sapaan yang tepat 

dalam sambutan suatu acara, baik sebagai 

pembawa acara maupun ketua panitia acara. 

     Maka kegiatan utama pembelajarannya adalah : “Latihan Menyapa dengan 

Menggunakan Kalimat Sapaan yang Tepat dalam Sambutan Suatu Acara.” 

(2) Nyatakan tujuan umum pembelajarannya (Lihat pada Indikator). 

(3) Rincilah media untuk mendukung kegiatan itu! 

(4) Buatlah skenario tahap demi tahap kegiatan siswa. 

(5)Nyatakan authentic assessment-nya, yaitu dengan data apa siswa dapat 

diamati partisipasinya dalam pembelajaran. 

 

 Berikut ini disajikan beberapa contoh Model Pembelajaran Berbasis CTL 

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMP. 

 

MODEL PEMBELAJARAN MENULIS 

Kompetensi Dasar     :  Menulis Surat Pribadi 

Indikator : Mampu menulis surat pribadi dengan memperhatikan 

sistematika surat dan bahasa yang komunikatif. 

Materi Pokok :  Surat pribadi untuk tujuan dan pembaca yang berbeda. 

Kelas/Semester :  VII/1 

Waktu :  40 menit 

 

A. TUJUAN 

Melatih siswa menulis surat pribadi dengan sistematika dan bahasa yang 

komunikatif untuk berbagai tujuan dan pembaca yang berbeda. 
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B. MEDIA 

1. Lima lembar kartu yang telah ditempeli gambar artis/penyanyi Indonesia 

populer. 

2. Lima lembar kartu yang telah ditempeli gambar tokoh politik Indonesia. 

3. Contoh selembar surat pribadi. 

4. Blangko pengamatan untuk menilai surat yang dibuat siswa. 

C. SKENARIO PEMBELAJARAN 

1. Guru menjelaskan rencana kegiatan, yaitu menulis surat pribadi kepada 

tokoh atau artis terkenal. Kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa 

adalah mampu menulis surat dengan sistematika dan bahasa yang 

komunikatif. Guru bisa mengawali dengan membacakan contoh surat 

pribadi yang sudah dipersiapkan. Guru mengajak tanya jawab dengan 

siswa perihal surat yang telah dibacakannya. 

2. Siswa dibagi dalam sepuluh kelompok. Masing-masing kelompok terdiri 

empat siswa. 

3. Guru membagi kartu bergambar tokoh atau artis secara acak kepada setiap 

kelompok. Blangko pengamatan atau penilaian sekaligus dibagikan kepada 

setiap kelompok. 

4. Masing-masing kelompok bekerja sama menulis surat kepada tokoh/artis 

yang diperolehnya. Setelah sekitar 15 menit siswa menulis surat, masing-

masing kelompok membacakan suratnya kepada kelompok lainnya. 

Kemudian semua surat itu dipajang untuk diamati dan dinilai oleh 

kelompok lainnya berdasarkan lembar pengamatan yang disediakan. 

5. Guru bersama siswa melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah 

dilakukan ber-dasarkan laporan hasil pengamatan siswa. Selanjutnya guru 

memberikan penguatan dengan memberikan tugas rumah kepada siswa. 

D. PENILAIAN 

     Data kemajuan belajar dapat diperoleh dari: 

1. Partisipasi siswa dalam kerja kelompok. 

2. Surat yang dibuat siswa. 

3. Lembar pengamatan siswa. 
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MODEL PEMBELAJARAN MEMBACA 

 

Kompetensi Dasar     :  Membaca memindai (scanning) 

Indikator : Mampu menemukan kata tertentu dalam kamus dan 

mengetahui  maknanya secara cepat dan tepat sesuai 

dengan konteks yang diinginkan. 

   Mampu menggunakan kata yang ditemukan tersebut 

dalam karangan. 

Materi Pokok :  Kamus. 

Kelas/Semester :  VII/1 

Waktu :  2x40 menit 

A.  TUJUAN 

Melatih siswa membaca memindai dan menggunakan kata tertentu dalam 

karangan. 

B.  MEDIA 

      Untuk melaksanakan kegiatan ini diperlukan media 

1. Lima buah amplop berisi daftar kata (10 kata). 

2. Lima buah kamus yang ada di perpustakaan sekolah. 

C.  SKENARIO PEMBELAJARAN 

1. Sebagai kegiatan pembuka guru menanyakan kepada siswa tentang cara 

menggunakan kamus untuk mencari kata tertentu. Selanjutnya guru 

menjelaskan pengertian membaca memindai, contoh lain kegiatan membaca 

memindai selain membaca kamus. 

2.  Siswa dibagi dalam lima kelompok. Masing-masing kelompok mendapat satu 

kamus dan satu amplop yang berisi daftar kata (minimal 10 kata) tertentu. 

3. Para siswa mencari makna kata tersebut dengan bantuan kamus. Masing-

masing kelompok beradu cepat untuk menentukan arti kata yang 

diperolehnya. Usahakan setiap siswa dalam kelompok mengalami sendiri 

dalam melacak arti kata tertentu. Peringkat tercepat ditentukan dari hasil 

kerja siswa yang diserahkan kepada guru. 
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4. Setelah siswa memahami arti kata tersebut, setiap kelompok dibagi menjadi 

dua. Sehingga diperoleh sepuluh kelompok dalam satu kelas. Kemudian 

setiap kelompok itu bekerjasama membuat karangan berdasarkan kata kata 

yang menjadi bagiannya tadi. 

5. Masing-masing kelompok membandingkan hasil karangannya. Sebagian 

diantaranya dibacakan di depan kelas. Siswa lain di luar kelompok yang 

membacakan karangan dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan atas 

karangan tersebut. 

6.  Guru menyampaikan kegunaan membaca memindai dan memberikan ulasan 

atas hasil ke-giatan belajar yang telah dilakukan siswa. 

D. PENILAIAN 

     Penilaian untuk kegiatan ini didasarkan pada 

1. kerjasama dalam kelompok 

2. hasil kerja siswa berupa daftar arti kata dan karangannya. 

-o0o- 

 

Bahan ajar ini disusun berdasarkan buku Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and 
Learning), Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah, Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, 2003 
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Soal-soal untuk Tes awal  dan Tes akhir  

1. Salah satu kelebihan CTL dibandingkan strategi pembelajaran konvensional adalah ... 

A. Siswa belajar lebih bermakna. 

B. Siswa belajar lebih luas memperoleh materi. 

C. Siswa belajar lebih bebas. 

D. Siswa belajar lebih sesuai dengan keinginannya. 

2. Manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan latar belakang munculnya CTL? 

A. Siswa belajar dari pengalaman konkret menuju ke pengalaman yang abstrak. 

B. Siswa belajar tanpa mengetahui manfaat dari apa yang ia pelajari. 

C. Siswa belajar ‘mengingat’ menghasilkan kompetensi terbatas. 

D. Siswa belajar lebih bermakna jika ‘mengalami’ apa yang dipelajari daripada ‘mengetahui’ 

apa yang ia pelajari. 

3.  Konsep belajar konstruktivisme, inkuiri, masyarakat belajar, dan bertanya berhubungan erat 

dengan  CTL. Hubungan antara CTL dengan konsep belajar tersebut adalah .... 

A. kesamaan tujuan pembelajaran 

B. hakikat pembelajaran 

C. ruang lingkup pembelajaran 

D. karakteristik pembelajaran 

4.  Kegunaan bertanya (Questioning) dalam model pembelajaran CTL adalah ... . 

A. membangkitkan minat siswa 

B. memantapkan pemahaman siswa 

C. mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa  

D. mengetahui kesiapan siswa 

5.  Salah satu ciri CTL dalam proses pembelajaran adalah .... 
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A. Pengetahuan dibangun atas dasar kebermaknaan 

B. Keterampilan dibangun melalui kebiasaan 

C. Kegiatan kelas berpusat pada guru 

D. Materi lebih dipentingkan daripada strategi pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) : 
Sebagai Strategi dan Model Pembelajaran  

 

 

 
 

 

 
 

 

BAHAN AJAR 
Disampaikan dalam Workshop  

Pembuatan Media Pembelajaran Bahasa SMP 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Oleh:  

Dra. Evi Dihanti, M.Pd 
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Soal-soal untuk Tes awal  dan Tes akhir berdasarkan bahan ajar CTL:   

1. Salah satu kelebihan CTL dibandingkan strategi pembelajaran konvensional adalah ... 

A. Siswa belajar lebih bermakna. 

B. Siswa belajar lebih luas memperoleh materi. 

C. Siswa belajar lebih bebas. 

D. Siswa belajar lebih sesuai dengan keinginannya. 

2. Manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan latar belakang munculnya CTL? 

A. Siswa belajar dari pengalaman konkret menuju ke pengalaman yang abstrak. 

B. Siswa belajar tanpa mengetahui manfaat dari apa yang ia pelajari. 

C. Siswa belajar ‘mengingat’ menghasilkan kompetensi terbatas. 

D. Siswa belajar lebih bermakna jika ‘mengalami’ apa yang dipelajari daripada ‘mengetahui’ 

apa yang ia pelajari. 

3.  Konsep belajar konstruktivisme, inkuiri, masyarakat belajar, dan bertanya berhubungan erat 

dengan  CTL. Hubungan antara CTL dengan konsep belajar tersebut adalah .... 

A. kesamaan tujuan pembelajaran 

B. hakikat pembelajaran 

C. ruang lingkup pembelajaran 

D. karakteristik pembelajaran 

4.  Kegunaan bertanya (Questioning) dalam model pembelajaran CTL adalah ... . 

A. membangkitkan minat siswa 

B. memantapkan pemahaman siswa 

C. mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa  

D. mengetahui kesiapan siswa 
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5.  Salah satu ciri CTL dalam proses pembelajaran adalah .... 

A. Pengetahuan dibangun atas dasar kebermaknaan 

B. Keterampilan dibangun melalui kebiasaan 

C. Kegiatan kelas berpusat pada guru 

D. Materi lebih dipentingkan daripada strategi pembelajaran 

Kunci Jawaban : 1. A ;   2. D;   3. B;   4. C;   5. A          

 


