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PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERBASIS KONTEKS  

(CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING) 

 

Pengertian Pembelajaran Kontekstual 

1. Merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa 

untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan 

materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, 

dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/ keterampilan yang secara 

fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan/konteks ke 

permasalahan/konteks lainnya. 

2. Merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara materi yang diajarkannya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat 

Dalam pembelajaran kontekstual, terdapat beberapa ciri, yaitu:  

a. Pembelajaran aktif: peserta didik diaktifkan untuk mengkontsruksi pengetahuan dan 

memecahkan masalah.  

b. Multi konteks: pembelajaran dalam konteks yang ganda akan memberikan peserta 

didik pengalaman yang dapat digunakan untuk mempelajari dan mengidentifikasi 

ataupun memecahkan masalah dalam konteks yang baru (terjadi transfer).  

c. Kerjasama dan diskursus: peserta didik belajar dari orang lain melalui kerjasama, 

diskursus (penjelasan-penjelasan) kerja tim dan mandiri (self reflection). 

d. Berhubungan dengan dunia nyata: pembelajaran yang menghubungkan dengan isu-isu 

kehidupan nyata melalui kegiatan pengalaman di luar kelas dan simulasi.  

e. Pengetahuan prasyarat: pengalaman awal peserta didik dan situasi pengetahuan yang 

didapat mereka akan berarti atau bernilai dan nampak sebagai dasar dalam 

pembelajaran. 

f. Pemecahan masalah: berpikir tingkat tinggi yang diperlukan dalam memecahkan 

masalah nyata harus ditekankan pada kebermaknaan memorasi dan pengulangan-

pengulangan. 

g. Mengarahkan sendiri (self-direction): peserta didik ditantang dan dimungkinkan untuk 

membuat pilihan-pilihan, mengembangkan alternatif-laternatif, dan diarahkan sendiri. 
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Dengan demikian mereka bertanggung jawab sendiri dalam belajarnya (Aisyah, 

2007).  

Di dalam Depdiknas (2003) disebutkan bahwa ada tujuh prinsip pembelajaran CTL, 

yaitu:  

1. Konstruktivisme (Constructivisme) 

Merupakan landasan berfikir pendekatan CTL, yaitu bahwa pengetahuan dibangun 

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. Pemahaman berkembang semakin dalam dan 

semakin kuat apabila diuji dengan pengalaman baru. 

2. Menemukan (Inquiry) 

Merupakan kegiatan inti dari kegiatan berbasis CTL. Pengetahuan dan ketrampilan 

yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta tetpi hasil 

dari menemukan sendiri. Guru harus selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan 

menemukan, apapun materi yang diajarkannya. Adapun siklus inquiri yaitu : observasi, 

bertanya, mengajukan dugaan, pengumpulan data dan penyimpulan. 

3. Bertanya (Questioning) 

Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari ”bertanya”. Hampir semua 

aktivitas belajar, questioning dapat diterapkan : antara siswa dengan siswa, antara siswa 

dengan guru, antara siswa dengan orang lain yang didatangkan di kelas, dan sebagainya. 

Aktivitas bertanya ditemukan ketika siswa berdiskusi, bekerja dalam kelompok, ketika 

menemui kesulitan. Ketika mengamati dan sebagainya. 

4. Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Konsep Learning Community mensyaratkan agar hasil pembelajaran yang diperoleh 

dari kerja sama dengan orang lain juga „sharing‟ antara teman, antara kelompok dan antara 

yang tau dan yang belum tau. “ Masyarakat Belajar“ bisa terjadi apabila ada proses 

komunikasi dua arah. “Seorang guru yang mengajari siswanya” bukan contoh masyarakat 

belajar karena komunikasi hanya terjadi satu arah. Seseorang yang terlibat masyarakat 

belajar memberi informasi yang diperlukan dari temannya. 

5. Pemodelan (Modeling)  

Maksud pemodelan dalam CTL adalh sebuah pembelajaran ketrampilan atau 

pengetahuan tertentu, ada model yang bisa ditiru berupa cara megoperasikan sesuatu, cara 
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melempar bola dalam olahraga, dan sebagainya. Atau guru memberi contoh cara 

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

Dalam CTL guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan 

siswa.  

6. Refleksi (Reflection) 

Reflesi adalah cara berfikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang 

tentang apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Refleksi merupakan respon terhadap 

kejadian, aktifitas atau pengetahuan yang baru diterima. Pengetahuan yang bermakna 

diperoleh dari proses. Pengetahuan dimiliki siswa diperluas melalui konteks pembelajaran, 

yang kemudian diperluas sedikit demi sedikit. Kunci dari semua itu adalah bagaimana 

pengetahuan itu mengendap di benak siswa. Siswa mencatat apa yang sudah dipelajari 

danbagaiman merasakan ide-ide baru. 

7. Penilaian Sebenarnya (Authentic Assessment) 

Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan 

gambaran perkembangan belajar siswa. Apabila data yang dikumpulkan guru 

mengindentifikasi bahwa siswa mengalami kemacetan belajar, maka guru segera bisa 

mengambil tindakan yang tepat agar siswa terbebas dari kemacetan belajar. Assessment tidak 

dilakukan di akhir periode pembelajaran seperti paa kegiatan hasil belajar tapi dilakukan 

bersamaan secara terintegrasi (tak dipisahkan) dari kegiatan pembelajaran.  

Agar lebih jelas lagi mengenai pembelajaran kontekstual, marilah kita lihat beberapa 

perbedaan antara pendekatan kontekstual dan pendekatan tradisional versi Depdiknas (2002: 

7-9), yaitu sebagai berikut: 

No Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Tradisional 

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 yang disimulasikan 

Pembelajaran sangat abstrak dan 

teoritis 

4 Perilaku dibangun atas dasar kesadaran diri Perilaku dibangun atas dasar 

kebiasaan 

5 Keterampilan dikembangkan atas dasar 

pemahaman 

Keterampilan dikembangkan atas 

dasar latihan 

6 Hadiah untuk perilaku baik adalah kepuasan Hadiah untuk perilaku baik adalah 
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diri pujian (angka) rapor 

7 Seseorang tidak melakukan yang jelek karena 

dia sadar hal itu keliru dan merugikan 

Seseorang tidak melakukan yang 

jelek karena dia takut hukuman 

8 Bahasa diajarkan dengan pendekatan 

komunikatif, yakni siswa diajak menggunakan 

bahasa dalam konteks nyata 

Bahasa diajarkan dengan pendekatan 

struktural: rumus diterangkan sampai 

paham kemudian dilatihkan 

9 Pemahaman siswa dikembangkan atas dasar 

yang sudah ada dalam diri siswa 

Pemahaman ada di luar siswa, yang 

harus diterangkan, diterima, dan 

dihafal 

10 Siswa menggunakan kemampuan berfikir 

kritis, terlibat dalam mengupayakan terjadinya 

proses pembelajaran yang efektif, ikut 

bertanggung jawab atas terjadinya proses 

pembelajaran yang efektif dan membawa 

pemahaman masing-masing dalam proses 

pembelajaran 

Siswa secara pasif menerima 

rumusan atau pemahaman 

(membaca, mendengarkan, mencatat, 

menghafal) tanpa memberikan 

kontribusi ide dalam proses 

pembelajaran 

11 Pengetahuan yang dimiliki manusia 

dikembangkan oleh manusia itu sendiri. 

Manusia diciptakan atau membangun 

pengetahuan dengan cara memberi arti dan 

memahami pengalamannya 

Pengetahuan adalah penangkapan 

terhadap serangkaian fakta, konsep, 

atau hukum yang berada di luar diri 

manusia 

12 Karena ilmu pengetahuan itu dikembangkan 

oleh manusia sendiri, sementara manusia 

selalu   mengalami peristiwa baru, maka 

pengetahuan itu selalu berkembang. 

Bersifat absolut dan bersifat final 

 

13 Siswa diminta bertanggung jawab memonitor 

dan mengembangkan pembelajaran mereka 

masing-masing 

Guru adalah penentu jalannya proses 

pembelajaran 

14 Penghargaan terhadap pengalaman siswa 

sangat diutamakan 

Pembelajaran tidak memperhatikan 

pengalaman siswa 

15 Hasil belajar diukur dengan berbagai cara : 

proses, bekerja, hasil karya, penampilan, 

rekaman, tes, dll. 

Hasil belajar hanya diukur dengan 

hasil tes 

 

16 Pembelajaran terjadi di berbagai tempat, 

konteks dan setting 

Pembelajaran hanya terjadi dalam 

kelas 

 

17 Penyesalan adalah hukuman dari perilaku 

jelek 

Sanksi adalah hukuman dari perilaku 

jelek 

18 Perilaku baik berdasar motivasi intrinsic Perilaku baik berdasar motivasi 

ekstrinsik 
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19 Berbasis pada siswa Berbasis pada guru 

20 Seseorang berperilaku baik karena ia yakin 

itulah yang terbaik dan bermanfaat 

Seseorang berperilaku baik karena 

dia terbiasa melakukan begitu. 

Kebiasaan ini dibangun dengan 

hadiah yang menyenangkan 

 

 


