
15

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Ekonomi

Menurut pengertian etimologis kontekstual berasal dari kata “konteks” dalam

bahasa Inggris (berasal dari kata kerja Latin, contexere) yang berarti menjalin

bersama, dengan pengertian konteks adalah keseluruhan situasi, latar

belakang, atau linkungan yang berhubungan dengan diri, yang terjalin

bersamanya.

Karena pada hakekatnya setiap manusia berada dalam konteks yang beragam,

misalnya konteks latar belakang lingkungan tempat tinggal, keluarga, teman-

teman dan sekolah yang berbeda-beda.

dalam Johnson (2009 : 83)

Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru

dalam mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata

siswa dan dapat mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan

yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai

anggota keluarga dan masyarakat. (Syaiful Sagala 2008 : 87)

Para siswa diajak agar dapat menghubungkan sendiri antara materi yang sudah

dipelajari dan diperolehnya di sekolah dengan pengalaman hidup mereka

sendiri dirumah dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan

yang dimiliki dengan penerapanya didalam kehidupan bermasyarakatnya.
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Kemudian mereka akan menemukan sendiri sebuah arti dan makna dari

sebuah proses belajar, yang kemudian akan memberi mereka alasan untuk

lebih semangat dalam belajar.

Seperti yang dikemukakan oleh Johnson (2009 : 65) bahwa :

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. Demikian juga bagian-bagian pada CTL yang
terpisah dan melibatkan proses-proses yang berbeda, yang ketika digunakan
secara bersama-sama, akan membantu siswa dalam membuat hubungan yang
menghasilkan makna. Setiap bagian CTL yang berbeda-beda akan
memberikan sumbangan dalam menolong siswa untuk memahami tugas
sekolah. Secara bersama-sama, mereka akan membentuk suatu sistem yang
akan memungkinkan para siswa untuk melihat makna yang ada didalamnya,
dan mengingat materi akademik.

Memang benar bahwa pendekatan kontekstual merupakan sebuah sistem yang

terdiri atas beberapa bagian yang saling berhubungan dan saling mendukung

antar bagian-bagiannya. Sama halnya dengan penerapan pendekatan

kontekstual dalam kelas dimana siswa akan dibagi menjadi beberapa

kelompok belajar. Pastinya antar kelompok akan menghasilkan pemahaman

yang berbeda dalam menanggapi sebuah masalah. Dari perbedaan tersebut

akan disatukan oleh sistem kontekstual yang akan memungkinkan para siswa

untuk melihat makna yang ada didalam pembelajaran, dan mengaitkan materi

akademik dengan kehidupan nyata siswa.

Seperti yang dikemukakan oleh Johnson (2009 : 35) bahwa :

“Pembelajaran dan pengajaran kontekstual melibatkan para siswa dalam
aktivitas belajar penting yang membantu mereka mengaitkan pelajaran
akademis dengan konteks kehidupan nyata yang mereka hadapi.  Dengan
mengaitkan keduanya, para siswa melihat makna di dalam tugas sekolah.
Ketika para siswa menyusun proyek atau menemukan permasalahan yang
menarik, ketika mereka membuat pilihan atau menerima tanggung jawab,
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mencari informasi, dan menarik kesimpulan, ketika mereka secara aktif
memilih, menyusun, mengatur, menyentuh, merencanakan, menyelidiki,
mempertanyakan, dan membuat keputusan, mereka mengaitkan isi akademis
dengan konteks dalam situasi kehidupan, dan dengan cara ini mereka
menemukan makna”.

Pembelajaran dan pengajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual

lebih berdasarkan pada pengetahuan bahwa mengaitkan sesuatu hal yang

dialami oleh siswa disekolah dengan sesuatu yang sedang terjadi merupakan

hal yang manusiawi dilakukan oleh siswa. Dengan konsep ini, diharapkan

hasil pembelajaran disekolah akan menjadi lebih mempunyai makna bagi

siswa bila dibandingkan dengan konsep secara tradisional. Proses

pembelajaran akan berlangsung secara alamiah dan memungkinkan akan dapat

meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Karena guru akan mengarahkan

siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang diperoleh siswa di sekolah

kemudian dipraktekkan secara langsung dalam kehidupan nyata. Membangun

keterkaitan untuk menemukan makna dalam pembelajaran merupakan kunci

utama dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual.

Dalam pembelajaran kontekstual ini siswa akan mengalami sendiri hal yang

telah dipelajarinya disekolah, kemudian diterapkan didalam dunia nyata. Pada

saat siswa dapat mengaitkan isi dari mata pelajaran akademik dengan

pengalaman mereka sendiri, mereka akan menemukan makna sendiri dan

kemudian makna tersebut akan memberi mereka alasan untuk belajar.

Menurut Muslich (2008 : 41) dalam melaksanakan pembelajaran kontekstual

ada lima konsep bawahan yang disingkat REACT yang perlu diperhatikan,

yaitu :
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1. Relating, yaitu bentuk belajar dalam konteks kehidupan dan pengalaman
nyata. Pembelajaran harus digunakan untuk menghubungkan situasi
sehari-hari dengan informasi baru untuk dipahami atau dengan problema
untuk dipecahkan dan menghubungkan atau mengkaitkan pengalaman
sehari-hari dengan konsep yang dipelajari.

2. Experiencing, yaitu belajar dalam konteks eksplorasi, penemuan, dan
penciptaan. Pengetahuan yang diperoleh siswa melalui proses
pembelajaran yang mengedepankan proses berpikir kritis melalui siklus
inkuiri danmengalami kejadian atau fenomena sains secara langsung atau
terus-menerus.

3. Applying, yaitu belajar dalam bentuk penerapan hasil belajar ke dalam
penggunaan dan kebutuhan praktis. Dalam praktiknya, siswa menerapkan
konsep dan informasi kedalam kebutuhan kehidupan mendatang yang
dibayangkan dan mengaplikasikan konsep yang dipelajari dalam
kehidupan sehari-hari dan dalam konteks kerja/ profesi.

4. Cooperating, yaitu belajar dalam bentuk berbagi informasi dan
pengalaman, saling merespons, dan saling berkomunikasi. Bentuk belajar
ini tidak hanya membantu siswa belajar tentang materi, tetapi juga
konsisten dengan penekanan belajar kontekstual dalam kehidupan nyata.
Dalam kehidupan yang nyata siswa akan menjadi warga yang hidup
berdampingan dan berkomunikasi dengan warga lain dan siswa akan
menguasai ilmu yang dipelajari dalam situasi lain.

5. Transfering, yaitu kegiatan belajar dalam bentuk memmanfaatkan
pengetahuan dan pengalaman berdasarkan konteks baru untuk
mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar yang baru.

Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu siswa

dalam mengaitkan antara materi pembelajaran dengan dunia nyata dan

mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti yang dikemukakan oleh Johnson (2007 : 65) dalam sistem CTL ada

delapan komponen yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna.
2. melakukan pekerjaan yang berarti.
3. melakuakan pembelajaran yang diatur sendiri.
4. bekerja sama.
5. berpikir kritis dan kreatif.
6. membantu individu untuk tumbuh dan berkembang.
7. mencapai standar yang tinggi.
8. menggunkan penilaian autentik.



19

Menurut Nurhadi (2003) dalam Sagala (2008 : 88) bahwa pelaksanaan

pembelajaran dengan pendekatan kontektual melibatkan tujuh komponen

utama pembelajaran yang efektif yakni :

1. Konstruktivisme (Constructivism)
2. Bertanya (Questioning)
3. Menemukan (Inquiry)
4. Masyarakat belajar (Learning Community)
5. Pemodelan (Modelling)
6. Refleksi (Reflection)
7. Penilaian sebenarnya (Authentic Assesment)

Adapun penjelasan dari ketujuh komponen di atas adalah :

1. Konstruktivisme (Constructivism)

Konstruktivisme merupakan landasan berpikir (filosofi) pendekatan

kontekstual, yaitu pengetahuan yang dibangun sedikit demi sedikit, yang

hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak

dengan tiba-tiba. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep,

atau kaidah yang siap untuk diambil atau diingat. Tetapi siswa harus

mengkonstruksi pengetahuan itu dan kemudian memberi makna melalui

pengalaman nyata. Siswa perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah,

menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut ide-ide, yaitu

siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan dibenak mereka sendiri.

Inti dari teori konstruktivisme ini adalah ide bahwa siswa harus

menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke dalam

pengetahuannya melalui keterlibatan secara aktif dalam proses

pembelajaran. Penerapannya di kelas, misalnya siswa melakukan survey

harga, memecahkan masalah, menulis hasil survey, mendiskusikan
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kemudian menulis kesimpulannya. Untuk itu tugas guru adalah

memfasilitasi proses tersebut dengan menjadikan pengetahuan bermakna

dan relevan bagi siswa, memberi kesempatan siswa menemukan dan

menetapkan idenya sendiri, dan menyadarkan siswa agar menerapkan

strategi mereka sendiri dalam belajar.

2. Bertanya (Questioning)

Pengetahuan yang dimiliki seseorang, selalu bermula dari aktifitas

bertanya, kerena bertanya merupakan strategi utama pembelajaran dengan

pendekatan kontekstual. Dalam sebuah pembelajaran yang produktif,

kegiatan bertanya berguna untuk:

a. menggali informasi, baik administrasi dan akademis
b. mengecek pemahaman siswa
c. membangkitkan respon pada siswa
d. mengetahui sejauh mana keingin tahuan siswa
e. mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa
f. memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki guru
g. untuk membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa
h. untuk menyegarkan kembali pengetahuan siswa.

Pada semua aktivitas belajar, questioning dapat diterapkan antara siswa

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

siswa dengan orang lain yang didatangkan ke kelas dan sebagainya.

Bagi siswa, bertanya menunjukan adanya perhatian terhadap materi yang

dipelajari dan upaya menemukan jawaban dari hal yang tidak diketahui.

Bagi guru, bertanya adalah mengukur pengetahuan siswa sebelum atau

setelah kegiatan pembelajaran. Aktivitas bertanya juga dapat ditemukan

ketika siswa berdiskusi, bekerja dalam kelompok, ketika menemui

kesulitan mengamati dan lain-lain.
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3. Menemukan (Inquiry)

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran dengan

menggunakan pendekatan kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan

yang diperoleh siswa diharapkan bukan hanya hasil mengingat

seperangkat fakta-fakta, tetapi juga hasil menemukan sendiri.

Siklus inquiri adalah:

a. observasi (observation)
b. bertanya (questioning)
c. mengajukan dugaan (hiphotesis)
d. pengumpulan data (data gathering)
e. penyimpulan (conclussion)

Adapun langkah-langkah siswa dalam menemukan sendiri ini meliputi:

a. merumuskan masalah dalam mata pelajaran
b. mengamati atau melakukan observasi
c. menganalisis dan menyajikan tulisan, laporan, gambar, bagan, tabel

dan karya lainnya
d. mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya kepada pembaca,

teman sekelas, guru atau audience yang lainnya.

4. Masyarakat Belajar (learning community)

Konsep masyarakat belajar menyarankan agar hasil pembelajaran

diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari

sharing antar teman, antar kelompok, dan antara yang tahu ke yang belum

tahu. Masyarakat belajar dapat dilakukan di kelas maupun di luar kelas.

Dalam kelas dengan menggunakan pendekatan kontekstual, guru

disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok

belajar. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang anggotanya

hiterogen. Yang pandai mengajari yang lemah, yang tahu memberitahu

yang belum tahu, yang cepat menangkap mendorong temannya yang
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lambat, yang mempunyai gagasan segera mamberi usul. 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. Jadi learning community sangat

berkaitan dengan cooperative learning.

Masyarakat belajar bisa terjadi apabila ada proses komunikasi dua arah.

Seseorang yang terlibat dalam kegiatan masyarakat belajar memberikan

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 dirinya paling tahu, semua pihak mau saling

mendengarkan. Setiap pihak harus merasa bahwa setiap orang lain

memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang berbeda yang

perlu dipelajari.

5. Pemodelan (Modelling)

Dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada

model yang bisa ditiru. Model tersebut memberi peluang yang besar bagi

guru untuk memberi contoh cara mengerjakan sesuatu, dengan begitu guru

memberi model tentang bagaimana cara belajar. Model dalam hal ini

dapat berupa apa saja yang bisa diikuti oleh siswa, contohnya cara

bertransaksi jual beli dipasar yang dikaitkan dengan permintaan dan

penawaran. Ketika guru mendemonstrasikan cara bertransaksi jual beli
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antara penjual dan pembeli di pasar tradisional siswa mengamati kegiatan

permintaan dan penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh seorang

penjual dan pembeli. Kegiatan yang dilakukan oleh guru sebagai penjual

dan siswa sebagai pembeli menjadi perhatian utama siswa. Dengan begitu

siswa akan mengetahui bagaimana konsep permintaan dan penawaran

dengan melihat simulasi cara jual beli di pasar tadi. Secara sederhana,

kegiatan itu disebut pemodelan. Dalam pendekatan kontekstual, guru

bukan satu-satunya model dalam pembelajaran. Model dapat dirancang

dengan melibatkan siswa, seorang siswa dapat ditunjuk untuk memberi

contoh bagi temannya yang lain. Siswa contoh tersebut dapat dikatakan

sebagai model, siswa lain dapat menggunakan model tersebut sebagai

standar kompetensi yang harus dicapai.

6. Refleksi (Reflection)

Refleksi adalah cara berfikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir

ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita dilakukan dalam hal belajar

di masa yang lalu. Siswa 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. Pada setiap

akhir pembelajaran guru menyisakan waktu untuk memberi kesempatan

bagi siswa melakukan refleksi.

Refleksi dapat berupa:

a. pernyataan langsung siswa terhadap apa-apa yang diperoleh setelah
kegiatan pembelajaran

b. catatan atau jurnal buku siswa
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c. kesan dan saran siswa
d. diskusi atau pertanyaan dari siswa
e. hasil karya.

Pengetahuan yang bermakana diperoleh dari proses belajar. Pengetahuan

yang dimiliki siswa diperluas melalui konteks pembelajaran, yang

kemudian diperluas sedikit demi sedikit sehingga semakin berkembang.

Guru atau orang dewasa membantu siswa membuat hubungan antara

pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan yang baru.

Dengan refleksi itu, siswa akan merasa memperoleh sesuatu yang berguna

bagi dirinya tentang apa yang baru dipelajarinya.

7. Penilaian Sebenarnya (Authentic Assesment)

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 dalam belajar.

Gambaran tentang kemajuan belajar itu diperlukan sepanjang proses

pembelajaran, maka assessment tidak hanya dilakukan pada akhir periode

seperti semester dan ujian nasional.

Pembelajaran yang benar seharusnya ditekankan pada upaya membantu

siswa agar mampu mempelajari (learning how to learn), bukan ditekankan

pada perolehan sebanyak mungkin informasi di akhir periode

pembelajaran.  Karena assessment menekankan proses pembelajaran,
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maka data yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan nyata yang

dikerjakan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran.

Karakteristik authentic asessment adalah:

a. dilaksanakan selama dan sesudah pembelajaran berlangsung
b. bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif
c. yang diukur keterampilan dan performasi, bukan hanya mengingat

fakta
d. berkesinambungan
e. terintegrasi
f. dapat digunakan sebagai feed back.
(Sagala, 2008 : 92)

Kemajuan siswa dalam belajar dapat dilihat dari proses belajarnya, bukan

hanya semata-mata dibuktikan dari hasil nilai tes formatif dan sumatif yang

diperoleh siswa pada setiap akhir periode pembelajaran. Dengan

melaksanakan proses belajar yang tepat, diharapkan siswa akan memiliki

kemampuan dalam hal penguasaan materi, meningkatnya hasil belajar,

sehingga siswa dapat mencapai kompetensi dasar yang telah diharapkan oleh

guru.

Di dalam sebuah kelas dapat dikatakan telah menerapkan pendekatan

kontekstual apabila dalam pembelajarannya menggunakan tujuh komponen

utama pembelajaran efektif ini secara lengkap.

Metode CTL dapat diterapkan dalam berbagai kurikulum, bidang studi, dan

kelas apa pun juga. Penerapan pendekatan kontekstual secara garis besar

langkah-langkahnya adalah :

1. mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna
dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkontruksi
sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya.
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2. melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua pokok
bahasan.

3. mengembangkan sikap ingin tahu siswa dengan bertanya.
4. menciptakan masyarakat belajar.
5. menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran.
6. melakukan refleksi di akhir pertemuan.
7. melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara.
(Sagala, 2008 : 92)

Dengan menerapkan konsep pendekatan kontekstual dalam proses

pembelajaran dikelas, diharapkan hasil pembelajaran akan lebih bermakna lagi

bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan

siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa,

strategi pembelajaran lebih  dipentingkan dari pada hasil, dimana siswa belajar

mengkontruksikan sendiri. Karena diasumsikan dengan strategi dan

pendekatan yang baik, maka akan diperoleh hasil yang baik pula. Dalam

konteks ini siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dalam

status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Para siswa menyadari bahwa

yang mereka pelajari akan berguna dan sebagai bekal hidupnya kemudian hari.

Menurut Depdiknas (2003) dalam Sagala (2008 : 93) ada beberapa alasan

mengapa pendekatan kontekstual menjadi pilihan, yaitu :

1. pendekatan kontekstual merupakan strategi belajar ‘baru’ yang lebih
memberdayakan potensi yang dimiliki siswa dalam pembelajaran dan
tidak mengharuskan siswa menghafal fakta dalam pengetahuan tetapi akan
mendorong siswa mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka
sendiri.

2. melalui landasan filosofi konstruksivisme dalam CTL, siswa diharapkan
belajar melalui ‘mengalami’ bukan ‘menghafal’.

3. pengetahuan dibangun dari dalam siswa itu sendiri.
4. pengetahuan juga bisa saja salah dan keliru.

Penerapan konsep pendekatan kontekstual dalam proses pembelajaran dikelas,

diharapkan akan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa.
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Menurut Nurhadi (2002) dalam Muslich (2008 :42) dalam mendeskripsikan

karakteristik pembelajaran kontekstual dengan cara menderetkan sepuluh kata

kunci,yaitu:

1. kerjasama
2. saling menunjang
3. menyenangkan, tidak membosankan
4. belajar dengan gairah
5. pembelajaran terintegrasi
6. menggunakan berbagai sumber
7. siswa aktif
8. sharing dengan teman
9. siswa kritis
10. guru kreatif

Untuk dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dikelas dengan kerjasama.

Selain kerjasama, siswa juga dapat menggunakan berbagai sumber belajar.

Setelah siswa bersemangat hendaknya harus didukung oleh guru yang baik.

Para siswa tersebut memerlukan tenaga pengajar yang profesional, kretif dan

inovatif sebagai pengarah dan pembimbing mereka agar siswa menjadi

semangat dalam belajar.

Menurut Zahorik (1995) dalam Sagala (2008 : 93) ada lima elemen belajar

yang dapat membangun pengetahuan dalam benak siswa dengan pendekatan

kontekstual, yaitu:

1. pengaktifan pengetahuan yang sudah ada.
2. pemerolehan pengetahuan baru dengan cara mempelajari secara

keseluruhan dulu, kemudian baru memperhatikan detailnya.
3. pemahaman pengetahuan , yaitu dengan cara menyusun konsep sementara,

melakukan sharing kepada orang lain agar mendapat tanggapan atau
umpan balik dan atas dasar tanggapan itu, dan konsep revisi dan
selanjutnya dapat dikembangkan.

4. mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut.
5. melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan tersebut.
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Pelajaran ekonomi merupakan bagian dari mata pelajaran ilmu sosial yang

sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan secara langsung dapat

dirasakan pengaruhnya. Ekonomi adalah salah satu cabang Ilmu Pengetahuan

Sosial (IPS) yang mempelajari berbagai peristiwa sosial dan ekonomi yang

meliputi segala sebab akibat dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Salah satu tujuan pembelajaran ekonomi di SMP adalah membekali siswa

dengan sejumlah konsep ekonomi untuk mengetahui dan mengerti peristiwa

dan masalah ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dilingkungan

keluarga, masyarakat dan negara.

Dari pendapat beberapa ahli di atas maka, penulis dapat menerapkan

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual sebagai strategi untuk

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.  Pendekatan kontektual ini

dipilih karena mumpunyai beberapa kelebihan yaitu adanya hubungan antara

materi yang dipelajari siswa dengan kondisi nyata siswa di lingkungan sehari-

hari.  Pelajaran ekonomi khususnya pada materi permintaan, penawaran dan

harga sangat tepat sekali untuk menerapkan tujuh komponen dalam

pendekatan kontektual. Dengan adanya keterkaitan antara konsep

pembelajaran konstektual dengan fungsi dan tujuan mata pelajaran ekonomi

akan membantu siswa dalam memahami dan menemukan makna pelajaran

dengan sendirinya.
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B. Aktivitas Belajar

Belajar adalah faktor yang paling penting dalam sebuah proses pendidikan

dalam mendapatkan ilmu dan pengetahuan dan merupakan inti dari kegiatan

pendidikan. Dengan belajar manusia akan dapat meningkatkan

kemampuaannya dibidang keilmuan, pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap

dan perilaku yang dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam hidup

bermasyarakat. Selain itu, belajar juga dapat diartikan sebagai usaha untuk

mendapat suatu kepandaian dan kecerdasan melalui proses latihan secara

berkelanjutan dan terus-menerus. Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto

(2003 : 2) ”Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Dengan belajar secara aktif maka siswa akan memperoleh makna dan dapat

memperoleh banyak hal dari apa yang dibacanya. Hal ini sesuai dengan

pendapat Puskur (2002) dalam Muslich (2007 : 72) ”Belajar merupakan

kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau pemahaman”.

Untuk meningkatkan hasil belajar yang optimal dalam sebuah proses

pembelajaran, maka siswa dituntut untuk secara aktif dalam aktivitas

belajarnya dikelas. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hamalik

(2008:171) yang menyatakan bahwa “Pengajaran yang efektif adalah

pengajaran yang menyediakan kesempatan siswa belajar sendiri atau

melakukan aktifitas sendiri”.
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Menurut Sardiman (1986 : 16) bahwa setiap orang belajar harus aktif, tanpa

aktivitas maka proses belajar tidak dapat terjadi. Jadi, aktivitas dalam proses

pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa

dalam mengikuti pelajaran, bertanya hal yang belum diketahuinya, mencatat

dan segala macam kegiatan yang dilakukan yang dapat menunjang hasil

belajar.

Menurut Paul D. Dieriech dalam Hamalik (2008 : 172), aktivitas belajar dapat

digolongkan menjadi delapan jenis :

1. Kegiatan visual, misalnya: membaca, melihat gambar, mengamati
eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja atau
bermain.

2. Kegiatan lisan, misalnya: mengemukakan suatu fakta atau prinsip,
menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, mamberi saran,
mengemukan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi.

3. Kegiatan mendengarkan, misalnya: mendengarkan penyajian bahan,
mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu
permainan, mendengarkan radio.

4. Kegiatan menulis, misalnya: menulis cerita, menulis laporan, memeriksa
karangan, bahan-bahan kopi, membuat rangkuman, mengerjakan tes, dan
mengisi angket.

5. Kegiatan menggambar, misalnya: menggambar, membuat grafik, chart,
diagram peta, dan pola.

6. Kegiatan metrik, misalnya: melakukan percoban, memilih alat,
melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan,
menari, dan berkebun.

7. Kegiatan mental, misalnya: merenungkan, mengingat, memecahkan
masalah, menganalisis, faktor-faktor, melihat, hubungan-hubungan dan
membuat keputusan.

8. Kegiatan emosional, misalnya: minat, membedakan, berani, tenang,dan
lain-lain. Kegiatan dalam kelompok ini terdapat dalam semua jenis
kegiatan dan overlap satu sama lain.

Klasifikasi aktivitas seperti diatas, menunjukan bahwa aktivitas belajar itu

sangat komplek dan bervariasi, semakin banyak aktivitas yang dilakukan oleh

siswa, maka diharapkan siswa akan semakin memahami dan menguasai materi

pelajaran yang disampaikan oleh guru.
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Kegiatan belajar merupakan kegiatan interaksi yang terjadi antara guru dengan

siswa secara terencana, terarah dan terorganisasi dalam upaya mencapai tujuan

belajar. Kegiatan itu dapat dilakukan di luar sekolah dan di dalam sekolah.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang mengaktifkan siswa, guru tidak

begitu banyak melakukan aktivitas. Aktivitas lebih banyak dilakukan oleh

siswa, walaupun demikian tidak berarti guru tinggal diam. Guru memberikan

petunjuk tentang apa yang harus dilakukan siswa, mengarahkan, menguasai

dan mengadakan evaluasi. Aktivitas belajar siswa yang baik dapat terjadi

apabila guru mengupayakan situasi dan kondisi pembelajaran yang

mendukung. Ada beberapa prinsip belajar yang harus dilaksanakan siswa

terkait dengan aktivitas belajarnya, diantaranya: persiapan belajar, memotivasi

diri agar aktivitas belajar siswa meningkat, berpartisipasi aktif, dan

pengetahuan tentang hasil belajar.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa aktivitas belajar siswa di dalam kelas

akan membuat kelas menjadi dinamis, tidak membosankan dan benar-benar

menjadi pusat aktivitas belajar.

C. Hasil Belajar

Hasil belajar dari sebuah proses pembelajaran adalah suatu interakasi dari

tindak belajar dan tindak mengajar. Yang diakhiri dengan evaluasi hasil

belajar dan diperolehnya kemampuan bagi siswa.
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Menurut Gagne yang dikutip oleh Dimyati dan Mujiono (2006 : 10) bahwa,

Belajar merupakan kegiatan yang kopleks. Hasil belajar berupa kapabilitas.
Setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai.
Timbulnya kapabilitas tertesebut adalah dari:
1. stimulus yang berasal dari lingkungan.
2. proses kognitif yang dilakukan oleh pebelajar.

Bertitik tolak dari berbagai pandangan sejumlah ahli mengenai belajar, maka

konsep belajar selalu menunjukan kepada “suatu proses perubahan perilaku

atau pribadi seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu”.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Hamalik (2001 :30) bahwa, belajar

merupakan suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi

dengan lingkungannya. Hasil dan bukti bahwa seseorang telah belajar adalah

terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak

tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Tingkah laku

memiliki unsur subjektif (rohaniah) dan unsur motoris (jasmaniah).

Aspek yang tampak dari seseorang bila dikatakan berubah dalam mencapai

hasil belajar adalah: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan,

apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti, dan

sikap siswa. Perubahan tingkah laku dalam belajar tersebut merupakan hasil

belajar.

Salah satu cara untuk melihat hasil belajar adalah dengan melakukan evaluasi.

Menurut Bloom (1971) dalam Daryanto (2001 : 1) menyatakan :

Evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan

apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan

menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa.
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Menurut Stufflebeam (1971) dalam Daryanto (2001 : 1) menyatakan :

Evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan

informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan.

Kegiatan evaluasi dalam proses pembelajaran mutlak dilakukan, karena untuk

mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai siswa dalam proses

pembelajaran. Evaluasi digunakan untuk menentukan nilai belajar siswa

melalui kegiatan penilaian dan pengukuran hasil belajar.

Dimyati dan Mudjiono (2006 : 200), mengemukakan bahwa tujuan evaluasi

dalam pembelajaran ada empat, yaitu:

a. untuk pengembangan kegiatan pembelajaran bagi siswa untuk
meningkatkan hasil belajar

b. untuk seleksi, dari hasil belajar siswa digunakan sebagai dasar dalam
menentukan jenis pendidikan tertentu.

c. untuk kenaikan kelas,
d. untuk penempatan, sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki

Dari uraian di atas, bahwa tujuan dari hasil belajar adalah mengetahui tingkat

keberhasilan yang dicapai siswa setelah mengikuti suatu kegiatan

pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan

skala huruf, angka, kata atau simbol.

Setiap proses pembelajaran akan terdapat hasil nyata yang dapat diukur dan

dinyatakan sebagai hasil belajar seseorang, artinya merupakan hasil yang telah

dicapai dari yang dilakukan atau dikerjakan. Dari sudut pandang guru,

tindakan mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar dan dari sudut

pandang siswa, hasil belajar merupakan puncak proses belajar.
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Menurut Suharsimi Arikonto (1993 : 10) dalam Sari (2007 : 10) secara garis

besar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibedakan

menjadi dua jenis yaitu :

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri manusia dapat
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor biologis dan faktor psikiologis,
yang dikategorikan sebagai faktor biologis antara lain: usia, kematangan,
dan kesehatan, sedangkan yang dikategorikan sebagai faktor psikologis
adalah kelelahan, suasana hati, motivasi, minat, dan kebiasaan belajar.

2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri manusia yang diklasifikasikan
menjadi dua, yaitu faktor manusia (human) dan faktor non-manusia seperti
alam, benda, hewan, dan lingkungan fisik.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa hasil belajar siswa

merupakan hasil belajar yang diperoleh siswa setelah mengikuti pelajaran,

dimana hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor intern

maupun faktor ekstern.  Hasil belajar siswa biasanya ditunjukan oleh nilai

yang diperoleh siswa setelah mengikuti tes.

Hasil belajar ekonomi merupakan hasil belajar yang dicapai siswa dalam

pelajaran ekonomi selama siswa mampu memahami konsep-konsep, prinsip-

prinsip serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari setelah

siswa mempelajari kompetensi dasar yang diajarkan.  Untuk mengetahui

sejauh mana keberhasilan siswa, diperlukan pengukuran hasil belajar yaitu

melalui suatu tes dan dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai tertentu.

Sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SMP saat ini, maka kompetensi

dasar dari mata pelajaran IPS ekonomi yang dipelajari adalah:
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a. Mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan

kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

b. Mendeskripsikan pelaku ekonomi rumah tangga, masyarakat, perusahaan,

koperasi dan negara.

c. Mengidentifikasikan bentuk pasar dalm kegiatan ekonomi masyarakat.

D.  Hasil Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian tentang pembelajaran yang dilakukan dengan

pendekatan kontekstual dan menunjukan pengaruh yang positif pada hasil

belajar siswa. Penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Ernawati (2004), menyatakan adanya peningkatan yang positif terhadap

aktivitas dan hasil belajar dari pembelajaran kontektual pada kelas IV A

SD Negeri 2 Labuhanratu Bandar Lampung tahun pelajaran 2003/2004.

2. Sudaryanti (2004), menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan

kontekstual dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar pada siswa

kelas III SD Negeri 5 Merak Batin Kecamatan Natar Lampung Selatan

tahun pelajaran 2003/2004.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdahulu, dapat diketahui bahwa

pendekatan kontekstual dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.

Berdasarkan penelitian diatas, maka penlitian ini dialakukan dengan harapan

aktivitas dan hasil belajar siswa pada kelas VIII5 SMP Negeri 2 Pringsewu

dapat meningkat setelah dilakukan pembelajaran dengan pendekatan

kontekstual.
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E. Kerangka Pikir

Berdasarkan data pendahuluan yang sudah diperoleh, diketahui bahwa hasil

belajar ekonomi siswa kelas VIII5 SMP Negeri 2 Pringsewu masih rendah.

Rata-rata nilai mata pelajaran ekonomi yang diperoleh siswa kelas VIII5 pada

saat ulangan harian II adalah 54,70 dengan siswa tuntas belajar hanya 14

siswa dengan persentase 37,84%. Hal ini berarti siswa belum memenuhi

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh guru yaitu 75%

siswa memperoleh nilai 60.

Permasalah tersebut diduga kerena guru mata pelajaran IPS masih

menggunakan metode tradisional sehingga penggunaan metode pembelajaran

yang digunakan kurang sesuai dan masih terbatasnya sumber belajar.

Sumber belajar sangat terbatas hanya berkutat pada guru dan buku pelajaran

berupa lembar kerja siswa dan diperparah dengan kurangnya minat baca

siswa. Siswa tidak mau belajar mandiri dan mengulas pelajaran yang diterima

disekolah pada saat pulang dirumah. Jika ada pekerjaan rumah juga banyak

yang mengerjakan di sekolah, dengan menyalin pekerjaan kawannya.

Hal ini terjadi karena siswa kurang memperhatikan saat guru menerangakan

pelajaran. Akibatnya kurangnya pengusaan siswa terhadap materi yang telah

diberikan guru sehingga siswa tidak tuntas dalam belajar. Banyak juga siswa

yang tidak mempunyai buku pelajaran dan buku tugas. Siswa hanya

mengandalkan pengetahuan yang diberikan guru di kelas. Mereka juga

cenderung kurang memanfaatkan fungsi perpustakaan secara optimal.



37

Disebabkan karena sangat terbatasnya referensi buku koleksi yang ada

diperpustakaan sekolah. Hal ini juga diperparah dengan masih banyaknya

buku yang usianya sudah tua, sehingga kurang cocok dengan materi sekarang.

Akibatnya siswa menjadi kurang semangat untuk membaca buku

diperpustakaan dan hanya mengandalkan guru dan buku pelajaran sebagai

sumber utama dalam belajar.

Gaya belajar siswa juga cenderung individualis dan sendiri- sendiri, siswa

tidak mau bekerja sama dan belajar secara kelompok dengan teman. Siswa

cenderung pasif dan hanya mengandalkan penjelasan dari guru. Siswa merasa

cepat puas dan tidak mau mencari sumber belajar lain. Akibatnya siswa

menjadi kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran di dalam kelas.

Hal ini menyebabkan kurangnya aktivitas belajar siswa, sehingga proses

pembelajaran kurang bermakna dan hasil belajar yang diperoleh menjadi

rendah.

Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual merupakan konsep

pembelajaran yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi ajar

dengan situasi dunia nyata siswa, yang dapat mendorong siswa membuat

hubungan antara pengetahuan yang dipelajari dengan penerapannya dalam

kehidupan para siswa sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Keterkaitan

yang mengarah pada makna merupakan inti dari pembelajaran dengan

menggunakan metode kontekstual. Ketika siswa dapat mengaitkan isi dari

mata pelajaran akademik dengan pengalaman mereka sendiri, mereka
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menemukan makna, dan makna memberi alasan mereka untuk belajar.

Mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan seseorang membuat proses

belajar menjadi hidup dan keterkaitan inilah yang menjadi inti dari pendekatan

kontekstual.

Pendekatan kontekstual akan membantu para siswa melihat makna di dalam

materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subyek-

subyek akademik dengan konteks dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Tujuan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual ini adalah meningkatkan

aktivitas dan hasil belajar siswa serta mendorong siswa untuk membuat

hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Dari bagan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa pembelajaran dengan

pendekatan kontekstual akan dapat memberikan peningkatan terhadap

aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajar antara lain, mendengarkan penjelasan

guru, mencatat materi pelajaran, membaca buku pelajaran, bekerjasama

Pendekatan
Kontekstual

Aktivitas Belajar
Meningkat

Hasil Belajar
Meningkat
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mengerjakan soal-soal di LKS, bertanya atau menjawab pertanyaan,

berdiskusi antar kelompok, dan merasa bersemangat dalam belajar. Dengan

meningkatnya aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran, maka akan

mendukung dalam proses penguasaan materi sehingga diharapkan hasil belajar

akan menjadi optimal.

F. Hipotesis Tindakan

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Ada peningkatan aktivitas belajar IPS Ekonomi setelah menggunakan

pendekatan kontekstual pada siswa kelas VIII5 semester ganjil SMP

Negeri 2 Pringsewu tahun pelajaran 2008/2009.

2. Ada peningkatan hasil belajar IPS Ekonomi setelah menggunakan

pendekatan kontekstual pada siswa kelas VIII5 semester ganjil SMP

Negeri 2 Pringsewu tahun pelajaran 2008/2009.


