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KATA PENGANTAR

Dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kependidikan berkenaan dengan

implementasi kurikulum 2013, Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan,

Badan PSDMPK dan PMP Kemdikbud, akan menyelenggarakan Pendidikan

dan Pelatihan (Diklat) Implementasi Kurikulum 2013 bagi kepala sekolah dan

pengawas sekolah. Kegiatan ini akan diikuti oleh kepala sekolah dan

pengawas sekolah yang bertugas di SD, SMP, serta SMA/SMK. Untuk

mendukung keberhasilan diklat tersebut, diperlukan bahan ajar yang relevan

dengan tujuan, struktur program yang telah disusun, serta kebutuhan peserta.

Bahan ajar yang disusun ini memuat informasi konseptual, latihan, serta

lembar kerja. Disamping itu, pada bagian terpisah juga dilengkapi dengan

bahan tayang, silabus, serta satuan acara pelatihan. Hadirnya bahan ajar ini

diharapkan mampu menstimulasi terjadi proses belajar aktif, sekaligus

mengembangkan wawasan dan pengetahuan peserta.

Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan bahan ajar

ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi dan

sumbangan pemikirannya. Semoga bahan ajar ini dapat memberi manfaat

positif dalam pelaksanaan Dikalt Implementasi Kurikulum 2013 dalam rangka

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Jakarta, Februari 2013
Pengawas Badan PSDMPK dan PMP

Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd

NIP.196202031987031002
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orientasi Kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan

antara kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill) dan pengetahuan

(knowledge). Sejumlah hal yang menjadi alasan pengembangan Kurikulum 2013

adalah (a) Perubahan proses pembelajaran (dari peserta didik diberi tahu

menjadi peserta didik mencari tahu) dan proses penilaian (dari berbasis output

menjadi berbasis proses dan output). Implementasi kurikulum 2013 dalam

pembelajaran menerapkan pendekatan saintifik dan penilaian otentik untuk

mengukur semua kompetensi peserta didik, dengan menggunakan instrumen

utama penilaian adalah portofolio yang dibuat oleh peserta didik. Berarti dituntut

adanya keseimbangan antara proses dan hasil. Hal ini akan diaplikasikan pada

setiap jenjang pendidikan, dari SD hingga SMA. Tetapi khusus untuk SD,

pendekatan dalam sistem pembelajaran yang digunakan berbasis Tematik

Terpadu

Pada jenjang SMP/MTs, IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran

integrative science dan integrative social studies, bukan sebagai pendidikan

disiplin ilmu. Keduanya sebagai pendidikan yang berorientasi aplikatif,

pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan

pembangunan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial

dan alam. Oleh karena itu pembelajaran IPA dan IPS di SMP/MTs diberikan

secara terpadu (IPA/IPS Terpadu) Sedangkan untuk jenjang SMA, menggunakan

pendekatan mata pelajaran

Bagi peserta didik  sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang masih

berada pada taraf operasional konkrit yaitu pemahaman pada suatu yang nyata

atau tidak abstrak, maka peserta didik  perlu pengalaman belajar langsung dan

nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut didasarkan pada perkembangan

peserta didik secara holistik, berlangsung secara terpadu (aspek dimensi satu

mempengaruhi aspek dimensi yang lain). Maka salah satu alternatif

pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan di SMP/Mts adalah pembelajaran

kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) yaitu suatu konsep

belajar dimana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya
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dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan

masyarakat. Oleh karena itu guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam

merancang dan melaksanakan  pendidikan pembelajaran yang sesuai dengan

karakteristik peserta didik dan agar dapat mengikuti perkembangan jaman yang

semakin maju dengan  menerapkan Pembelajaran Kontekstual dan  Terpadu

pada mata pelajaran  IPA dan IPS di SMP , sedangkan mata pelajaran lain tetap

kontekstual  dan berbasis disiplin ilmu

B. Tujuan
Tujuan penyusunan Modul Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching

and Learning) dan Pembelajaran Terpadu bagi Pengawas dan Kepala Sekolah

ini pada dasarnya untuk memberikan pedoman yang dapat dijadikan sebagai

kerangka acuan.

Secara rinci, penyusunan modul  ini di antaranya bertujuan untuk:

1. Memberikan wawasan bagi pengawas dan kepala sekolah tentang apa,

mengapa, dan bagaimana pembelajaran kontekstual (CTL) dan

pembelajaran terpadu di Tingkat SMP/Mts

2. Memberikan bekal keterampilan kepada pengawas dan kepala sekolah

dalam menyusun rencana pembelajaran (menentukan tema,membuat

indikator , menyusun silabus, dan menjabarkan silabus menjadi rencana

pelaksanaan pembelajaran) dan penilaian pada pelaksanaan pembelajaran

kontekstual dan terpadu

3. Memberikan bekal kemampuan kepada pengawas dan kepala sekolah  agar

memiliki kemampuan membimbing guru dalam melaksanakan pembelajaran

kontekstual dan  terpadu

4. Memberikan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi pengawas dan

kepala sekolah , sehingga dapat memberikan dukungan terhadap

kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pembelajaran kontekstual dan

terpadu.

C. Kompetensi

1. Memahami Pembelajaran Kontekstual

2. Memahami Pembelajaran Terpadu

3. Mengelola Pembelajaran kontekstual dan terpadu



3

D. Indikator
1. Menjelasan pengertian pembelajaran kontekstual

2. Menjelaskan langkah pembelajaran kontekstual

3. Merancang pembelajaran kontekstual

4. Menjelaskan pengertian pembelajaran terpadu

5. Menjelaskan langkah  langkah pembelajaran terpadu

6. Merancang sebuah  pembelajaran terpadu

7. Mengella pembelajaran kontekstual dan terpadu

E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penyusunan Modul  ini meliputi pengertian pembelajaran

Kontekstual dan Pembelajaran Terpadu, Karakteristik Pembelajaran

Kontekstual dan Pembelajaran Terpadu,  pelaksanaan pembelajaran

Kontekstual dan Pembelajaran Terpadu sehingga dicapai tujuan yang

diinginkan.

F. Skenario Pembelajaran :

Tahap Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu

Persiapan  Dilakukan dengan mengecek kelengkapan alat bantu
pembelajaran, seperti LCD Projector, Laptop, File, Active
Speaker, dan Laser Pointer, atau media pembelajaran
lainnya.

Pengkondisian
Peserta

 Perkenalan 3 menit
 Menjelaskan Tujuan dan skenario Pembelajaran 5 menit
 Pemberian Motivasi 2 menit

Pendahuluan  Menjelaskan poin penting Materi Pembelajaran
kontekstual dan terpadu

10 menit

 Mengemukakan berbagai permasalahan implementasi
pembelajaran kontekstual dan terpadu di sekolah, baik
fasilitator maupun peserta

5 menit

Penayangan
Video

 Menayangkan Video Best Practice Pembelajaran
kontekstual dan terpadu di Sekolah

20 menit

Diskusi dan
Tanya Jawab

 Menugaskan peserta untuk memberikan
komentar/tanggapan terhadap Video Video Best Practice
Pembelajaran kontekstual dan terpadu.

 Perwakilan peserta diminta untuk menjadi notulen
diskusi.

20 menit

 Fasilitator menarik kesimpulan berdasarkan hasil diskusi
peserta terhadap Video Best Practice

10 menit

 Ajukanlah pertanyaan/kasus/permasalahan  yang terkait 10 menit
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dengan pembelajaran kontekstual dan terpadu  untuk
didiskusikan peserta.

Pertanyaan disiapkan oleh fasilitator sebanyak 3
pertanyaan.
 Meminta Peserta untuk memberikan

komentar/tanggapan terhadap Video Best Practice
Pembelajaran kontekstual dan terpadu
Perwakilan peserta diminta untuk    menjadi notulen
diskusi.

15
menit

 Fasilitator menarik kesimpulan berdasarkan hasil
diskusi peserta terhadap pertanyaan yang diajukan
fasilitator.

10 menit

Kerja Kelompok  Peserta dibagi menjadi 8 kelompok, masing-masing 5
orang

 Masing-masing kelompok membuat penerapan
pembelajaran kontekstual dan terpadu yang berbeda.

 Hasil kerja kelompok dituangkan dalam LK-01 dan
kertas plano.

 Kertas plano yang memuat hasil kerja peserta ditempel
di dinding ruang kelas atau menggunakan alat bantu
plip chart

 Perwakilan peserta berada di posisi dimana hasil kerja
kelompok ditempel, sekalis bertugas menjawab
pertanyaan dari peserta lain yang data secara
bergiliran.

60 menit

 Fasilitator memberikan pembahasan, penilaian dan
catatan terhadap hasil kerja masing-masing kelompok
dan menyampaikannya kepada seluruh peserta.

10 menit

Kerja individu  Masing-masing peserta diminta membuatc Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan
yang telah disusun di kelompok pada LK-02 di
kelompoknya masing-masing.

60 menit

 Masing-masing 1 orang perwakilan dari kelompok,
mempresentasikan RPP yang telah disusun, sehingga
akan ada 8 peserta yang akan tampil.

45 menit

Kerja Kelompok  Peserta dibagi menjadi 8 kelompok, masing-masing 5
orang

 Masing-masing kelompok mendiskusikan kasus pada
pengelolaan pembelajaran

30 menit

Menilai hasil
kerja peserta

 Fasilitator memberikan pembahasan, penilaian dan
catatan terhadap hasil kerja masing-masing individu
dan menyampaikannya kepada seluruh peserta.

30 menit

Refleksi dan
Penutup

 Fasilitator meminta peserta untuk memberikan
komentar berkanaan dengan pengetahuan baru yang
diperoleh, situasi pembelajaran yang dialami peserta,
serta rencana tindakan apa yang kemungkinan akan
dilakukan berkenaan dengan pembelajaran kontekstual
dan terpadu di sekolah.

15 menit
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BAB II
URAIAN MATERI

A. Kegiatan Belajar 1 :
1. Pengantar

Uraian materi ini memberikan wawasan dan pengalaman kepada Anda

mengenai Pembelajaran kontekstual. Untuk dapat menguasai materi  ini

dikembangkan berbagai kegiatan seperti berpikir reflektif, diskusi kelompok,

diskusi kelas dan beberapa pertanyaan dan tugas yang dapat Anda jawab dan

kerjakan.

2. Uraian Materi Pokok
Pembelajaran Kontekstual ( ContextualTeaching and Learning/CTL)

a. Pengertian Pembelajaran Kontekstual (CTL)

Pembelajaran Kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik

dan bertujuan memotivasi peserta didik  untuk dapat memahami makna

materi pelajaran  yang dipelajari dengan mengkaitkan 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. CTL merupakan suatu konsep belajar

dimana guru menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya

dengan 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. Dalam kelas

kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Guru

lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Tugas

guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja ber-sama untuk

menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa). Sesuatu yang
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baru datang dari menemukan sendiri bukan dari apa kata guru. Begitulah

peran guru di kelas yang dikelola dengan pembelajaran  kontekstual.

Langkah-langkah CTL dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja, mata

pelajaran apa saja, dan kelas yang bagaimanapun keadaannya.

b. Tujuan CTL

1) Membantu peserta didik dengan cara yang tepat untuk mengaitkan

makna pada pelajaran akademik mereka. Sehingga mereka akan

mengingat apa yang mereka pelajari

2) CTL membuat peserta didik mampu meghubungkan isi dari subyek

akademik dengan konteks kehidupan keseharian mereka untuk

menemukan makna .

3) Memberikan pengalaman pengalaman baru yang merangsang otak untuk

membuat hubungan – hubungan baru dan menemukan makna baru

c. Prinsip CTL

Dalam pembelajaran  kontekstual memungkinkan terjadinya lima bentuk

belajar yang menjadi prinsip penting ,yaitu mengaitkan (relating),mengalami

(experiencing), menerapkan (applying), bekerja sama (cooperating) dan

mentransfer (transferring) sehingga diharapkan peserta didik mampu

mencapai kompetensi secara maksimal

Berdasarkan uraian di atas, prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual dapat

diintegrasikan kedalam kegiatan pembelajaran yang biasa dilaksanakan oleh

guru dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Gambar 2.1  : Prinsip CTL
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Penjelasan :

 Mengaitkan (Relating )

Guru menghubungkan konsep yang akan dipelajari  dengan materi

pengetahuan yang telah dimiliki siswa

 Mengalami (Experiencing)

Siswa menerapkan pengetahuan yang dipelajari  dalam kehidupan sehari-hari

 Menerapkan (Applying)

Siswa melakukan diskusi kelompok untuk memecahkan permasalahan dan

mengembangkan kemampuan berkolaborasi dengan teman

 Bekerja sama (Cooperating)

Siswa melakukan diskusi kelompok untuk memecahkan permasalahan dan

mengembangkan kemampuan berkolaborasi dengan teman

 Mentransfer (Transferring)

Siswa menunjukkan kemampuan terhadap pengetahuan yang  dipelajarinya

dan menerapkannya dalam situasi dan konteks baru

d. Karakteristik  dan Ciri ciri kelas  CTL

Karakteristik Pembelajaran CTL adalah 1). Kerjasama. 2). Saling

menunjang. 3). Menyenangkan, tidak membosankan. 4). Belajar dengan

bergairah. 5). Pembelajaran terintegrasi. 6). Menggunakan berbagai sumber. 7).

Siswa aktif. 8). Sharing dengan teman. 9.) Siswa kritis guru kreatif. 10) Dinding

dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa, peta-peta, gambar, artikel,

humor dan lain-lain. 11). Laporan kepada orang tua (Laporan kepada orang tua

bukan hanya rapor tetapi juga hasil karya siswa, laporan hasil pratikum,

karangan siswa dan lain-lain )

Ciri-ciri kelas yang belajar dengan menggunakan pembelajaran kontekstual akan

terlihat sebagai berikut:  adanya kerjasama, saling menunjang, menyenangkan,

tidak membosankan, belajar dengan bergairah, pembelajaran terintegrasi,

menggunakan bebagai sumber, peserta didik aktif, sharing dengan teman,

peserta didik kritis, guru kreatif, laporan praktikum, dan karangan peserta didik.

e. Komponen CTL

Pembelajaran kontekstual akan mendorong Peserta didik mengkaitkan antara

pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
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Ada tujuh komponen utama pembelajaran yang mendasari penerapan

pembelajaran kontekstual dikelas. Ketujuh komponen itu adalah

konstruktivisme (constructivism), bertanya (questioning), menemukan

(inquiry), masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modeling)

refleksi (reflection), dan penilaian sebenarnya (Authentic Assesment) . Suatu

pembelajaran dikatakan telah menerapkan CTL, jika didalamnya terdapat

tujuh komponen tersebut yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2   :Tujuh Komponen CTL

Penjelasan :

1) Konstruktivisme : peserta didik dikondisikan agar mampu membangun

pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasarkan pada

pengetahuan awal yang telah mereka miliki. Jadi pembelajaran harus dikemas

menjadi proses “mengkonstruksi” bukan menerima pengetahuan.

2) Inquiry : peserta didik belajar mencari (melalui pengamatan) dan menemukan

sendiri hal-hal yang harus diketahui dari sebuah topik yang disajikan

kehadapan mereka. Disini peserta didik belajar menggunakan keterampilan

berpikir kritis

3) Questioning (Bertanya), dengan bertanya pengajar mendorong, membimbing

dan menilai kemampuan berpikir Peserta didik terhadap topik/materi. Bagi
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Peserta didik, kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam

pembelajaran yang berbasis inquiry.

4) Learning community (masyarakat belajar), disini peserta didik berkumpul

dengan teman sebayanya untuk saling berbagi ide, curah pendapat, dan

tukar pengalaman. Masyarakat belajar sangat membantu sekali untuk

mengokohkan pemahaman mereka terhadap pengamatan yang telah

dilakukan sebelumnya.

5) Modeling (pemodelan), tujuan adanya pemodelan adalah agar peserta didik

mempunyai gambaran nyata tentang apa yang akan mereka lakukan

selanjutnya. Yang menjadi model tidak selalu harus guru, tetapi bisa juga

peserta didik atau orang luar yang memiliki keterampilan yang harus dicapai

6) Reflection (refleksi), pada tahap ini peserta didik diminta untuk mencatat

setiap kejadian yang telah mereka lalui, memikirkannya, dan

merefleksikannya. Semua hal itu digunakan peserta didik untuk mengevaluasi

pembelajaran yang telah mereka laksanakan.

7) Authentic assessment (penilaian otentik) , yaitu penilaian yang dilakukan

tidak terbatas secara kognitif (melalui paper and pen test) saja, tapi lebih

holistik, yaitu penilaian proses dan produknya.

3. Penilaian Otentik Sebagai Ciri Penilaian Pembelajaran Kontekstual
Komponen yang merupakan ciri khusus dari pembelajaran  kontekstual

adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran

atau informasi tentang perkembangan pengalaman belajar siswa. Gambaran

perkembangan pengalaman siswa ini perlu diketahui guru setiap saat agar

bisa memastikan benar tidaknya proses belajar siswa. Dengan demikian,

penilaian otentik diarahkan pada proses mengamati, menganalisis, dan

menafsirkan data yang telah terkumpul ketika atau dalam proses

pembelajaran sedang berlangsung, bukan semata-mata pada hasil

pembelajaran

Dalam pembelajaran  kontekstual hal-hal yang biasa digunakan sebagai

dasar menilai hasil belajar peserta didik  adalah proyek kegiatan/laporan,

PR, kuis, karya peserta didik,kinerja, presentasi atau penampilan peserta

didik , demonstrasi, laporan, jurnal, hasil tes tertulis, karya tulis. Dengan

penilaian sebenarnya peserta didik  dinilai kemampuannya dengan berbagai
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cara, salah satunya adalah tes tertulis sebagai sumber data untuk meihat

kemampuan/prestasipeserta didik .

Penilaian Otentik mempunyai karakteristik sebagai berikut : 1) penilaian

dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung, 2)

menggunakan penilaian ulangan harian, ulangan tengah semester  ulangan

akhir semester, 3) mengukur keterampilan dan performansi, bukan

mengingat fakta, 4) berkesinambungan, 5) terintegrasi dan        6) dapat

digunakan sebagai umpan balik.

4. Langkah Pembelajaran kontekstual
Sebelum melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan Kontekstual,

tentu saja terlebih dahulu guru harus membuat desain/skenario

pembelajarannya, sebagai pedoman umum dan sekaligus sebagai alat

kontrol dalam pelaksanaannya. Pada intinya pengembangan setiap

komponen Kontekstual tersebut dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui

langkah-langkah sebagai berikut:

1) Langkah pertama, mengembangkan pemikiran siswa untuk melakukan

kegiatan belajar lebih bermakna apakah dengan cara bekerja sendiri,

menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan

keterampilan baru yang harus dimilikinya.

2) Langkah kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk

semua topik yang diajarkan.

3) Langkah ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan

memunculkan pertanyaan-pertanyaan.

4) Langkah keempat, menciptakan masyarakat belajar, seperti melalui kegiatan

kelompok, berdiskusi, tanya jawab, dan sebagainya.

5) Langkah kelima, menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa
melalui ilustrasi, model bahkan media yang sebenarnya.

6) Langkah keenam, membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap
kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.

7) Langkah ketujuh, melakukan penilaian secara objektif, yaitu menilai
kemampuan yang sebenarnya pada setiap siswa.

CTL lebih menekankan pada rencana kegiatan kelas yang dirancang guru.

Rencana kegiatan tersebut berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang
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akan dilakukan bersama peserta didiknya sehubungan dengan topik yang akan

dipelajari. Pembelajaran kontekstual lebih mementingkan strategi belajar bukan

hasil belajar. Pembelajaran kontekstual mengharapkan Peserta didik untuk

memperoleh materi peserta didik an meskipun sedikit tetapi mendalam  bukan

banyak tetapi dangkal. Tahap pembelajaran kontekstual meliputi empat tahapan,

yaitu: invitasi, ,eksplorasi, penjelasan dan solusi, dan pengambilan  tindakan.

5. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Kontekstual (CTL)
Beberapa keunggulan dari pembelajaran Kontekstual adalah:

1) Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. Artinya siswa dituntut untuk

dapat menagkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan

kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat

mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan

saja bagi siswa materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi

materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, sihingga

tidak akan mudah dilupakan.

2) Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan

konsep kepada siswa karena metode pembelajaran CTL menganut aliran

konstruktivisme, dimana seorang siswa dituntun untuk menemukan

pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofis konstruktivisme siswa

diharapkan belajar melalui ”mengalami” bukan ”menghafal”.

3) Kontekstual adalah  pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa

secara penuh, baik fisik maupun mental

4) Kelas dalam pembelajaran Kontekstual bukan sebagai tempat untuk

memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data

hasil temuan mereka di lapangan

5) Materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan hasil

pemberian dari guru

6) Penerapan pembelajaran Kontekstual dapat menciptakan suasana

pembelajaran yang bermakna

Sedangkan kelemahan dari pembelajaran kontekstual adalah sebagai

berikut:

1) Diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran Kontekstual

berlangsung
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2) Jika guru tidak dapat mengendalikan kelas maka dapat menciptakan

situasi kelas yang kurang kondusif

3) Guru lebih intensif dalam membimbing. Karena dalam m CTL, guru tidak

lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola

kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan

pengetahuan dan ketrampilan yang baru bagi siswa. Siswa dipandang

sebagai individu yang sedang berkembang. Kemampuan belajar

seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan keluasan

pengalaman yang dimilikinya. Dengan demikian, peran guru bukanlah

sebagai instruktur atau ”penguasa” yang memaksa kehendak melainkan

guru adalah pembimbing siswa agar mereka dapat belajar sesuai dengan

tahap perkembangannya.

4) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau

menerapkan sendiri ide–ide dan mengajak siswa agar dengan menyadari

dan dengan sadar menggunakan strategi–strategi mereka sendiri untuk

belajar. Namun dalam konteks ini tentunya guru memerlukan perhatian

dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran

sesuai dengan apa yang diterapkan semula.

6 . Latihan Kerja 1 (LK 1)
Jawablah pertanyaan di bawah ini secara jelas dan tepat.

1. Diskusikan makna dan tujuan pembelajaran kontekstual

2. Identifikasilah kegiatan belajar yang akan muncul pada saat guru

menerapkan CTL?

3. Diskusikan karakteristik dan penilaian model pembelajaran kontekstual

4. Identifikasi komponen pembelajaran kontekstual

5. Diskusikan makna penilaian otentik pada pembelajaran kontekstual

6. Diskusikan urutan tentang langkah pembelajaran kontekstual,bagaimana

pendapat Anda

7. Identifikasi perbedaan utama pembelalajaran kontekstual dan non

kontekstual

8. Rancanglah sebuah pembelajaran kontekstual di kelas VII SMP berdasarkan

latar belakang mata pelajaran yang Anda ampu
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9. Apakah pembelajaran kontekstual sudah dilaksanakan di sekolah Anda ?

Bila sudah dilaksanakan apa saja kendalanya ? bila belum apa

penyebabnya ?

10. Diskusikan (Bagi Kepala Sekolah), bagaimana cara Anda mengelola

pembelajaran kontekstual di Sekolah Anda .Tuliskan langkah-langkahnya

7. Refleksi KB 1 :

1) Dari  Bahan Belajar  yang  telah  Anda baca ,manakah hal-hal yang bagi

Anda merupakan pengetahuan baru?

2) Dari Bahan Belajar  yang  telah  Anda baca, manakah bagian bagian yang

menurut Anda benar benar meningkatkan pemahaman mengenai

Pendekatan dan Pembelajaran Kontekstual  (Contextual Teaching and

Learning)

8. Rangkuman

Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning, CTL) merupakan

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang

diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta

didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan

masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna

bagi peserta didik. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk

kegiatan peserta didik bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari

guru ke peserta didik. Komponen-komponen pembelajaran sebagai asas CTL

dalam menerapkan pola  pembelajaran meliputi asas konstruktivisme, inkuiri,

bertanya, masyarakat belajar,  permodelan, refleksi dan penilaian otentik.

Keseluruhan komponen ini dipertimbangkan  dalam langkah-langkah

pembelajaran kontekstual yang meliputi pendahuluan, kegiatan  inti dan kegiatan

penutup, baik pelaksanaan di lapangan maupun di dalam kelas.
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B. KEGIATAN BELAJAR  2 :
1. Pengantar

Materi ini memberikan wawasan dan pengalaman kepada Anda mengenai

Pembelajaran Terpadu. Untuk dapat menguasai materi  ini dikembangkan

berbagai kegiatan seperti berpikir reflektif, diskusi kelompok, diskusi kelas dan

beberapa pertanyaan dan tugas yang dapat  Anda  jawab dan kerjakan

2. Uraian Materi Pokok

Pembelajaran Terpadu

a. Konsep Pembelajaran Terpadu

Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran

yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata

pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, peserta

didik akan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan secara utuh sehingga

pembelajaran menjadi bermakna bagi peserta didik.

Makna pembelajaran terpadu adalah  pendekatan pembelajaran yang melibatkan

beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna

kepada peserta didik. Dikatakan bermakna pada pembelajaran terpadu artinya,

peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari  melalui

pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep yang lain yang

sudah mereka pahami.

Secara umum pembelajaran terpadu pada prinsipnya terfokus pada

pengembangan perkembangan kemampuan peserta didik secara optimal, oleh

karena itu dibutuhkan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran.

Melalui pembelajaran terpadu peserta didik dapat pengalaman langsung dalam

proses belajarnya, hal ini dapat menambah daya kemampuan peserta didik

semakin kuat tentang hal-hal yang dipelajarinya

Pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa ciri yaitu :

berpusat pada peserta didik (student centered), proses pembelajaran

mengutamakan pemberian pengalaman langsung, serta pemisahan antar mata

peserta didik an tidak terlihat jelas. Disamping itu pembelajaran terpadu

menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses

pembelajaran. Manfaat dari pembelajaran terpadu yaitu banyak topik-topik yang
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tertuang disetiap mata pelajaranan yang mempunyai keterkaitan konsep yang

dipelajari oleh peserta didik.

Adapun untuk dapat melaksanakan  pembelajaran terpadu, beberapa hal yang

diperlukan antara lain adalah: 1) kejelian guru dalam mengantisipasi

pemanfaatan berbagai arahan pengait konseptual intra ataupun antar mata

pelajaran , 2) penguasaan material dan metodologi terhadap mata pelajaran

yang bisa dikaitkan dan

b. Tujuan Pembelajaran Terpadu

Pembelajaran terpadu dikembangkan selain untuk mencapai tujuan

pembalajaran yang telah ditetapkan, diharapkan siswa juga dapat :

1) Meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih

bermakna

2) Mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan

memanfaatkan informasi

3) Menumbuhkembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur

yang diperlukan dalam kehidupan

4) Menumbuhkembangkan keterampilan sosial seperti kerja sama, toleransi,

komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain

5) Meningkatkan minat dalam belajar

6) Memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya.

c. Karakteristik Pembelajaran Terpadu

Pembelajaran terpadu memiliki beberapa macam karakteristik, diantaranya

(Panduan Pengembangan Pembelajaran Terpadu Depdinas,2004)

1) Berpusat pada peserta didik

2) Memberi pengalaman langsung pada peserta didik

3) Pemisahan antar mata pelajaran   tidak begitu jelas

4) .Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses

pembelajaran

5) .Bersifat luwes.

6) Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan

kebutuhan peserta didik
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7) Holistik, artinya suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam

pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari beberapa mata pelajaran

sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak.

8) Bermakna, artinya pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek

memungkinkan terbentuknya semacam jalinan skemata yang dimiliki

peserta didik.

9) Otentik, artinya informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi

otentik.

10) Aktif, artinya peserta didik perlu terlibat langsung dalam proses

pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses

penilaian.

11) Wujud lain dari implementasi terpadu yang bertolak pada tema, yakni

kegiatan pembelajaran yang dikenal dengan berbagai nama seperti

pembelajaran proyek, pembelaJaran unit, pembelajaran tematik dan

sebagainya.

3. Penilaian Pembelajaran Terpadu

Objek dalam penilaian pembelajaran terpadu mencakup penilaian terhadap

proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian proses belajar adalah upaya

pemberian nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru

dan peserta didik, sedangkan penilaian hasil belajar adalah proses

pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai dengan

menggunakan kriteria tertentu. Hasil belajar tersebut pada hakikatnya

merupakan pencapaian kompetensi-kompetensi yang mencakup aspek

pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam

kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi tersebut dapat dikenali melalui

sejumlah hasil belajar dan indikatornya yang dapat diukur dan diamati.

Penilaian proses dan hasil belajar itu saling berkaitan satu dengan lainnya,

hasil belajar merupakan akibat dari suatu proses belajar.

4. Strategi Pelaksanaan Pembelajaran Terpadu

 Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang  tersusun secara

terpadu di dalam kurikulum 2013 adalah mata pelajaran  IPA dan IPS.

Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran terpadu bergantung pada

kesesuaian rencana yang dibuat dengan kondisi dan potensi peserta didik
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(minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan). Untuk menyusun

perencanaan pembelajaran terpadu perlu dilakukan langkah-langkah

seperti tampak pada diagram berikut berikut :

Diagram 2.3 Langkah Perencanaan Pembelajaran Terpadu

Penjelasan :

a. Mempelajari  KI dan KD  mata pelajaran  IPA atau IPS

b. Penentuan Tema yang sesuai dengan konsep konsep yang ada  dalam

setiap nomor KD IPA atau IPS

c. Penjabaran (perumusan) Kompetensi Dasar ke dalam indikator sesuai

topik/tema

d. Pengembangan Silabus

e. Menyusun RPP Terpadu



18

Contoh Tema IPA dan IPS Terpadu

(Sumber PPPPTK IPA )

Gambar 2.4  : Contoh Tema Pembelajaran IPA Terpadu kls VII SMP

(Sumber PPPPTK IPS)

Gambar 2.5  : Tema Pembelajaran IPS Terpadu

2. Kelebihan Pembelajaran Terpadu

Adapun kelebihan-kelebihan pembelajaran terpadu diantaranya:
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1) Pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu    relevan

dengan tingkat perkembangan peserta didik

2) Kegiatan yang dipilih sesuai dengan dan bertolak pada minat dan

kebutuhan peserta didik

3) Seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik sehingga hasil

belajar akan dapat bertahan lebih lama.

4) Pembelajaran Terpadu menumbuh kembangkan keterampilan berpikir

peserta didik

5) Menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan

permasalahan yang sering ditemui dalam lingkungan peserta didik

6) Menumbuh kembangkan keterampilan sosial peserta didik seperti kerja

sama, toleransi, komunikasi dan respek terhadap gagasan orang lain.

3. Model  Pembelajaran Terpadu

Pembelajaran Terpadu antar mata peserta didik an Menurut Fogarty

dalam bukunya How to Integrate the Curricula (Fogarty,1991:XV)

ada  sepuluh  macam model pembelajaran terpadu, yaitu : 1) Model

Terhubung (The Connected Model), 2) Model Jaring Laba-Laba (The Webbed

Model), 3) Model  Keterpaduan (The Integrated Model), 4) Model Sarang (The

Nested Model), 5) Model Penggalan  (The Fragmented Model  ), 6) Model

Terurut (The Sequenced Model), 7) Model Irisan  (The Shared Model ), 8)

Model Galur (The Threaded Model), 9) Model Celupan (The Immersed

Model). Dan 10) Model Jaringan Kerja (The Networked  model)

Tabel 2.1 Ragam Model Pembelajaran Terpadu

No Nama Model Deskripsi Kelebihan Kelemahan

1 Model Terhubung
(Connected)

Model yang terfokus
pada pembentukan
saling keterhubungan
dalam satu mata
pelajaran
,keterhubungan antar
satu konsep, tugas dan
juga keterhubungan
antara ide pada
semester saat ini
dengan semester yang

konsep konsep
utama yang
saling terhubung
sehingga peserta
didik dapat
memperoleh
gambaran  yang
lebih jelas dan
luas dari konsep
yang di jelaskan

Disiplin-disiplin
ilmu tidak
berkaitan walau
pun hubungan di
buat eksplisit
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akan datang.
2 Model Jaring

Laba-Laba
(Webbed)

Pembelajaran  tematik ,
menggunakan suatu
tema sebagai dasar
pembelajaran dalam
berbagai disiplin mata
pelajaran

Adanya
penentuan tema
yang sesuai
dengan minat
peserta didik
akan
menimbulkan
motivasi belajar
terhadap peserta
didik, lebih
mudah dilakukan
oleh guru yang
kurang
berpengalaman,
penggunaan
pendekatan
tematik dalam
proses

Dalam
menentukan
tema yang
memiliki
keterhubungan
guru dituntut
memiliki kejelian
yang lebih,
karena dalam hal
ini termasuk
pekerjaan yang
tidak mudah
untuk dilakukan,
dalam
pembelajaran,
guru lebih
memusatkan
perhatian pada
kegiatan
daripada
pengembangan
konsep, dan
model ini
cenderung untuk
merumuskan
tema yang
dangkal

3 Model
Keterpaduan
( Integrated)

Merupakan pola baru
dan rancangan yang
menggunakan elemen-
elemen dasar tiap-tiap
disiplin ilmu.
Carainterdisiplin ini
mencocokan subjek-
subjek untuk mengisi
topik dan konsep
dengan beberapa tim
pengajaran di dalam
suatu model integrasi
yang otentik.

, dicari keterampilan,
konsep, dan sikap-sikap
yang sama

Peserta didik
saling
mengaitkan,
saling
menghubung
kan diantara
macam-macam
bagian dari mata
pelajaran.

Model ini sulit
dilaksanakan
secara penuh;
karena
membutuhkan
keterampilan
tinggi,percaya
diri dalam
prioritas konsep,
keterampilan dan
sikap yang
menembus
secara urut dari
mata pelajaran;
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4 Model
Sarang/kumpulan
( Nested )

Model pembelajaran
terpadu yang target
utamanya adalah materi
pelajaran yang dikaitkan
dengan keterampilan
berfikir dan keterampilan
mengorganisasi.

Memberi
perhatian pada
berbagai mata
pelajaran  yang
berbeda dalam
waktu yang
bersamaan,
memperkaya
dan memperluas
pembelajaran

Peserta didik
dapat menjadi
bingung dan
kehilangan arah
mengenai
konsep-konsep
utama dari suatu
kegiatan atau
peserta didik an

5 Model Penggalan
(Fragmented )

adalah model
pembelajaran
konvensional
(umumnya) yang
terpisah secara mata
pelajaran. Hal ini
dipelajari peserta didik
tanpa menghubungkan
kebermaknaan dan
keterkaitan antara satu
pelajaran dengan
pelajaran lainnya. Setiap
mata pelajaran diajarkan
oleh guru yang berbeda
dan mungkin pula ruang
yang berbeda. Setiap
mata pelajaran memiliki
ranahnya tersendiri dan
tidak ada usaha untuk
mempersatukannya

Guru dapat
menyiapkan
bahan ajar
sesuai dengan
bidang
keahliannya dan
dengan mudah
menentukan
ruang lingkup
bahasan yang
diprioritaskan
dalam setiap
pengajaran.

peserta didik
tidak dapat
mengintegrasika
n konsep-konsep
yang sama,
keterampilan
serta sikap yang
ada kaitannya
satu dengan
yang lainnya.
(Awalnya saja
yang
berhubungan
,seanjutnya tetap
terpisah pisah)

6 Model Terurut
Sequenced ),

Model pembelajaran
yang disusun kembali
dan diurutkan sehingga
bertepatan
pembahasannya satu
dengan yang lainnya.

Dalam
penyusunan
urutan topik,
guru memiliki
keleluasaan
untuk
menentukan
sendiri
berdasarkan
prioritas dan
tidak dibatasi
oleh apa yang
sudah tercantum
dalam kurikulum

Perlu adanya
kerjasama
antara guru-guru
mata pelajaran
agar dapat
mengurutkan
materi, sehingga
ada kesesuaian
antara konsep
yang satu
dengan konsep
yang lainnya
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7 Model Irisan
(Shared )

Model pembelajaran
terpadu yang
merupakan gabungan
atau keterpaduan
antara dua mata
pelajaran yang saling
melengkapi dan di
dalam perencanaan
atau pengajarannya
menciptakan satu fokus
pada konsep,
keterampilan serta
sikap.

Dalam hal
mentransfer
konsep secara
lebih dalam,
peserta didik
menjadi lebih
mudah
melakukannya.
misalnya dengan
alat bantu media
film untuk
menanamkan
konsep dari dua
mata pelajaran
dalam waktu
yang bersamaan

Untuk menyusun
rencana model
pembelajaran ini
diperlukan
kerjasama guru
dari mata
pelajaran yang
berbeda,
sehingga perlu
waktu ekstra
untuk
mendiskusikanny
a

8 Model Galur
(Threaded )

Model pembelajaran
yang memfokuskan
pada kurikulum yang
berpotongan dengan inti
materi subjek. Seperti
komponen memprediksi,
meramalkan kejadian
yang sedang
berlangsung,
mengantisipasi sebuah
bacaan, hipotesis
laboratorium dan
sebagainya.

Peserta didik -
peserta didik
mempelajari
cara mereka
belajar;
memfasilitas
transfer
pembelajaran
selanjutnya

Disiplin-disiplin
ilmu yang
bersangkutan
tetap terpisah
satu sama lain

9 Model Celupan
(Immersed).

Model pembelajaran
yang melibatkan
beberapa mata
pelajaran dalam satu
proyek

Setiap peserta
didik mempunyai
ketertarikan
mata pelajaran
yang berbeda
maka secara
tidak langsung
peserta didik
yang lain akan
belajar dari
peserta didik
lainnya. Mereka
terpacu untuk
dapat
menghubungkan
mata pelajaran
yang satu
dengan yang
lainnya

Peserta didik
yang tidak
senang
membaca akan
mendapat
kesulitan utnuk
mengerjakan
proyek ini,
sehingga peserta
didik menjadi
kehilangan minat
belajar.
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10 Model Jaringan
Kerja (Networked)
)

Model pembelajaran
berupa kerjasama
antara peserta didik
dengan seorang ahli
dalam mencari data,
keterangan, atau lainnya
sehubungan dengan
mata pelajaran yang
disukainya atau yang
diminatinya sehingga
peserta didik secara
tidak langsung mencari
tahu dari berbagai
sumber. Sumber dapat
berupa buku bacaan,
internet, saluran radio,
TV, atau teman, kakak,
orangtua atau guru yang
dianggap ahli olehnya.

Peserta didik
memperluas
wawasan
pengetahuan
pada satu atau
dua mata
pelajaran secara
mendalam dan
sempit
sararannya. Hal
ini umumnya
muncul secara
tidak sengaja
selama proses
pembelajaran di
kelas sedang
berlangsung

Kemungkinan
motivasi peserta
didik akan
berubah
sehingga
kedalaman
materi pelajaran
menjadi dangkal
secara tidak
sengaja karena
mendapat
hambatan dalam
mencari sumber

4. Latihan Kerja 2 (LK 2)
Setelah memelajari bahan bacaan pada kegiatan belajar 2 ini,

Jawablah pertanyaan berikut ini

1) Diskusikan tentang konsep pembelajaran terpadu

2) Apa makna pembelajaran terpadu

3) Identifikasi karakteristik pembelajaran terpadu.

4) Diskusikan strategi pembelajaran terpadu

5) Apa kelebihan dan kelemahan  dari (pilih lima model) dalam

pembelajaran terpadu menurut Forgaty

6) Diskusikan langkah-langkah umum dalam perancangan pembelajaran

terpadu,bagimana pendapat Anda

7) Rancanglah sebuah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran IPA/IPS

terpadu berdasarkan KI dan KD dalam IPA / IPS Terpadu di Kurikulum

2013

5. Refleksi KB 2 :
1) Dari  Bahan Belajar  yang  telah  Anda baca ,manakah hal-hal

yang bagi Anda merupakan pengetahuan baru?
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2) Dari Bahan Belajar  yang  telah  Anda baca, manakah bagian bagian

yang menurut Anda benar benar meningkatkan pemahaman mengenai

Pembelajaran Terpadu?

6. Rangkuman
Berdasarkan uraian di atas maka pembelajaran terpadu sebagai berikut:

 Pembelajaran dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian yang

digunakan untuk memahami gejala-gejala dan konsep lain baik berasal

dari mata pelajaran yang bersangkutan ataupun menggabungkan sebuah

konsep dalam beberapa mata peserta didik an yang berbeda dengan

harapan peserta didik akan belajar dengan lebih baik dan bermakna.

 Pembelajaran terpadu menuntut diadakannya penilaian  tidak hanya pada

produk, tetapi juga pada proses.Penilaian  pembelajaran terpadu tidak

hanya berorientasi pada dampak instruksional dari proses pembelajaran,

tetapi juga pada proses dampak pengiring dari proses pembelajaran

tersebut. Dengan demikian pembelajaran terpadu menuntut adanya

teknik penilaian yang banyak ragamnya

 Ada sepuluh model pembelajaran terpadu yaitu : 1) Model Terhubung

(The Connected Model), 2) Model Jaring Laba-Laba (The Webbed

Model), 3) Model  Keterpaduan (The Integrated Model), 4) Model Sarang

(The Nested Model), 5) Model Penggalan  (The Fragmented Model ), 6)

Model Terurut (The Sequenced Model), 7) Model Irisan (The Shared

Model ), 8) Model Galur (The Threaded Model), 9) Model Celupan (The

Immersed Model). Dan 10) Model Jaringan Kerja (The Networked

model)
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C. KEGIATAN BELAJAR 3 :

1. Pengantar
Materi ini memberikan wawasan dan pengalaman kepada Anda mengenai

Pengelolaan pembelajaran kontekstual dan terpadu. Untuk dapat menguasai

materi  ini dikembangkan berbagai kegiatan seperti berpikir reflektif, diskusi

kelompok, diskusi kelas dan beberapa pertanyaan dan tugas yang dapat  Anda

jawab dan kerjakan

2. Uraian Materi Pokok

Pengelolaan Pembelajaran

a. Peran Kepala sekolah dalam pemimpin pembelajaran
Kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan dalam memberdayakan

masyarakat dan lingkungan sekolah untuk itu sebagai seorang pemimpin kepala

sekolah diharapkan mampu untuk berusaha membina, mengelola dan

mengembangkan sumber daya-sumber daya yang ada di sekolah.

Kepala Sekolah mempunyai tugas pokok mengelola penyelenggaraan kegiatan

pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Secara lebih operasional tugas pokok

kepala sekolah mencakup kegiatan menggali dan mendayagunakan seluruh

sumber daya sekolah secara terpadu dalam kerangka pencapaian tujuan sekolah

secara efektif dan efisien.

Diantara tugas tugad pokok kepala sekolah  Ada yang berkaitan dengan

kepemimpinan pembelajaran yaitu

1) Pendidik (Educator)

Sebagai pendidik, kepala sekolah melaksanakan kegiatan perencanaan,

pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan perencanaan menuntut

kapabilitas dalam menyusun perangkat-perangkat pembelajaran; kegiatan

pengelolaan mengharuskan kemampuan memilih dan menerapkan strategi

pembelajaran yang efektif dan efisien; dan kegiatan mengevaluasi

mencerminkan kapabilitas dalam memilih metode evaluasi yang tepat dan

dalam memberikan tindak lanjut yang diperlukan terutama bagi perbaikan

pembelajaran . Sebagai pendidik, kepala sekolah juga berfungsi membimbing

siswa, guru dan tenaga kependidikan lainnya.

2.) Pemimpin (leader)

Sebagai pemimpin, kepala sekolah berfungsi menggerakkan semua potensi

sekolah, khususnya tenaga guru dan tenaga kependidikan bagi pencapaian
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tujuan sekolah. Dalam upaya menggerakkan potensi tersebut, kepala sekolah

dituntut menerapkan prinsip-prinsip dan metode-metode kepemimpinan yang

sesuai dengan mengedepankan keteladanan, pemotivasian, dan

pemberdayaan staf.

3) Pengelola (manajer).

Sebagai pengelola, kepala sekolah secara operasional melaksanakan

pengelolaan kurikulum, peserta didik, ketenagaan, keuangan, sarana dan

prasarana, hubungan sekolah-masyarakat, dan ketatausahaan sekolah.

Semua kegiatan-kegiatan operasional tersebut dilakukan melalui oleh

seperangkat prosedur kerja berikut: perencanaan, pengorganisasian,

penggerakan, dan pengawasan. Berdasarkan tantangan yang dihadapi

sekolah, maka sebagai pemimpin, kepala sekolah melaksanakan pendekatan-

pendekatan baru dalam rangka meningkatkan kapasitas sekolah.

4) Administrator.
Dalam pengertian yang luas, kepala sekolah merupakan pengambil kebijakan

tertinggi di sekolahnya. Sebagai pengambil kebijakan, kepala sekolah

melakukan analisis lingkungan (politik, ekonomi, dan sosial-budaya) secara

cermat dan menyusun strategi dalam melakukan perubahan dan perbaikan

sekolahnya. Dalam pengertian yang sempit, kepala sekolah merupakan

penanggung-jawab kegiatan administrasi ketatausahaan sekolah dalam

mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

4) Penyelia (Supervisor).

Berkaitan dengan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran

kepala sekolah berfungsi melakukan pembinaan professional kepada guru

dan tenaga kependidikan. Untuk itu kepala sekolah melakukan kegiatan-

kegiatan pemantauan atau observasi kelas, melakukan pertemuan-pertemuan

guna memberikan pengarahan teknis kepada guru dan staf memberikan

solusi bagi permasalahan pembelajaran yang dialami guru.
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Kepemimpinan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan program-

program pendidikan dan kepemimpinan pendidikan merupakan kegiatan yang

memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan. Kepemimpinan disini merujuk

kepada kepala sekolah dimana seorang kepala sekolah diharapkan mampu

berperan dan memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah

Kepala sekolah diharapkan dapat memotivasi guru yaitu dengan memberi

dorongan kepada guru-guru agar aktif bekerja menurut prosedur dan metode

tertentu sehingga pekerjaan itu berjalan dengan lancar mencapai sasaran.

Sebagai pemimpin pembelajaran kepala sekolah diharapkan mampu

meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepemimpinan oleh kepala sekolah

ditandai oleh perhatian yang seksama terhadap kualitas pengajaran.

Penekanannya adalah bagaimana kepala sekolah melakukan kegiatannya agar

para guru bisa melaksanakan pengajarannya dengan kualitas yang tinggi.

Kepala sekolah berperan aktif sebagai pemimpin pembelajaran yang berupaya

meningkatkan pembelajaran secara efektif, dan meningkatkan prestasi

akademik siswanya menjadi tinggi. Dengan otonomi yang lebih besar, maka

kepala sekolah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengelola

sekolahnya. Secara khusus, keputusan-keputusan didesentralisasi adalah yang

secara langsung berpengaruh pada siswa dan kepala sekolah mempunyai

tanggung jawab terhadap pengetahuan (knowledge), desentralisasi keputusan

berkaitan dengan kurikulum, termasuk keputusan mengenai tujuan dan sasaran

pembelajaran; teknologi (technology), desentralisasi keputusan mengenai sarana

belajar mengajar; kekuasaan (power), desentraliasi kewenangan dalam membuat

keputusan; material (material), desentralisasi keputusan mengenai penggunaan

fasilitas, pengadaan dan peralatan alat-alat sekolah; manusia (people),

desentralisasi keputusan mengenai sumber daya manusia, termasuk

pengembangan profesionalisme dalam hal-hal berkaitan dengan proses belajar

mengajar, serta dukungan terhadap proses belajar mengajar; waktu (time),

desentralisasi keputusan mengenai lokasi waktu; keuangan (finance).

Pasal 12 ayat 1 PP 28 Tahun 2009 bahwa kepala sekolah bertanggung jawab

atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan

tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana

dan prasarana.
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Tujuan utama kepemimpinan pembelajaran adalah memberikan layanan prima

kepada semua siswa agar mereka mampu mengembangkan potensi, bakat,

minat dan kebutuhannya.

Kepemimpinan pembelajaran ditujukan juga untuk memfasilitasi pembelajaran

agar siswa meningkat: prestasi belajar meningkat, kepuasan belajar semakin

tinggi, motivasi belajar semakin tinggi, keingintahuan terwujudkan, kreativitas

terpenuhi,inovasi terealisir, jiwa kewirausahaan terbentuk, dan kesadaran untuk

belajar sepanjang hayat karena ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni

berkembang dengan pesat tumbuh dengan baik. Kepemimpinan pembelajaran

jika diterapkan di sekolah akan mampu membangun komunitas belajar warganya

dan bahkan mampu menjadikan sekolahnya sebagai sekolah belajar (learning

school). Sekolah belajar memiliki perilaku-perilaku sebagai berikut:

memberdayakan warga sekolah seoptimal mungkin, memfasilitasi warga sekolah

untuk belajar terus dan belajar ulang, mendorong kemandirian setiap warga

sekolahnya, memberi kewenangan dan tanggungjawab kepada warga

sekolahnya, mendorong warga sekolah untuk mempertanggungjawabkan proses

dan hasil kerjanya, mendorong teamwork yang kompak, cerdas, dinamis,

harmonis, dan lincah/cepat tanggap terhadap pelanggan utama yaitu siswa,

mengajak warga sekolahnya untuk menjadikan sekolahnya berfokus pada

layanan prima kepada siswa, mengajak warga sekolahnya untuk siap dan akrab

menghadapi perubahan, mengajak warga sekolahnya untuk berpikir sistem,

mengajak warga sekolahnya untuk komit terhadap keunggulan mutu, dan

mengajak warga sekolahnya untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus

b. Peran Kepala sekolah dalam Perencanaan Pembelajaran

Dalam perencanaan , kepala sekolah perlu melibatkan sejumlah orang. Bukan

hanya orang-orang dalam sekolah yang dilibatkan, tetapi juga orang-orang di

luar sekolah. Dengan melibatkan sejumlah orang dalam perencanaan, di

samping cukup banyak yang ikut serta berpikir, juga semua aspirasi dan

kebutuhan sekolah dan masyarakat akan tertampung

c. Peran Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan (Actuating) Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan dimana seorang guru diharapkan

dapat memotivasi, mendorong dan memberi semangat/inspirasi kepada

siswa, sehingga siswa dapat mencapai tujuannya. Kegiatan pelaksanaan

pembelajaran di sekolah terutama ditujukan kepada guru sebab merekalah
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yang terlibat lagi dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Kepala sekolah

dalam hal ini menekankan kegiatannya pada usaha mempengaruhi guru-guru

dalam melaksanakan tugas mengajar

Pelaksanaan adalah kegiatan memimpin bawahan dengan jalan memberi

perintah, memberi petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin,

memberikan berbagai usaha lainnya hingga mereka dalam melaksanakan

tugas mengikuti arah yang telah ditetapkan dalam petunjuk, peraturan atau

pedoman yang telah ditetapkan .

.

3. Latihan Kerja
1) Diskusikan (Bagi Kepala Sekolah),bagaimana cara Anda mengelola

pembelajaran IPA dan IPS Terpadu di Sekolah Anda

2) Pemecahan soal Kasus

Bacalah kasus 1 di berikut ini dengan seksama,kemudian  diskusikan
pemecahan masalah  dari pertanyaan kasus 1 tersebut

Kasus 2.1

Salah seorang guru di sekolah Anda telah berhasil mengikuti pelatihan

pembelajaran kontekstual dan terpadu Guru tersebut mencoba menerapkan

hasilnya. Sementara guru lain bukannya mencoba mencari tahu dan belajar

darinya tetapi malah mencemoohnya.

Bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh Pengawas Sekolah  atau  Kepala

Sekolah , agar guru lain mau meniru dan mencoba pembaharuan pembelajaran

yang telah dilakukan oleh guru tersebut?

Bacalah kasus 2 berikut ini dengan seksama,kemudian  diskusikan
pemecahan masalah  dari pertanyaan kasus 2 tersebut

Kasus 2.2

Beberapa guru kelas VII, VIII dan IX telah mengikuti pelatihan pembelajaran

kontekstual dan terpadu . Namun hanya guru-guru kelas VII saja yang

menerapkan hasil pelatihan, dan tampak tanda-tanda terjadinya peningkatan

mutu proses dan hasil pembelajaran.  Semetara guru-guru  kelas VIII dan IX

tidak mau menerapkan hasil pelatihannya.
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Bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh Pengawas Sekolah  atau  Kepala

Sekolah agar guru-guru kelas VIII dan IX pun menerapkan hasil pelatihan?

Bacalah kasus 3 berikut ini dengan seksama,kemudian  diskusikan
pemecahan masalah  dari pertanyaan  kasus 3  tersebut

Kasus 2.3

Beberapa orang guru mata pelajaran telah berulang kali mengikuti pelatihan

pembelajaran kontekstual dan terpadu . Namun kegiatan pembelajaran yang

dilakukan oleh guru-guru tersebut tidak menampakkan pembaharuan/tidak

terlihat adanya peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran.

Bagaimana strategi yang sebaiknya dilakukan oleh Pengawas Sekolah  atau

Kepala Sekolah agar guru-guru yang bersangkutan mau berubah?

Bacalah kasus 4 berikut ini dengan seksama,kemudian  diskusikan
pemecahan masalah  dari pertanyaan  kasus 3  tersebut

Kasus 2.4

Suatu saat Pengawas Sekolah  atau  Kepala Sekolah mengujungi sebuah

Sekolah Gumati yang relatif lebih maju. Kepala Sekolah Gumati menjelaskan

bahwa program dan kegiatan yang selalu dilakukan di sekolah tersebut adalah

melaksanakan Pembelajaran kontekstual dan terpadu . Sementara itu Pengawas

Sekolah  atau  Kepala Sekolah yang mengunjungi sekolah tersebut menyadari

bahwa di sekolahnya program dan kegiatan semacam itu belum dilaksanakan.

Bagaimana strategi yang sebaiknya dilakukan oleh Pengawas Sekolah  atau

Kepala Sekolah   agar guru-gurunya mau melakukan hal yang sama?

3. Refleksi KB 3 :
1) Dari  Bahan Belajar  yang  telah  Anda baca ,manakah hal-hal yang bagi

Anda merupakan pengetahuan baru?

2) Dari Bahan Belajar  yang  telah  Anda baca, manakah bagian bagian

yang menurut Anda benar benar meningkatkan pemahaman mengenai

Pengelolaan Pembelajaran
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4. Rangkuman

Sebagai pengelola, kepala sekolah secara operasional melaksanakan

pengelolaan kurikulum, peserta didik. Semua kegiatan-kegiatan operasional

tersebut dilakukan melalui oleh seperangkat prosedur kerja berikut:

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan..

Dalam pengertian yang sempit, kepala sekolah merupakan penanggung-

jawab kegiatan administrasi ketatausahaan sekolah dalam mendukung

pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Berkaitan dengan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran

kepala sekolah berfungsi melakukan pembinaan professional kepada guru

dan tenaga kependidikan. Untuk itu kepala sekolah melakukan kegiatan-

kegiatan pemantauan atau observasi kelas, melakukan pertemuan-pertemuan

guna memberikan pengarahan teknis kepada guru dan staf memberikan

solusi bagi permasalahan pembelajaran yang dialami guru.
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BAB III
EVALUASI  KETERCAPAIAN INDIKATOR

Soal Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling tepat.

1. Dalam pembelajaran kontekstual “Real World Learning” merupakan hal

penting,  maksudnya adalah:

A. Pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik

B. Kemampuan memecahkan persoalan

C. Belajar dari kehidupan yang nyata

D. Belajar bukan mengumpulkan fakta

2. Makna terpenting dari pembelajaran kontekstual adalah:

A. Belajar untuk menghafalkan fakta-fakta

B. Guru berperan sebagai pembimbing dan instruktur pembelajaran

C. Aktivitas peserta didikdiberikan kebebasan secara leluasa

D. Belajar menekankan proses pengalaman dalam kehidupan nyata

3. Pada pernyataan berikut yang bukan merupakan salah satu dari lima bentuk

belajar yang penting dalam pelaksanaan pembelajaran kontekstual adalah .. .

.

A. Menerapkan

B. Mengaitkan

C. Mentransfer

D. Mengerjakan

4. Perbedaan yang penting antara pembelajaran kontekstual dengan

konvensional, proses  pembelajaran kontekstual menekankan pada:

A. Materi pembelajaran ditemukan dan menggali sendiri

B. Tujuan pembelajaran memperoleh nilai tinggi

C. Kegiatan belajar dilakukan secara individual

D. Kebenaran yang dimiliki bersifat final dan absolute
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5. Yang merupakan realisasi dari penerapan prinsip differensiasi dalam

pembelajaran kontekstual adalah:

A. Peserta didik berkolaborasi dengan teman-temannya untuk melakukan

pengamatan

B. Guru bertindak mendorong peserta didikuntuk memahami dan

merealisasikannya

C. Menekankan hubungan antara kegiatan belajar peserta didik dengan

lainnya

D. Adanya ketergantungan antara kegiatan guru dengan peserta didik

6. Tahapan dimana peserta didikdi beri kesempatan untuk menyelidiki dan

menemukan konsep  untuk mengumpulkan dan menginterprestasikan data

dalam kegiatan pembelajaran:

A. Tahapan invitasi

B. Tahapan eksplorasi

C. Tahapan penjelasan dan solusi

D. Tahapan pengambilan tindakan

7. Suatu proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan

melalui proses  berfikir secara sistematis adalah:

A. Inkuiri

B. Konstruktivisme

C. Masyarakat belajar

D. Bertanya

8. Pembelajaran kontekstual dikenal dengan pembelajaran kelompok, dengan

alasan:

A. Menekankan pada aktivitas peserta didik secara penuh

B. Memudahkan untuk mendiskusikan hasil temuan

C. Memudahkan guru mencapai sasaran pembelajaran tepat waktu

D. Saling membelajarkan diantara peserta didik
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9. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlahnya,

hal ini tepat  dilakukan pada tahap pembelajaran:

A. Pendahuluan

B. Inti di lapangan

C. Inti di dalam kelas

D. Penutup

10. Kegiatan saat peserta didik didorong agar mengemukakan pengetahuan

awalnya tentang  konsep yang dibahas termasuk ke dalam tahap . . . .

A. Invitasi

B. Eksplorasi

C. Penjelasan

D. Pengambilan Tindakan

11. Makna pembelajaran terpadu adalah  . . . .

A. Peserta didik dapat memahami konsep-konsep yang mereka peserta

didik dengan cara  menggabungkan beberapa  mata peserta didik an

B. Peserta didik akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka

peserta didik i melalui pengalaman langsung dan nyata yang

menghubungkan antar konsep dalam mata peserta didik an

C. Peserta didik dapat memahami konsep-konsep yang mereka peserta

didik i dengan cara belajar secara berkelompok

D. Peserta didik dapat memahami konsep-konsep yang mereka peserta

didik i melalui pengelompokkan mata peserta didik an

12. Salah  satu manfaat model pembelajaran ”integrated” . . . .

A. Menghemat waktu

B. Menghemat biaya

C. Menghilangkan tumpang tindih bahan peserta didik an

D. Menghilangkan kerancuan bahasa
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13. Langkah perencanaan pembelajaran terpadu dimulai dengan langkah . . .

A. Mempelajari kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran

B. Membuat matrik atau bagan hubungan kompetesi dasar dan tema

C. Menetapkan mata peserta didik an yang akan di padukan

D. Menentukan tema

14. Disiplin ilmu tampak terpisah dan tidak berkaitan walau pun hubungan di

buat secara eksplisit , ini adalah kelemahan dari pembelajaran terpadu

model .  . . ,

A. Connected

B. Intrgated

C. Webbed

D. Fragmented

15. Konsep konsep utama yang  saling terhubung sehingga peserta didik

dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang

di jelaskan. Ini adalah keunggulan dari pembelajaran terpadu model . . . .

A. Connected

B. Intrgated

C. Webbed

D. Fragmented
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GLOSARIUM

Azas
konstruktivisme

: Proses membangun atau menyusun pengetahuan baru
dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman

Eksplorasi : Tahapan melalui pengumpulan, pengorganisasian dan
perinteprasian data dalam suatu kegiatan yang dirancang
guru

Holistik : Keseluruhan lebih penting daripada bagian
Inkuiri Proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan

penemuan melalui  proses berfikir secara sistematis.
Karakteristik : Mempunyai sifat khas sesuai perwatakan tertentu
Kompetensi
dasar

adalah ukuran kemampuan minimal yang mencakup
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dicapai,
diketahui, dan mahir dilakukan oleh peserta didik pada setiap
tingkatan dari suatu materi yang diajarkan

Kompetensi Inti Merupakan gambaran mengenai kompetensi utama yang
dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan
keterampilan (afektif, kognitif, dan psikomotor) yang harus
dipeserta didik i peserta didik untuk suatu jenjang sekolah,
kelas dan mata peserta didik an.
Kompetensi Inti adalah kemampuan yang harus dimiliki
seorang peserta didik untuk setiap kelas melalui
pembelajaran Kompetensi Dasar yang diorganisasikan dalam
pendekatan pembelajaran siswa aktif.

Kontekstual : Situasi yang ada hubungannya dengan kehidupan nyata
atau kehidupan sehari-hari yang terjadi di sekitar siswa

Modeling : Proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu
sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap peserta didik

Model
Pembelajaran

: Rencana mengajar yang memperlihatkan pola tertentu

Model
pembelajaran
teacher centered

: Model belajar mengajar yang menekankan  konsep-konsep
dapat ditransfer dari pendidik ke peserta didik.

Model
pembelajaran
student centered

: Model pembelajaran yang menekankan pada belajar peserta
didik yang membangun pengetahuan sendiri.  dalam struktur
kognitif peserta didik berdasarkan pengalaman.

Skemata : Kumpulan konsep yang digunakan individu ketika berinteraksi
dengan lingkungannya
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Lembar Catatan Penting :
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LAMPIRAN
Lembar Pengamatan Video :

1. Secara berkelompok, amati dan tuliskan kelebihan dan kelemahan tayangan
video pelaksanaan supervisi pembelajaran yang diberikan fasilitator.

No Tahapan Kelebihan Kelemahan

1 Temu Awal

2 Pengamatan

3
Temu Akhir/

Feedback

2. Secara berkelompok, berikan masukan terhadap kelemahan yang ditemukan.

3. Pajangkan hasil kerja kelompok Anda , untuk mendapat masukan dari
kelompok lain, tulislah  masukan yang Anda peroleh dari kelompok lain.
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I. Lembar Jawaban  Latihan KB 1 :
Nama :

Asal Instansi :

Kota/kabupaten :
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II. Lembar Jawaban  Latihan  KB 2
Nama :

Asal Instansi :

Kota/kabupaten :
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III. Lembar Jawaban  Latihan  KB 3 : Kasus 2.1
Nama :

Asal Instansi :

Kota/kabupaten :
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IV. Lembar Jawaban  Latihan  KB 3 : Kasus 2.2
Nama :

Asal Instansi :

Kota/kabupaten :
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V. Lembar Jawaban  Latihan  KB 3 : Kasus 2.3
Nama :

Asal Instansi :

Kota/kabupaten :



46

VI. Lembar Jawaban Latihan  KB 3 : Kasus 2.4
Nama :

Asal Instansi :

Kota/kabupaten :
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