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A B S T R A K
nbnbn

Sugeng  Irianto  (S 810505020) Implementasi Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching 
Learning) sebagai Realisasi Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di 
Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara 
Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara). Tesis, Program Teknologi Pendidikan 
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret  Surakarta, 2007.
nbnbn

Penelitian ini bertujuan antara lain : 1) untuk mengetahui faktor apa sajakah  yang  
mendukung  pelaksanaan  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar 
Negeri 3 Kutabanjarnegara, 2) untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menghambat 
pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar Negeri 3 
Kutabanjarnegara, 3) untuk mengetahui tingkat pemahaman guru    terhadap  pembelajaran 
kontekstual (CTL), 4) untuk mengetahui tingkat kemampuan guru dalam merancang sebuah 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 5) untuk mengetahui tingkat kemampuan guru 
dalam melaksanakan proses pembelajaran yang mendasarkan pada pendekatan pembelajaran 
kontekstual (CTL).

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara Kabupaten Banjarnegara, 
tahun pelajaran 2007/2008. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif deskriptif untuk mengungkap Implementasi Pembelajaran Kontekstual (Contextual 
Teaching Learning) sebagai Realisasi Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) di Sekolah Dasar Negeri 3 Kutabanjarnegara Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara. Data 
dikumpulkan dari kepala sekolah, guru-guru, penjaga sekolah dan pemangku kepentingan. Data 
dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara mendalam dan teknik dokumentasi, sedang 
proses keabsahan data menggunakan triangulasi data, serta investigator triangulasi. Analisis data 
menggunakan model interaktif dengan kegiatan pokok, yaitu mengumpulkan data, melakukan 
reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran kontekstual di SD 
Negeri 3 Kutabanjarnegara telah berjalan dengan baik meskipun belum optimal, yang 
dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain : 1) manajemen sekolah dan kesiapan guru mampu  
untuk melaksanakan pembelajaran kontekstual secara baik, 2) kondisi internal yang merupakan 
hambatan bagi pelaksanaan pembelajaran kontekstual secara optimal, 3) tingkat pemahaman 
guru terhadap pembelajaran kontekstual dapat dikatakan baik, 4) guru-guru memiliki 
kemampuan yang baik untuk merancang rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis 
kontekstual, 5) sebagian besar pembelajaran yang dilaksanakan di SD Negeri 3 
Kutabanjarnegara telah sesuai dengan karakteristik, fokus, prinsip-prinsip dan strategi yang 
mengarah pada pembelajaran kontekstual. Hambatan yang ditemukan adalah  perubahan 
kurikulum dari kurikulum berbasis kompetensi menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan 
dalam kurun waktu singkat dan cepat belum direspon dengan baik.   

Berdasarkan  hasil penelitian ini, peneliti mengajukan saran sebagai berikut: Pertama, 
untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi guru terhadap pembelajaran kontekstual 
hendaknya sekolah dan pemerintah senantiasa menyelenggarakan kegiatan penyegaran berupa, 
pelatihan, seminar, workshop, semiloka dan sejenisnya yang berkaitan dengan kurikulum atau 
model-model pembelajaran berbasis kontekstual. Kedua, Pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas 
Pendidikan dan pemangku kepentingan hendaknya membantu sekolah dalam pengadaan buku-
buku referensi tentang pedoman kurikulum atau pembelajaran kontekstual.    
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ABSTRACT

Sugeng Irianto (S 810505020), Implementasi Pembelajaran Kontekstual (Contextual 
Teaching Learning) sebagai Realisasi Pelaksanaan Kurikulm Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus di 
SD Negeri 3 Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara). 
A Thesis. Education Technology, Postgraduate Program, Sebelas Maret University, 
Surakarta, 2007. 

mnmn

The objectives in doing this research are for: 1) knowing the factors which 
support the implementation of Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) at SD 
Negeri 3 Kutabanjarnegara, 2) knowing the factors which prevent the 
implementation of Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) at SD Negeri 3 
Kutabanjarnegara, 3) knowing the level of understanding of the teacher about 
Contextual Teaching Learning (CTL), 4) knowing the level of ability of the teacher 
in constructing a Lesson Plan (RPP), 5) knowing the level of ability of the teacher in 
implementating the learning process based on Contextual Teaching Learning (CTL).

mnmn

This research was conducted at SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, Banjarnegara, 
and academic year 2007/2008. The approach which was used in this research is 
qualitative descriptive approach to reveal the Contextual Teaching Learning (CTL) 
as the realization of KTSP at SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, Banjarnegara. The data 
was collected from the head master, teachers, school keeper, and the other side which 
has same importance. The data was collected by using observation, deep interview 
and documentation, while the data validity process uses data triangulation and 
investigator triangulation. Data analysis uses interactive model with the main activity 
collecting data, data reduction, data serving, and making conclusion.

mnmn

The result of the research concludes that the implementation of Contextual 
Teaching Learning at SD Negeri 3 Kutabanjarnegara was done well although not  
optimaly, that influenced by some cases are: 1) the school management and the 
teacher readiness are able to implement the Contextual Teaching Learning carefully, 
2) internal conditions as the obstacle for the optimaly contextual teaching learning 
implementation, 3) the level of understanding of the teacher about Contextual 
Teaching Learning (CTL) may be said good, 4) the teachers have good ability to 
construct a lesson plan based on Contextual Teaching Learning, 5) the big part of the 
learning which is done at SD Negeri 3 Kutabanjarnegara was appropriate with the 
characteristics, focuses, principles, and the strategy which lead to contextual 
learning. The obstacle found is the change of the curriculum, from the competence 
based curriculum become the unity degree of education curriculum in short time 
which doesn’t responded well yet.

mnmn

Based on this result, the researcher gives some suggestions as follow: First, in 
order to improve the understanding and the competency of the teacher about 
contextual learning, school and the government should always held refreshing 
activity like training, workshop, and other activity which are related to curriculum or 
contextual based learning models. Second, the government, in this case is Education 
Department, and the other side which have same importance should help school in 
supplying reference books about curriculum or contextual learning.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses transformasi budaya dari generasi ke 

generasi berikutnya, baik yang berbentuk ilmu pengetahuan, nilai dan moral 

maupun budaya dalam bentuk pola pikir. Sebagai proses transformasi, sudah 

barang tentu pendidikan diharapkan mampu menyesuaikan dengan kondisi yang  

berkembang, baik kemajuan tekonologi, pola pikir, maupun tuntutan hidup baik 

di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan kata lain pendidikan 

merupakan suatu bentuk upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang 

mampu menghadapi problem hidup yang senantiasa berkembangan dari masa ke 

masa.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berdampak pada globalisasi pengetahuan dan  berpengaruh pula kepada tuntutan 

hidup manusia, maka pendidikan sebagai sebuah proses transformasi 

pengetahuan, budaya dan pola pikir dituntut untuk mampu memberikan 

kontribusinya dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu 

menghadapi tantangan dan tuntutan hidup masa kini dan masa yang akan datang. 

Perubahan paradigma dunia pendidikan, adalah merupakan wujud kepedulian 

pendidikan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan jaman.

Salah   satu   perubahan   paradigma   dunia   pendidikan    dalam    rangka



2

menyesuaikan dengan kemajuan jaman adalah dalam pengelolaan proses 

pembelajaran sebagai bentuk riil dari pengembangan kurikulum yang berlaku. 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mulai diberlakukan secara 

bertahap mulai tahun ajaran 2006 merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) yang pernah diberlakukan pada tahun sebelumnya 

adalah kurikulum yang berorientasi pada pembelajaran berbasis kompetensi dan 

kontekstual (Masnur Muslich, 2007:6). Dalam KTSP menuntut perubahan dari 

pola pembelajaran yang berfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan 

menjadi pola pembelajaran yang lebih memberdayakan peserta didik dengan 

segala aktivitasnya dalam menemukan dan mengkonstruksikan pengetahuan 

barunya sebagai hasil belajar.

Suatu kenyataan yang selama ini nampak di lapangan adalah bahwa pola 

dan proses pembelajaran yang dirancang oleh guru sebagai bentuk 

pengembangan kurikulum lebih sering diwarnai oleh penggunaan metoda 

pembelajaran yang dikuasai oleh guru serta media yang terkesan seadanya. 

Pembelajaran kurang berorientasi pada tujuan yang semestinya dicapai, sehingga 

target kompetensi dan pengetahuan belum terwujud pada setiap akhir 

pembelajaran. Jika kondisi demikian tetap berlangsung, maka kurikulum yang 

sebagus apapun tidak akan berkembang dan bahkan menuju pada kematian, 

karena pada dasarnya pembelajaran yang dirancang dan dikembangkan oleh guru 

merupakan ruhnya setiap kurikulum yang ada. 

Dari kenyataan inilah kami merasa perlu untuk mengetahuai sejauh mana 

guru mengaplikasikan pendekatan Pembelajaran Kontekstual (Contextual 
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Teaching and Learning) sebagai wujud pengembangan kurikulum yang berlaku, 

yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) khususnya di Sekolah 

Dasar Negeri 3 Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten 

Banjarnegara.

B. Perumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan 

yang dapat kami rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa sajakah yang mendukung pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) khususnya di Sekolah Dasar Negeri 3 Kutabanjarnegara 

Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ?

2. Faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) khususnya di Sekolah Dasar Negeri 3 Kutabanjarnegara 

Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ?

3. Bagamainanakah tingkat pemahaman guru terhadap Pembelajaran 

Kontekstual (CTL) sebagai pendekatan pembelajaran yang dituntut oleh 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ?

4. Bagamainanakah tingkat kemampuan guru dalam merancang sebuah Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai bentuk pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)?

5. Bagamainanakah tingkat kemampuan guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran yang mendasarkan pada pendekatan Pembelajaran Kontekstual 

(CTL) ?
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan yang antara lain 

dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor - faktor  yang  mendukung  pelaksanaan  Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) khususnya di Sekolah Dasar Negeri 3 

Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) khususnya di Sekolah Dasar Negeri 3 

Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.

3. Untuk   mengetahui    tingkat    pemahaman    guru    terhadap    Pembelajaran 

Kontekstual (CTL) sebagai pendekatan pembelajaran yang dituntut oleh 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

4. Untuk mengetahui tingkat kemampuan guru dalam merancang sebuah 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai bentuk pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

5. Untuk mengetahui tingkat kemampuan guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran yang mendasarkan pada pendekatan Pembelajaran Kontekstual 

(CTL).

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah kami kemukakan di atas, maka 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :



5

1. Secara teoritis : merupakan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan 

pengalaman empirik tentang kemampuan profesional guru sebagai 

pengembang kurikulum di tingkat operasional pembelajaran di kelas.

2. Secara praktis antara lain :

1. Memberikan masukan kepada guru terutama tentang apa dan bagaimana 

yang seharusnya dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program pembelajaran 

sebagai wujud riil pengembangan kurikulum.

2. Memberikan masukan kepada para Pengawas TK/SD sebagai pembina 

teknis di lapangan, untuk dapat dijadikan sebagai bahan pembinaan dalam 

rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme guru. 

3. Memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Kebupaten, untuk dapat 

dijadikan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan dalam rangka 

upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya di sekolah dasar.
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BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Landasan Teori

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

a. Konsep Dasar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah, Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan  

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Nomor 24 Tahun 

2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang 

Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan maka setiap satuan 

pendidikan diwajibkan mengembangkan dan menetapkan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini merupakan 

penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang 

pernah diberlakukan sebelum tahun ajaran 2006. Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan 

dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah.   

Menurut Pusat Kurikulum (Puskur), Balitbang Depdiknas dalam 

Masnur Muslich (2007 : 17) menyebutkan bahwa secara prinsip tidak ada 

perbedaan esensial antara KTSP dengan KBK. Keduanya sama-sama 

perangkat rencana pendidikan yang berorientasi pada kompetensi dan 
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hasil belajar peserta didik. Perbedaannya menampak pada teknis 

pelaksanaannya, karena KBK disusun oleh pemerintah pusat sedangkan 

KTSP oleh masing-masing satuan pendidikanatau sekolah. Mengingat 

tidak ada perbedaan secara esensial, bagi sekolah yang sudah 

melaksanakan Kurikulum 2004 atau lebih dikenal Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) dapat mengembangkan dan melaksanakan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan mulai tahun pelajaran 2006/2007. Pemerintah 

memberi batasan paling terakhir tahun pelajaran 2009/2010 setiap satuan 

pendidikan sudah melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.  

Masnur Muslich menyebutkan pengertian Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) adalah merupakan seperangkat rencana dan 

pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai 

siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber 

daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum di sekolah (Masnur

Muslich, 2007:17). Lebih lanjut dijelaskan bahwa Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan adalah kurikulum yang berorientasi pada pembelajaran 

berbasis kompetensi dan kontekstual yang menekankan pada :  hasil dan 

dampak yang diharapkan muncul pada diri anak melalui serangkaian 

pengalaman belajar yang bermakna1), dan keberagaman yang dapat 

dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya2).

Berkaitan dengan konsep kompetensi, Ella Yulaelawati (2004:13) 

memberikan rumusan tentang kompetensi yaitu sekumpulan pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai sebagai kinerja yang diharapkan dapat 
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diketahui, disikapi, atau dilakukan anak dalam setiap jenjang pendidikan 

dan sekaligus menggambarkan kemajuan anak yang dicapai secara 

bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi kompeten. Menurutnya, 

kompetensi dapat diukur dengan standar umum serta dapat ditingkatkan 

melalui pendidikan dan pelatihan.

Sebagaimana dikutip oleh Ella Yulaewalati,  Spencer dan Spencer

(1993:9-11) menyebutkan ada beberapa aspek yang terkandung dalam 

kompetensi; antara lain adalah :

 Pengetahuan (Knowledge) : yaitu pengetahuan yang menjadi dasar 

bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. Seseorang tidak akan 

melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah yang ia hadapi jika ia 

tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang ia hadapi.

 Pemahaman (Understanding) : yaitu kedalaman kognitif dan afektif 

yang dimiliki oleh seseorang terhadap sesuatu. Hal ini lebih berkaitan

dengan sesuatu yang berupa konsep.

 Keterampilan (Skill) : yakni merupakan sesuatu yang dimiliki oleh 

seseorang yang mendukungnya untuk melakukan suatu tugas yang 

dibebankan.  

 Nilai (Value) : adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan 

secara psikologis telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga akan 

mewarnai dalam segala tindakannya.

 Sikap (Attitude) : yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan 

yang datang dari luar. Secara  ekstrim, sikap ini ditunjukkan dengan
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suka dan tidak suka terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya.

 Motif (Motive) : yaitu Sesuatu yang dimiliki seseorang untuk berpikir 

secara konsisten atau keinginan untuk melakukan suatu tindakan atau 

aksi.

Jika dikaitkan antara pengertian Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan dengan aspek-aspek yang terkandung dalam kompetensi 

sebagaimana disebutkan di atas, maka esensi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) adalah merupakan konsep perangkat rencana dan 

pengaturan pembelajaran yang menekankan pada pengembangan 

kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar 

performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik 

berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan motif peserta 

didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk keterampilan, 

ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab.

b. Ciri-ciri Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Ciri-ciri utama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

menurut @ MA-TEC, 2001 dalam Masnur Muslich (2007:20) antara lain 

menyebutkan  tiga ciri utama yaitu :  berpusat pada siswa (focus on 

learners) 1), memberikan mata pelajaran dan pengalaman belajar yang 

relevan dan kontekstual (provide relevant and contextualzed subject 
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matter) 2), dan mengembangkan mental yang kaya dan kuat pada siswa 

(develop rich and robust mental models) 3).  Berdasarkan ciri utama 

tersebut, maka KTSP setidaknya memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1) Menekankan pada ketercapaian kompetensi anak baik secara 

individual maupun klasikal.

2) Berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan 

keberagaman.

3) Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan 

metode yang bervariasi.

4) Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya 

yang memenuhi unsur edukatif.

5) Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya 

penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Senada dengan ciri-ciri yang tersebutkan di atas, FX. Sumarwan 

menyatakan  bahwa  ciri - ciri  Kurikulum  Tingkat Satuan Pendidikan 

adalah sebagai berikut : 

1) Keberadaan materi didasarkan atas tuntutan pencapaian kemampuan 

kerja.

2) Rumusan kompetensi dinyatakan dalam bentuk profil kemampuan 

(Profil of skill).

3) Fokus belajar siswa adalah penguasaan standar tertentu kompetensi 

yang dipersyaratkan.
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4) Mengupayaka kebermaknaan hasil belajar siswa, dengan 

mengintegrasikan teori dan praktik secara fungsional.

5) Terdapat keluwesan waktu belajar untuk mencapai standar yang 

diharapkan sesuai dengan kepentingan siswa.

6) Kegiatan pembelajaran lebih menekankan pada prinsip learning by 

doing.

c. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Berpijak pada asumsi bahwa pengembangan kurikulum 

merupakan proses yang dinamis, maka Pusat Kurikulum (Puskur), 

Balitbang Depdiknas (2006:338) menyebutkan bahwa pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) hendaknya dikembangkan 

dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1) Peningkatan Keimanan, Budi Pekerti Luhur, dan Penghayatan nilai-

nilai Budaya.

2) Keseimbangan Etika, Logika, Estetika, dan Kinestetika.

3) Penguatan Integritas Nasional.

4) Perkembangan Pengetahuan dan Teknologi Informasi.

5) Pengembangan Kecakapan Hidup.

6) Pilar Pendidikan : learning how to know1), learning how to do 2), 

learning how to live together 3), dan learning how to be 4)

7) Komprehensif dan Berkesinambungan.

8) Belajar Sepanjang Hayat, dan 

9) Diversifikasi Kurikulum.
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d. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

 Dalam   hal  pelaksanaan,  Kerangka  Dasar Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) menghendaki kurikulum dilaksanakan 

mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1) Kesamaan Memperoleh Kesempatan.

2) Berpusat pada Anak.

3) Pendekatan Menyeluruh dan Kemitraan.

4) Kesatuan dalam Kebijakan dan Keberagaman dalam Pelaksanaan.

2. Pembelajaran Berbasis Kontekstual

a. Konsep Dasar Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran Kontekstual adalah merupakan konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Depdiknas , 2002 : 1)

Masih dalam pengertian yang sama dengan batasan di atas, Ella 

Yulaelawati (2004 : 119) menyebutkan bahwa pembelajaran kontekstual 

adalah kaidah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan 

pengalaman harian individu, masyarakat, dan alam pekerjaan. Kaidah ini 

menuntut pembelajaran kongkret yang melibatkan hands-on dan minds-on; 

maksudnya bahwa pembelajaran diharapkan bukan hanya menghasilkan 

penguasaan konsep semata melainkan keterampilan dalam mengaplikasikan

konsep dalam bentuk keterampilan motorik.
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Mendasarkan pada kedua batasan di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa pembelajaran kontekstual menuntut keterkaitan antara 

materi pelajaran dengan kehidupan dan pengalaman siswa, sehingga 

dengan demikian guru dituntut untuk kreatif dalam membuat hubungan 

antara materi pelajaran dengan pengalaman siswa melalui kegiatan 

pembelajaran yang dapat berbentuk : pengamatan/observasi, penemuan, 

praktik, percobaan/eksperimen. Melalui proses pembelajaran kontekstual 

yang melibatkan keaktifan siswa, maka siswa akan memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman baru sebagai hasil belajar yang lebih 

bermakna. Hal ini tentu saja berbeda dengan pembelajaran konvensional, 

di mana guru lebih dominan dalam keseluruhan proses pembelajaran. 

Guru   menjadi  sentral  kegiatan  pembelajaran,  sedangkan  siswa  secara 

pasif hanya duduk dan mendengarkan informasi yang disampaikan oleh 

guru. Aktifitas yang dilakukan oleh siswa hanyalah mencatat apa yang 

disampaikan oleh guru dan mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan 

guru. Dari kenyataan yang demikian, pembelajaran konvensional 

cenderung pada bentuk transfer pengetahuan dari guru kepada siswa.

b. Komponen Pembelajaran Kontekstual

Sebuah kelas dikatakan menggunakan pendekatan Pembelajaran 

Kontekstual (CTL) jika telah menerapkan tujuh komponen CTL yang 

merupakan ciri-ciri pembelajaran kontekstual (Depdiknas, 2002 : 26).

Tujuh komponen  CTL  yang  merupakan  ciri - ciri  pembelajaran

kontekstual tersebut antara lain :
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1) Konstruktivisme (Constructivisme)

Merupakan landasan filosofis pembelajaran kontekstual yang 

mengatakan bahwa “ Seseorang mengkonstruksikan pengetahuan dan 

pengalamannya dalam struktur sosial dan interaksi sosial “(Vigotsky). 

Pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, secara 

bertahap meluas melalui konteks yang terbatas. Pengetahuan bukanlah 

merupakan seperangkat fakta atau kaidah untuk dihafal, melainkan 

dikonstruksi melalui pengalaman nyata agar menjadi lebih  bermakna.

2) Menemukan (Inquiry)

Kegiatan “menemukan” merupakan bagian inti dari 

pembelajaran kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh siswa diharapkan bukan merupakan hasil mengingat fakta 

melainkan hasil penemuan mereka sendiri baik melalui kegiatan 

observasi/pengamatan, percobaan/eksperimen, maupun wawancara 

dengan nara sumber. 

3) Bertanya (Questioning)

Aktivitas bertanya merupakan strategi utama dalam 

pembelajaran yang berbasis kontekstual (Depdiknas, 2002 : 14). 

Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari ‘bertanya’. 

Bagi guru, bertanya dalam proses pembelajaran dipandang 

sebagai  kegiatan guru untuk mendorong, membimbing dan menilai 

kemampuan berpikir siswa. Sedangkan bagi siswa, bertanya 

merupakan bagian penting dalam kegiatan pembelajaran yang 
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berfungsi sebagai cara untuk menggali informasi, mengkonfirmasikan 

apa yang sudah diketahui serta mengarahkan perhatian pada aspek-

aspek yang belum diketahuinya sebagai fokus pembelajaran.

Dalam pembelajaran yang produktif, aktivitas bertanya dapat 

diaplikasikan dalam bentuk saling bertanya antar siswa, antara siswa 

dengan guru, atau antara siswa dengan orang lain sebagai sumber belajar.

4) Masyarakat Belajar (Learning Community)

Konsep    Learning    Community   menyarankan    agar    hasil

pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Komponen 

Masyarakat Belajar (Learning Community) dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas nampak ketika kelas dibagi dalam kelompok 

heterogen agar terjadi sharing antara siswa yang telah berpengalaman 

dengan siswa yang belum berpengalaman.

5) Pemodelan (Modelling)

Modelling atau peragaan, merupakan upaya untuk memberikan 

sesuatu secara kongkret dalam peroses pembelajaran guna menghindari 

terjadinya verbalisme pada siswa. Aplikasi modelling atau peragaan ini 

dapat berujud penggunaan alat peraga, praktik ataupun percobaan.

6) Refleksi (Reflection)

Refleksi (Reflection) merupakan bagian penting dalam 

kontekstual. Refleksi merupakan cara berpikir tentang apa yang baru 
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dialami atau dipelajari. Dalam pendekatan pembelajaran kontekstual, 

siswa mengendapkan apa yang dipelajarinya sebagai struktur 

pengetahuan baru yang merupakan  pengayaan atau revisi dari 

pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya.

Sebagai salah satu komponen pembelajaran kontekstual yang 

harus muncul dalam proses pembelajaran, refleksi dapat berupa :

(a) Pernyataan langsung tentang segala sesuatu yang diperoleh 

dalam belajar hari itu.

(b) Catatan atau jurnal pada buku siswa.

(c) Kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran pada hari itu.

(d) Laporan hasil diskusi / kerja kelompok.

(e) Hasil karya siswa.

7) Penilaian yang sebenarnya (Authentic Assesment)

Menurut Safari (2004 : 1), penilaian atau assesment adalah 

kegiatan untuk mengetahui apakah suatu program telah berhasil secara 

efisien dan efektif atau tidak. Dengan kata lain bahwa penilaian adalah 

merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian dan 

kemajuan belajar siswa serta mengefektifkan penggunaan informasi 

tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dalam kaitannya dengan penilaian sebenarnya (authentic 

assesment) sebagai salah satu komponen dalam pembelajaran kontekstual, 

maka penilaian harus dilakukan sesuai dengan tuntutan kompetensi yang 
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harus dicapai. Kemajuan belajar siswa dinilai dari proses, bukan hanya 

hasil belajar. Oleh karena itu penilaian harus dilakukan dengan 

menggunakan berbagai teknik penilaian, baik teknis tes maupun non tes.

Beberapa karakteristik penilaian yang sebenarnya (authentic 

assesment) dapat disebutkan antara lain :

(a) Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran 

berlangsung.

(b) Dapat digunakan untuk formatif maupun sumatif.

(c) Yang diukur adalah keterampilan dan performansi, bukan 

hafalan (mengingat fakta).

(d) Berkesinambungan.

(e) Terintegrasi.

(f) Dapat digunakan sebagai feedback. (Depdiknas, 2006  20)

3. Kompetensi Guru 

Mungin Eddy Wibowo menyebutkan bahwa kompetensi 

profesional  yang harus dimiliki oleh seorang guru meliputi : Kompetensi 

Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional, dan 

Kompetensi Sosial (2005) 

Penetapan kompetensi profesional dimaksud pada  dasarnya  adalah

merupakan pembakuan pengetahuan, keterampilan dan kinerja yang harus 

dimiliki dan dicapai oleh seseorang yang menyandang sebuah jabatan 

profesi sebagai upaya untuk melindungi masyarakat konsumer dari 

kemungkinan adanya malpraktik.
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Dengan penekanan pada kompetensi profesional, Moh. Ali 

mengidentifikasikan ke dalam beberapa kemampuan yang harus dimiliki 

oleh seorang guru, antara lain :

a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan pendidikan, baik filosofis, 

psikologi maupun pedagogis ;

b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan perilaku anak ;

c. Mampu menangani mata pelajaran yang ditugaskan kepadanya ;

d. Mengerti dan dapat menerapkan metode mengajar yang sesuai ;

e. Dapat menggunakan berbagai alat pelajaran dan fasilitas belajar lain ;

f. Dapat mengorganisasi dan melaksanakan program pengajaran ;

g. Dapat mengevaluasi ;

h. Dapat menumbuhkan kepribadian anak.

Moch. Uzer Usman (2002 : 16) menyebutkan bahwa kompetensi 

profesional guru meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Menguasai landasan kependidikan

Secara lebih rinci, kompetensi ini meluputi : 

a. Mengenal tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional

b. Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat

c. Mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat 

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran
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2. Menguasai bahan pengajaran

Kompetensi yang harus dikuasai guru pada komponen ini meliputi :

a. Menguasai bahan pengajaran sesuai kurikulum yang berlaku

b. Menguasai bahan pengayaan

3. Menyusun program pembelajaran

Kompetensi yang harus dikuasai guru pada komponen ini meliputi :

a. Menetapkan tujuan pembelajaran

b. Memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran

c. Memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran

d. Memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang sesuai 

e. Memilih dan memanfaatkan sumber belajar 

4. Melaksanakan program pembelajaran

Kompetensi yang harus dikuasai guru pada komponen ini meliputi :

a. Menciptakan iklim belajar yang tepat,

b. Mengatur ruang belajar,

c. Mengelola interaksi belajar

5. Menilai hasil dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan

Kompetensi yang harus dikuasai guru pada komponen ini meliputi :

a. Menilai prestasi peserta didik untuk kepentingan pembelajaran

b. Merefleksi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan 

4. Guru sebagai Pengembang Kurikulum

Keputusan Bersama Mendikbud dan BAKN No. 4033/P/1993 

menyebutkan bahwa inti dari tugas guru adalah membuat perencanaan 
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pembelajaran, menyajikan program pembelajaran, serta mengevaluasi 

program pembelajaran.

Sebagai pengembang kurikulum, maka tugas guru pada dasarnya 

mencakup kegiatan yang oleh Ralf Tyler disebut sebagai langkah-langkah 

pengembangan kurikulum. Langkah-langkah pengembangan kurikulum menurut 

Ralf Tyler sebagaimana yang dikutip oleh Ella Yulaelawati (2004:27) antara lain :

a. Menentukan / merumuskan tujuan pembelajaran.

b. Menyusun pengalaman belajar.

c. Mengelola pengalaman belajar, dan 

d. Menilai hasil pembelajaran.

Dalam hal pelaksanaan pembelajaran sebagai ujud pengembangan kurikulum, 

langkah-langkah pengembangan kurikulum tersebut tertuang dalam Rencana 

Pembelajaran beserta perangkat administrasi lainnya 

B. Kerangka Berpikir

Perkembangan dan perubahan jaman yang seiring dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi menuntut adanya perubahan pendidikan sebagai suatu 

bentuk transformasi budaya dan pengetahuan. Diberlakukannya Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) adalah bukti upaya yang mengarah pada perubahan 

pendidikan dalam rangka mewujudkan mutu sumber daya manusia yang mampu 

menghadapi tuntutan perubahan jaman.

Sebuah kurikulum, dalam hal ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan, secara esensial adalah merupakan gambaran tentang wujud pendidikan 
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yang diharapkan, harus mampu diaplikasikan dan dikembangkan secara operasional 

oleh guru dalam bentuk pembelajaran di kelas. Tanpa ada realisasi pengembangan 

dalam bentuk pembelajaran di kelas, maka kurikulum hanya merupakan dokumen 

yang tidak berarti. 

Sejalan dengan aplikasi dan pengembangan kurikulum di tingkat 

operasional pembelajaran di kelas, guru adalah merupakan faktor dan sekaligus 

aktor yang sangat menentukan bagi perjalanan pengembangan sebuah kurikulum. 

Sikap inovatif dan proaktif terhadap paradigma pendidikan yang berkembang 

seiring dengan tuntunan jaman menjadi sesuatu yang mewarnai perubahan 

pendidikan. Kompetensi profesional guru menjadi suatu hal yang sangat urgen 

bagi hidup dan matinya kurikulum, karena pada dasarnya bentuk pembelajaran 

yang dirancang oleh guru adalah merupakan “ruh” nya sebuah kurikulum yang 

berlaku. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan akan mati, manakala guru tidak 

mampu mengaplikasikan dan mengembangkannya dalam bentuk sebuah proses 

pembelajaran di kelas.

Sebagai realisasi pengembangan kurikulum, yakni Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP), maka guru sebagai pengembang kurikulum sudah 

semestinya dituntut untuk mengimplementasikan pembelajaran Kontekstual 

(Contextual Teaching Learning) sebagai pendekatan pembelajaran yang dituntut 

oleh KTSP. Adapun indikasi yang menunjukkan bahwa seorang guru telah 

mengimplementasikan pembelajaran Kontekstual (CTL) adalah jika dalam 

pembelajaran yang dikembangkan berpijak pada tujuh komponen CTL yang 

antara lain :
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1) Konstruktivisme (Constructivisme)

Merupakan landasan filosofis pembelajaran kontekstual yang 

mengatakan bahwa “ Seseorang mengkonstruksikan pengetahuan dan 

pengalamannya dalam struktur sosial dan interaksi sosial “(Vigotsky). Untuk 

itu maka tugas guru dalam pembelajaran CTL adalah memfasilitasi proses 

pembelajaran dengan :

- Menjadikan pengetahuan lebih bermakna dan relevan bagi siswa ;

- Memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan 

idenya sendiri ;

- Menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar ;

- Menuntun kegiatan belajar siswa untuk menemukan fakta dan merumuskan 

konsep sesuai dengan pengetahuannya.

2) Menemukan (Inquiry)

Kegiatan “menemukan” merupakan bagian inti dari pembelajaran 

kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan 

bukan merupakan hasil mengingat fakta melainkan hasil penemuan mereka 

sendiri baik melalui kegiatan observasi/pengamatan, percobaan/eksperimen, 

maupun wawancara dengan nara sumber. 

3) Bertanya (Questioning)

Aktivitas bertanya merupakan strategi utama dalam pembelajaran 

yang berbasis kontekstual (Depdiknas, 2002 : 14). Pengetahuan yang dimiliki 

seseorang selalu bermula dari ‘bertanya’. 
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Pertanyaan dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, berbagai 

macam bentuk, dan berbagai macam jawaban yang ditimbulkan. Dalam 

kelas, guru mengajukan pertanyaan untuk bercakap-cakap, merangsang siswa 

berpikir, mengevaluasi belajar, memulai pembelajaran, memperjelas gagasan, 

dan meyakinkan apa yang diketahui siswa.

Dalam pembelajaran yang produktif, aktivitas bertanya dapat 

diaplikasikan dalam bentuk saling bertanya antar siswa, antara siswa dengan 

guru, atau antara siswa dengan orang lain sebagai sumber belajar.

4) Masyarakat Belajar (Learning Community)

Bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan pembelajaran 

yang lebih baik dibandingkan dengan belajar sendiri. Konsep Learning    

Community (Masyarakat Belajara) menyarankan agar hasil pembelajaran 

diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Komponen Masyarakat Belajar 

(Learning Community) dalam kegiatan pembelajaran di kelas nampak ketika 

kelas dibagi dalam kelompok heterogen agar terjadi sharing antara siswa 

yang telah berpengalaman dengan siswa yang belum berpengalaman.

5) Pemodelan (Modelling)

Pemodelan pada dasarnya merupakan upaya membahasakan gagasan 

yang dipikirkan, mendemonstrasikan apa yang seharusnya dilakukan oleh 

siswa. Modelling atau peragaan, merupakan upaya untuk memberikan 

sesuatu secara kongkret dalam peroses pembelajaran guna menghindari 

terjadinya verbalisme pada siswa. Aplikasi modelling atau peragaan ini dapat 

berujud penggunaan alat peraga, praktik ataupun percobaan.
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6) Refleksi (Reflection)

Refleksi (Reflection) merupakan bagian penting dalam kontekstual. 

Refleksi merupakan cara berpikir tentang apa yang baru dialami atau dipelajari. 

Dalam pendekatan pembelajaran kontekstual, siswa mengendapkan apa yang 

dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan baru yang merupakan  pengayaan atau 

revisi dari pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya.

Sebagai salah satu komponen pembelajaran kontekstual yang harus 

muncul dalam proses pembelajaran, refleksi dapat berupa :

a) Pernyataan langsung tentang segala sesuatu yang diperoleh dalam belajar hari itu.

b) Catatan atau jurnal pada buku siswa.

c) Kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran pada hari itu.

d) Laporan hasil diskusi / kerja kelompok.

(f) Hasil karya siswa.

7) Penilaian yang sebenarnya (Authentic Assesment)

Penilaian yang sebenarnya (Authentic Assesment) merupakan prosedur 

penilaian dalam pembelajaran kontekstual. Prinsip dan ciri-ciri dalam penilaian yang 

sebenarnya (Authentic Assesment) ini antara lain : 

a) Harus mengukur semua aspek pembelajaran : proses, kinerja, dan produk.

b) Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung.

c) Menggunakan berbagai cara dan berbagai sumber

d) Tes hanya merupakan salah satu alat pengumpul data.

e) Tugas yang diberikan kepada siswa harus mencerminkan bagian kehidupan 

siswa yang nyata setiap hari.
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IMPLEMENTASI
PEMBELAJARAN CTL :
 Konstruktivisme
 Inquiry
 Questioning
 Learning Community
 Modelling
 Reflecation
 Authentic Assesment

f) Penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian siswa, bukan 

keluasannya (kuantitas)

Untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran yang dituntut oleh kurikulum, 

seorang guru dalam kapasitasnya sebagai pengembang kurikulum dipersyaratkan 

menguasai kompetensi dasar keguruan. Keterkaitan antara tugas guru sebagai 

pengembang kurikulum di tingkat pembelajaran dengan kompentensi profesional guru

diilustrasikan dalam bagan berikut :

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

PENGEMBANGAN

KETERCAPAIAN KOMPETENSI HASIL BELAJAR

REALISASI 
KURIKULUM 

TINGKAT 
SATUAN 

PENDIDIKAN 

KOMPETENSI 
PROFESIONAL 

GURU
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, 

Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Sekolah ini berdiri sejak tahun 

1950, dengan nomor statistik sekolah 10.10.30.40.6010. Keberadaan obyek penelitian 

di Kelurahan Kutabanjarnegara sangat penting karena membantu warga masyarakat 

agar dapat menikmati fasilitas belajar dari pemerintah, juga dalam rangka 

memfasilitasi dan mendukung suksesnya  program wajib belajar 9 (sembilan) tahun di 

Kelurahan Kutabanjarnegara yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Letak SD Negeri 3 Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten 

Banjarnegara dapat dikatakan sangat strategis. Berada di sebelah utara alun-alun kota 

Banjarnegara, berjarak ± 300 meter. Obyek penelitian sangat mudah dijangkau karena 

sekolah berada di jalan protokol kota Banjarnegara, tepatnya di Jalan  Mayor Jenderal 

Soetoyo Nomor 5. Transportasi angkutan kota maupun angkutan pedesaan sebagian 

besar melewati jalan protokol ini.  

Keberadaan obyek penelitian juga dapat dikatakan sangat menguntungkan. 

Lingkungan di sekitar sekolah terdapat berbagai sarana prasarana dan fasilitas yang 

dapat menjadi sumber belajar siswa sehingga mendukung pelaksanaan proses 

pembelajaran secara kontekstual.  Di sebelah selatan berhadapan langsung dengan 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Banjarnegara. Di sebelah Barat, ± 
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350 meter terdapat Hutan Kota, Taman Rekreasi, Kolam Renang dan Kebun Binatang 

Selamanik. Di sebelah Timur, ± 350 meter terdapat kompleks Pertokoan Swalayan, 

berbagai Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten dan Pasar Kota Banjarnegara. Di 

sebelah Utara, ± 200 meter terdapat Masjid Agung At Taqwa Gayam,  Hutan Kota 

Banjarnegara dan membentang sungai Serayu.    

Sejak berdiri hingga sekarang ini, SD Negeri 3 Kutabanjarnegara Kecamatan 

Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara telah menempuh perjalanan cukup panjang 

selama ± 58 (lima puluh delapan) tahun.  Hal ini menjadikan keberadaan obyek 

penelitian telah terbentuk secara mapan dan tertata dengan baik. Tanah yang dimiliki 

seluas ± 2085 m2 telah dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas layanan pendidikan, 

yakni untuk : halaman sekolah sekaligus berfungsi sebagai tempat upacara bendera1), 

taman sekolah2), gedung sekolah berlantai 2 (dua)3), perpustakaan sekolah4), ruang 

UKS5), dan kamar mandi dan WC6). Batas lingkungan sekolah telah dibangun pagar 

tembok keliling sekolah sehingga kondisi keamanan cukup terjaga dengan baik.   

Data tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara disajikan dengan rincian pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.1. Data Ketenagaan  SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

No Jenis Ketenagaan
Jumlah
(orang)

Jenjang 
Pendidikan

Status 
Kepegawaian

1. Kepala Sekolah 1 orang D. 2 PNS

2. Guru Kelas 18 orang
S1   =   3  orang
D.3  =  1 orang
D.2  = 14 orang

PNS = 12 orang
WB  =   6 orang

3.
Guru Pendidikan 

Agama Islam
2 orang D. 2 = 2 orang PNS

4.
Guru Bidang Studi 

Penjasorkes
1 orang Diploma 2 PNS

5.
Pembantu Pelaksana 

/ Penjaga sekolah
1 orang SLTP Wiyata Bhakti
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Sumber Data : Laporan Bulanan Profil Sekolah untuk Bulan  Januari 2008 

Data tentang peserta didik, rombongan belajar dan ruang kelas di SD 

Negeri 3 Kutabanjarnegara disajikan dengan rincian pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.2. Data peserta didik,  rombongan belajar dan ruang kelas SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara Tahun Pelajaran 2007/2008

Jumlah Siswa
No Kelas

Jumlah
Rombongan 

Belajar
Jumlah 
Kelas L P

Jumlah  
Total

( Siswa )

1. Kelas I 2 2 28 28 56

2. Kelas II 2 2 28 24 52

3. Kelas III 2 2 32 21 53

4. Kelas IV 2 2 20 26 46

5. Kelas V 2 2 37 26 63

6. Kelas VI 2 2 29 31 60

Jumlah 12 12 174 156

Jumlah Total Siswa 330

Sumber Data : Laporan Bulanan Profil Sekolah untuk Bulan  Januari 2008

Berdasarkan gambaran singkat obyek penelitian, pemilihan lokasi ini 

didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Secara geografis SD Negeri 3 Kutabanjarnegara berada di jantung kota 

Banjarnegara, letaknya yang berjarak ± 300 meter di sebelah utara alun-alun 

kota Banjarnegara menjadikan kultur masyarakat di sekitar lokasi penelitian 

sangat diwarnai oleh pola pikir masyarakat kota yang dinamis dan terbuka.

2. Fasilitas yang  dimiliki SD Negeri 3 Kutabanjarnegara relatif lengkap jika 

dibandingkan dengan SD lain yang berada di wilayah kecamatan Banjarnegara 

sehingga lebih memungkinkan untuk melaksanakan Pembelajaran Kontekstual 

sebagaimana tuntutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
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3. Dukungan tenaga pendidik di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara yang telah 

berpendidikan minimal Diploma 2 (D2) sangat memungkinkan untuk 

melaksanakan Pembelajaran Kontekstual sebagaimana tuntutan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan.

4. Fasilitas pendukung yang ada di sekitar SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, 

seperti Masjid, Rumah Sakit, Pasar, Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten, 

Kebun Binatang, Hutan Kota, Sungai Serayu, dan sebagainya dapat menjadi 

sumber belajar siswa di luar kelas secara kontekstual  sebagaimana tuntutan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

B. Bentuk dan Strategi Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan serta adanya harapan 

untuk dapat memperoleh informasi kualitatif yang lebih teliti, maka penelitian 

dilaksanakan  dalam bentuk penelitian kualitatif deskriptif.

Terkait dengan bentuk penelitian yang dilakukan, yakni penelitian 

kualitatif deskriptif, maka strategi penelitian yang digunakan adalah strategi 

penelitian secara khusus yang disebut studi kasus terpancang atau “embeded 

research” (Sutopo : 2002).

Alasan yang mendasari penggunaan strategi ini antara lain : 

1. Penelitian dilaksanakan pada satu lokasi, yaitu Sekolah Dasar Negeri 3 

Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.

2. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada implementasi 

pembelajaran kontekstual sebagai realisasi kebijakan Pemerintah tentang 

diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
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C. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data 

antara lain :

1. Nara sumber yang meliputi Kepala Sekolah dan guru terutama guru kelas IV, 

V dan VI yang mengajar dengan pendekatan pembelajaran kontekstual.

2. Tempat dan peristiwa atau kegiatan yang berupa proses pembelajaran baik di 

kelas maupun di luar kelas. Sumber data ini diharapkan akan dapat 

memberikan informasi tentang aplikasi kurikulum tingakt satuan pendidikan

secara riil.

3. Dokumen sekolah yang berkaitan dengan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan, yang meliputi : 

a. Dokumen 1 KTSP seperti : Latar Belakang Penyusunan KTSP, Tujuan 

Pendidikan, Struktur dan Muatan Kurikulum, dan Kalender Pendidikan. 

b. Dokumen 2 KTSP seperti : Standar Kompetensi, Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran dan Format Penilaian serta Pengembangan 

Pendidikan Khusus.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain 

adalah :

1. Wawancara

Black dan  Champion  (1999 : 306)  menyebutkan  bahwa  wawancara 

adalah percakapan yang mendorong diperoleh jawaban verbal atas pertanyaan 

verbal yang diajukan. Metode ini dilakukan untuk mengungkap data yang 
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tidak dapat diperoleh melalui metode lain secara lebih akurat. Wawancara 

dapat sebagai alat pengumpul data sekaligus dapat untuk mencek dan merecek 

ketelitian dan kemantapannya. Keterangan-keterangan verbal dicek dengan ekspresi-

ekspresi muka serta gerak-gerik, sedang ekspresi dan gerak-gerik dicek dengan 

pertanyaan verbal.

Beberapa hal yang menjadi perhatian agar pengumpulan data melalui 

wawancara berjalan sukses, antara lain peneliti berusaha:

a. Menciptakan hubungan baik dengan responden sehingga wawancara dapat 

berjalan lancar.

b. Menyampaikan semua pertanyaan sesuai daftar pertanyaan kepada responden 

dengan baik dan tepat.

c. Mencatat semua jawaban lisan dari responden dengan teliti dan kejelasan 

maksudnya.

d. Menggali informasi tambahan jika jawaban yang diberikan responden tidak jelas.   

Soeratno (2001 : 24) menyebutkan bahwa secara umum wawancara dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu wawancara berstruktur1), dan wawancara tak 

berstruktur2). Dalam wawancara berstruktur, semua pertanyaan telah dirumuskan 

sebelumnya secara cermat, biasanya secara tertulis. Peneliti menyampaikan 

sejumlah pertanyaan kepada responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah 

disusun sebelumnya. Daftar pertanyaan yang disampaikan kepada responden dalam 

bentuk rating scale, chek list atau bentuk pilihan ganda. Hal ini dimaksudkan agar 

pengolahan data yang diperoleh peneliti lebih mudah untuk dilakukan analisis. 

Pertimbangan peneliti melakukan wawancara berstruktur, antara lain sebagai 

berikut :
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a. Tujuan wawancara lebih jelas dan terpusat pada hal-hal yang terkait dengan 

maksud penelitian.

b. Jawaban-jawaban mudah dicatat atau diberi kode.

c. Data lebih mudah diolah untuk dianalisis.

Wawancara berstruktur memiliki kelemahan karena responden tidak 

memiliki kebebasan untuk berbicara sesuka hatinya. Jawaban responden terikat pada 

pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu. Untuk itu, peneliti juga melakukan 

wawancara tidak berstruktur. Pertanyaan yang diajukan untuk melengkapi jawaban 

yang tidak mampu direkam melalui wawancara berstruktur. Dalam wawancara tak 

berstruktur, responden boleh menjawab secara bebas menurut isi hati atau 

pikirannya. Namun untuk menjaga hasil wawancara jauh menyimpang dari tujuan 

penelitian, maka peneliti membuat pokok-pokok penting yang akan dibicarakan 

sesuai dengan tujuan wawancara.   

Untuk memperoleh jawaban yang jelas, tajam dan terarah mengenai aspek-

aspek yang menjadi permasalahan penelitian, peneliti menyusun pedoman 

wawancara seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.3.  Operasionalisasi Pedoman Wawancara Berstruktur dan Tidak 
Berstruktur

No Permasalahan
Rincian 

Permasalahan
Rumusan Pertanyaan 

Wawancara
Data

Bagaimana  dukungan 
kepala  sekolah  terhadap 

pelaksanaan  pembelajaran 
kontekstual?

Rating 
Scale

1. Dukungan  

terhadap

pembelajaran 

kontekstual

1.1. Manajemen 
sekolah

Adakah kebijakan  kepala 
sekolah yang  mendukung 

terhadap  pelaksanaan 
pembelajaran  
kontekstual?

Chek 
List
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Lanjutan

Bagaimana  sikap kepala 
sekolah  terhadap guru
yang  melaksanakan 

pembelajaran  
kontekstual?

Rating 
Scale

Bagaimana kesiapan guru 
dalam melaksanakan 

pembelajaran  
kontekstual?

Rating 
Scale

1.2. Kompetensi 
guru

Bagaimana motivasi guru 
meningkatkan kompetensi 

untuk mendukung 
pelaksanaan  pembelajaran 

kontekstual?

Rating 
Scale

Sejauhmana dukungan 
sarana prasarana sekolah  
terhadap pembelajaran 

kontekstual?

Rating 
Scale

1.3. Sarana 
prasarana

Adakah upaya sekolah 
untuk melengkapi sarana 
prasana yang mendukung 
pelaksanaan pembelajaran 

kontekstual?

Chek 
List

Lingkungan apa sajakah 
yang dapat dimanfaatkan 

untuk pelaksanaan 
pembelajaran  
kontekstual?

Terbuka1.4. Lingkungan

Apakah  ada dukungan dari 
lingkungan sekolah yang 

dimanfaatkan untuk  
pembelajaran kontekstual ?

Chek 
List

Bagaimana sikap siswa 
dalam mengikuti  

pembelajaran  
kontekstual?

Rating 

Scale

1.5. Siswa

Bagaimana kesan siswa 
setelah mengikuti 

pembelajaran kontekstual?

Rating 

Scale

1.6. Stakeholder Bagaimana dukungan  
komite sekolah  terhadap 

pembelajaran kontekstual?

Rating 

Scale
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lanjutan

Adakah sikap kepala 
sekolah yang kurang 

mendukung pelaksanaan 
pembelajaran kontekstual?

Chek 
List & 

Terbuka

2.1. Manajemen 
sekolah

Apakah dana sekolah   
yang disediakan tidak 

cukup mendukung 
pelaksanaan  pembelajaran 

kontekstual?

Rating 
Scale

Adakah kesulitan yang 
dihadapi oleh guru dalam 

mengimplementasikan 
pembelajaran  kontekstual?

Chek 
List & 

Terbuka

2.2. Kompetens
i guru

Adakah guru yang tidak 
bersedia meningkatkan 
kompetensinya untuk 

mendukung pembelajaran 
kontekstual?

Chek 
List & 

Terbuka

Adakah sarana prasarana 
sekolah yang tidak bisa 

dimanfaatkan secara 
maksimal, padahal sangat 

dibutuhkan dalam 
pembelajaran  kontekstual?

Chek 
List & 

Terbuka

2.3. Sarana 
prasarana

Adakah sarana prasarana 
sekolah yang sangat 

dibutuhkan pembelajaran 
kontekstual, tetapi tidak 

mampu disediakan?

Chek 
List & 

Terbuka

2. Hambatan 
terhadap
pembelajaran
kontekstual

2.4. Lingkungan Adakah lingkungan yang 
tidak bisa dimanfaatkan 

secara maksimal, padahal 
sangat dibutuhkan dalam 

pembelajaran  kontekstual?

Chek 
List & 

Terbuka

Adakah lingkungan yang 
sangat dibutuhkan 

pembelajaran kontekstual, 
tetapi tidak diperbolehkan 
sebagai sumber belajar?

Chek 
List & 

Terbuka

2.5. Siswa Adakah perilaku siswa yang 
kurang mendukung 

pelaksanaan pembelajaran 
kontekstual?

Chek 
List & 

Terbuka
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lanjutan

Adakah siswa yang 
kesulitan memahami materi 

pelajaran melalui 
pembelajaran kontekstual?

Chek 
List & 

Terbuka

2.6. Stakeholder Adakah sikap komite 
sekolah atau masyarakat 
yang kurang mendukung 

pembelajaran kontekstual?

Chek 
List & 

Terbuka

3.1. Konsep dasar 
KTSP

Apakah guru memahami 
konsep dasar KTSP?

Rating 
Scale

3.2. Ciri-ciri KTSP Apakah guru memahami 
ciri-ciri KTSP?

Rating 
Scale

3.3. Prinsip    
pengembanga
n 

       KTSP

Apakah guru memahami 
prinsip pengembangan 

KTSP?
Rating 
Scale

3.4. Konsep dasar 
CTL

Apakah guru memahami 
konsep dasar CTL

Rating 
Scale

3. Pemahaman
guru terhadap
pembelajaran
kontekstual

3.5.  Komponen 
CTL

Berapa komponen CTL 
yang mampu dipahami 

guru?

Rating 
Scale

4.1.  Merumuskan 
tujuan 
pembelajaran 

Apakah guru mampu 
merumuskan tujuan 

pembelajaran dengan 
baik?

Rating 
Scale

4.2.  Menyusun 
rencana 
pelaksanaan 
pembelajaran

Apakah guru mampu 
menyusun rencana 

pelaksanaan  
pembelajaran  dengan 

baik?

Rating 
Scale

4.3.  Mengelola 
sumber  
belajar 

Apakah guru mampu 
mengelola sumber belajar  

dengan baik?

Rating 
Scale

4.4. Merumuskan 
pengalaman 
belajar

Apakah guru mampu 
merumuskan pengalaman 
belajar dengan baik?

Rating 
Scale

4. Kemampuan 
guru dalam 
menyusun 
Rencana 
Pelaksanaan 
Pembelajaran 
(RPP) 

4.5.  Menyusun 
format nilai 
hasil 
pembelajaran

Apakah guru mampu 
menyusun format 
penilaian dengan baik?

Rating 
Scale
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lanjutan

4.6.  Menyusun 
rencana 
tindaklanjut

Apakah guru mampu 
menyusun rencana 
tindaklanjut dengan 

baik?

Rating 
Scale

5.1.  Menyajikan 
skenario 
pembelajaran

Apakah guru mampu 
menyajikan skenario 
pembelajaran dengan 

baik?

Rating 
Scale

5.2.  Mengelola 
kelas

Apakah guru mampu 
mengelola kelas dengan 

baik?

Rating 
Scale

5.3.  Menguasai 
materi

Apakah guru menguasai 
materi dengan baik?

Rating 
Scale

5.4.  Menguasai 
metode

Apakah guru mem-
praktikkan metode 

pembelajaran secara 
bervariasi ?

Rating 
Scale

5.5.  Menguasai 
peraga

Apakah guru menguasai 
alat peraga dengan baik?

Rating 
Scale

5.6. Memotivasi 
siswa

Apakah guru mampu 
memotivasi siswa 

dengan baik?

Rating 
Scale

5.7.  Menilai 
siswa

Apakah guru mampu 
menilai hasil 

pembelajaran dengan 
baik?

Rating 
Scale

5. Kemampuan
guru 

melaksanakan 
pembelajaran 
kontekstual

5.8.  Refleksi
Apakah guru melakukan 

refleksi setiap akhir 
pembelajaran?

Rating
Scale

2. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan atau observasi  yang  digunakan   dalam   penelitian  ini   

adalah  pengamatan langsung dalam bentuk pengamatan pasif (Spradley 

dalam Sutopo, 2002 : 65). Pemilihan metode pengamatan ini didasarkan pada 
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alasan : merupakan alat yang ampuh untuk memperoleh suatu kebenaran1), 

memungkinkan pengamat melihat dan mengamati sendiri2), memungkinkan 

untuk mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan yang langsung 

diperoleh dari data3), untuk mengecek, mengurangi ketidakakuratan informasi 

yang diperoleh sebelumnya4), peneliti mampu memahami situasi-situasi yang 

rumit dan perilaku yang kompleks 5) (Moleong : 2007:174).

Dalam metode observasi pasif, peneliti tidak melakukan penyamaran atau 

berpraktik sesuai dengan objek yang diteliti. Untuk meminimalkan penolakan di 

obyek penelitian saat melakukan observasi, dan bisa diterima oleh mereka yang 

akan diselidiki maka peneliti memberi jaminan  antara lain: penelitian ini tidak 

merugikan bagi individu atau kelompok yang diamati1), akan menjaga nama baik 

individu, kelompok atau instansi yang diamati2), dan memperlihatkan lebih dahulu 

hasil penelitiannya kepada instansi yang diamati sebelum dipublikasikan3). 

Dalam melakukan observasi, peneliti memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut:

a. Mengenal secara mendalam berkaitan dengan obyek penelitian, meliputi: 

kondisi tempat penelitian1), keadaan lingkungan di sekitarnya2), ciri-ciri 

anggota kelompok yang berkenaan dengan usia, jenis kelamin, jabatan, latar 

belakang pendidikan, dan sebagainya3).

b. Menentukan sasaran yang menjadi fokus observasi. Dalam penelitian ini, 

sasaran observasi meliputi: individu yang menjadi sumber data, yaitu kepala 

sekolah dan guru kelas IV, V, dan VI1), dokumen yang berkaitan dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan2), tempat dan peristiwa atau kegiatan 

yang  berupa proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas3).
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c. Menyusun lembar observasi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan 

tujuan penelitian.    

Untuk mendapatkan hasil pengamatan yang tepat dan terarah sesuai 

dengan aspek-aspek yang menjadi permasalahan penelitian, peneliti menyusun 

pedoman observasi sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Guba dan Lincoln 

dalam Moleong (2007:180). Petunjuk tersebut meliputi antara lain sebagai 

berikut : 

a. Catatan lapangan, yaitu catatan berupa laporan langkah-langkah peristiwa atau 

catatan yang dibuat berupa bentuk gambaran umum secara singkat.

b. Buku harian pengalaman lapangan, yaitu buku yang dibuat dalam bentuk 

terorganisasi yang harus diisi setiap hari. Buku harian ini juga bisa diambil dari 

catatan lapangan. Pembuatan buku log pengalaman lapangan ini akan 

digunakan untuk analisis data.

c. Peta konteks, yaitu peta berupa sketsaatau diagram tentang latar penelitian, 

misalnya latar kelas, tempat bermain, tempat penyimpanan alat, dan 

sebagainya. Peta konteks ini digunakan untuk mengikhtisarkan uraian verbal 

yang dibuat secara berkepanjangan sehingga lebih jelas tentang posisi 

subyek dan perubahan-perubahan yang terjadi.

d. Daftar chek list, dibuat untuk mengingatkan peneliti jika seluruh aspek 

informasi sudah diperoleh atau belum.  Selain itu, digunakan juga sebagai 

pembimbing bagi peneliti dan sebagai jadwal waktu dan isi informasi yang 

akan dijaring. 

Berdasarkan petunjuk di atas, peneliti membuat pedoman pengamatan 

atau observasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.4 berikut ini.   
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Tabel 3.4.  Pedoman observasi terhadap aspek permasalahan penelitian

No Permasalahan Aspek  Permasalahan Instrumen Observasi

1.1. Manajemen sekolah Daftar Cheks List

1.2. Kompetensi guru Daftar Cheks List

1.3. Sarana prasarana Daftar Cheks List

1.4. Lingkungan Daftar Cheks List
1.5. Siswa Daftar Cheks List

1. Dukungan  
terhadap
pembelajaran 
kontekstual

1.6. Stakeholder Daftar Cheks List

2.1. Manajemen sekolah Daftar Cheks List

2.2. Kompetensi guru Daftar Cheks List

2.3. Sarana prasarana Daftar Cheks List  
dan  Peta Konteks

2.4. Lingkungan
Daftar Cheks List 
dan  Catatan 
Lapangan

2.5. Siswa
Daftar Cheks List 
dan Catatan 
Lapangan

2. Hambatan 
terhadap
pembelajaran
kontekstual

2.6. Stakeholder
Daftar Cheks List 
dan Peta Konteks

3.1. Konsep dasar KTSP Daftar Cheks List
3.2. Ciri-ciri KTSP Daftar Cheks List
3.3. Prinsip pengembangan  

KTSP
Daftar Cheks List

3.4. Konsep dasar CTL Daftar Cheks List
3.5. Komponen CTL Daftar Cheks List

3. Pemahaman
guru terhadap
pembelajaran
kontekstual

3.6. Prinsip penilaian Daftar Cheks List

4.1. Merumuskan tujuan 
pembelajaran 

Daftar Cheks List

4.2. Menyusun rencana 
pembelajaran

Daftar Cheks List

4.3. Mengelola sumber 
belajar 

Daftar Cheks List

4.4. Mengelola 
pengalaman belajar

Daftar Cheks List

4. Kemampuan 
Guru dalam 
mengembangkan 
Rencana 
Pelaksanaan 
Pembelajaran

4.5. Menyusun format 
nilai hasil 
pembelajaran

Daftar Cheks List
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lanjutan

4.6. Menyusun rencana 
tindaklanjut

Daftar Cheks List

5.1. Menyajikan skenario 
pembelajaran

Catatan  Lapangan 

5.2. Mengelola kelas Catatan  Lapangan

5.3. Menguasai materi Catatan  Lapangan

5.4. Menguasai metode Catatan  Lapangan 

5.5. Menguasai peraga Catatan  Lapangan

5.6. Memotivasi siswa Catatan  Lapangan

5.7. Menilai siswa Catatan  Lapangan 

5. Kemampuan 
guru melaksana-
kan pembelajar-
an kontekstual

5.8. Refleksi Catatan  Lapangan

       

3. Analisis Dokumen (Content Analysis)

Data yang akan diungkap melalui metode ini antara lain yang 

berkaitan dengan dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),

yang meliputi : 

a. Dokumen 1 KTSP seperti : Latar Belakang Penyusunan KTSP, Tujuan 

Pendidikan, Struktur dan Muatan Kurikulum, dan Kalender Pendidikan. 

b. Dokumen 2 KTSP seperti : Standar Kompetensi, Silabus, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran dan Format Penilaian serta Pengembangan 

Pendidikan Khusus.

E. Teknik Sampling

Penggunaan Teknik sampling dalam pelitian adalah dimaksudkan sebagai 

upaya untuk memperoleh sejumlah responden/infroman sebagai sumber data yang 
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dapat dipercaya dan menguasai masalah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka 

teknik sampling yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah “ Purposive 

Sampling ”, di mana responden / informan sebagai sumber data diantaranya : 

1. Kepala Sekolah 

Data yang diperoleh dari Kepala Sekolah antara lain meliputi : kebijakan 

sekolah, manajemen, program kegiatan sekolah, dan lain-lain informasi 

yang terkait dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan 

pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

2. Guru Kelas IV, V, dan VI

Informasi dan data yang diperoleh dari guru kelas IV, V, dan VI secara lebih 

khusus berkenaan dengan kegiatan pengembangan kurikulum, dalam hal ini lebih 

terfokus pada : penyusunan RPP, kebijakan sekolah tentang pembelajaran  CTL, 

serta pemahaman guru terhadap pembelajaran CTL yang merupakan esensi 

implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Informasi lain 

yang diperoleh dari guru antara lain : sikap dan kepemimpinan kepala sekolah, 

kebijakan kepala sekolah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah 

tentang pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

3. Penjaga Sekolah

Selain tentang kepemimpinan kepala sekolah, informasi lain yang dapat 

diperoleh dari penjaga sekolah antara lain informasi tentang : kegiatan 

sekolah serta informasi tentang sejarah singkat dan keberadaan SD Negeri 

3 Kutabanjarnegara

4. Peristiwa dan Kegiatan / Kejadian
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Informasi yang dapat diperoleh dari peristiwa kegiatan / kejadian antara 

lain : kegiatan pembelajaran yang dikembangkan oleh guru sebagai ujud 

implementasi pembelajaran CTL dikelas IV, V, dan kelas VI  baik yang 

terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas 

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dimaksudkan sebagai langkah untuk memperoleh data yang 

valid sebagai bahan penyimpulan. Teknis analisis yang  digunakan dalam 

penelitian ini  adalah teknik analisis interaktif yang digambarkan sebagai berikut :

PENGUMPULAN 
DATA 

REDUKSI DATA SAJIAN DATA

PENARIKAN KESIMPULAN
/ VERIFIKASI

G. Jadwal Penelitian

Seluruh kegiatan penelitian direncanakan dilaksanakan di SD 

Negeri 3 Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten

Banjarnegara dalam kurun waktu + 10 bulan dengan alokasi waktu sebagai 

berikut :
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RENCANA KEGIATAN PENELITIAN

TAHAP KEGIATAN
Mei 

2007
Juni 
2007

Juli 
2007

Agst 
2007

Sept. 
2007

Okt.
2007

Nop.
2007

Des. 
2007

Jan. 
2008

Feb. 
2008

Maret 
2008

1.  PERSIAPAN

Pengajuan Proposal Penelitian

Penyusunan Instrumen

Try out Angket

2.  PELAKSANAAN.

Pengumpulan Data

Analisis Data

3. PENYUSUNAN LAPORAN

4. KONSULTASI LANJUTAN
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BAB IV

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi dan Hasil Penelitian

1. Setting  Penelitian

a. Sejarah Berdiri dan Lokasi  SD Negeri 3  Kutabanjarnegara 

SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, merupakan salah satu SD negeri 

yang berada di wilayah binaan Dinas Pendidikan Kecamatan Banjarnegara 

Kabupaten Banjarnegara. Sebagai lembaga pendidikan jenjang sekolah 

dasar yang berstatus negeri, SD ini tercatat dalam nomenklatur SD dengan 

nama Sekolah Dasar Negeri 3 Kutabanjarnegara dengan Nomor Statistik 

Sekolah 10.10.30.40.6010, beralamat di Jalan Mayjend Soetojo No. 5 

Banjarnegara. Kepemimpinan sekolah saat ini dipercayakan kepada Bapak 

Achmadun, seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan 

sebagai Kepala Sekolah dengan dibantu oleh 14 orang guru PNS dan 6 

orang guru WB serta 1 orang Penjaga Sekolah WB.

Perkembangan sekolah ini tidak terlepas dari faktor sejarah yang 

menjadi latar belakang masa lalu serta kebijakan yang ada pada waktu itu. 

Secara garis besar, sejarah berdirinya SD Negeri 3 Kutabanjarnegara 

dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan masyarakat dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan dan wawasan sebagai sarana untuk mencapai 

derajat kehidupan yang lebih baik. Tuntutan ini terutama didorong oleh 

kondisi masyarakat Banjarnegara pada saat itu, yakni sebagian besar 
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masyarakat hanya tamat SR 2 tahun (Sekolah Angka  Loro). Dalam 

kaitannya dengan faktor kesejarahan, SD Negeri 3 Kutabanjarnegara berdiri 

sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan akan lembaga pendidikan guna 

mempersiapkan generasi muda sebagai generasi penerus pada saat itu 

dengan kualitas yang lebih baik. 

Pada awalnya, SD Negeri 3 Kutabanjarnegara didirikan atas inisiatif 

masyarakat yang menginginkan kehadiran lembaga pendidikan di 

lingkungannya. Dengan niat dan keinginan untuk ikut serta bersama membangun 

masa depan bangsa, Bpk. Haji Muhammad Nur berkenan meminjamkan 

sebagian tanah miliknya untuk kepentingan mendirikan sekolah sebagaimana 

yang diharapkan masyarakat dengan status Hak Pakai. Dengan 

mempertimbangkan berbagai faktor kepentingan, dorongan tokoh masyarakat, 

serta kebijakan pemerintah pada saat itu maka pada tahun 1950 berdirilah sebuah 

sekolah dengan status Sekolah Rakyat (SR) 6 tahun sebagai kelanjutan SR 2 

tahun atau “sekolah angka loro” pada saat itu. Sesuai dengan catatan sejarah yang  

ada, sekolah ini didirikan dengan nama Sekolah Rakyat 6 tahun Nomor 5. Dalam 

perkembangaannya selanjutnya SR 6 Tahun Nomor 5 ini mampu bertahan dan 

berkembang seiring dengan tuntutan masyarakat.

Pada tahun 1965, berdasarkan kebijakan pemerintah, guna mewujudkan 

tertib administrasi pendataan dan statistik sekolah, SR 6 Tahun Nomor 5 ini 

berubah nama menjadi SD Negeri Kutabanjarnegara 5. Kondisi sekolah ini pada 

saat itu hanya berupa konstruksi bangunan setengah permanen (bawah bata + 1 

meter, atas papan, fentilasi kawat strimin). Konstruksi ini bertahan cukup lama 

hingga berakhir pada tahun 1982, di mana pada saat itu sekolah menerima dana
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rehab fisik gedung. Dengan rehab fisik gedung ini, terjadi perubahan fisik 

gedung secara segnifikan; yakni dari konstruksi bangunan setengah permanen 

menjadi konstruksi bangunan permanen berlantai dua seperti sekarang. Pada 

tahun 1982 itu pula sekolah mengalami perubahan nama, dari SD Negeri 

Kutabanjarnegara 5 menjadi SD Negeri 3 Kutabanjarnegara. Perubahan nama 

sekolah ini berlaku sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang.

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk 

yang merupakan kehasilan program Keluarga Berencana, jumlah siswa di 

beberapa SD termasuk SD Negeri 3 Kutabanjarnegara dari tahun ke tahun 

mengalami penurunan. Berkaitan dengan hal tersebut, serta kebijakan 

pemerintah dalam rangka efisiensi serta pemerataan tenaga guru, maka 

berdasarkan SK Bupati Banjarnegara nomor 421.2/542 Tahun 2002 SD Negeri 

3 Kutabanjarnegara mengalami regrouping (penggabungan) dengan SD Negeri 

4 dan SD Negeri 6 Kutabanjarnegara yang hanya berjarak + 500 meter. Akibat 

dari penggabungan tersebut, SD Negeri 3 Kutabanjarnegara terbagi menjadi 

dua lokal, yaitu satu lokal di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara sedangkan dua 

lokal lainnya berlokasi di bekas SD Negeri 4 / SD 6  Kutabanjarnegara (+ 500 

m. di sebelah Utara). 

Berbagai tantangan dan tuntutan masyarakat mewarnai perkembangan 

SD ini. Berbagai kebijakan Kepala Sekolah telah mendorong maju untuk 

menggapai prestasi. Meskipun tidak selalu dominan dalam pencapaian  

prestasi, namun apa yang telah diraih dapat menjadi kebanggaan tersendiri bagi 

SD yang berada di wilayah pinggiran kota ini. Berbagai event lomba, baik 

lomba kesiswaan, lomba keterampilan guru, maupun lomba fisik dan fasilitas 
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sekolah telah diraih baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat 

nasional. 

Dari rangkaian peristiwa sejarah dan rentang waktu yang dialami sejak 

tahun 1950 hingga saat ini, terbentuklah profil SD Negeri 3 Kutabanjarnegara 

yang berdiri di atas sebidang tanah milik Bpk. Haji Muhammad Nur dengan 

status hak pakai dan beralamatkan di Jalan Mayjen Soetojo No. 5 Banjarnegara.

b.  Periodisasi Kepemimpinan Kepala Sekolah

Usia dan perjalanan waktu yang cukup panjang, 58 tahun adalah 

kurun waktu yang cukup matang untuk menempa sebuah lembaga pendidikan 

menjadi berkembang meski mengalami pasang surut seiring dengan kondisi 

yang ada. Sejak berdiri hingga saat ini, sudah banyak kebijakan kepala sekolah 

yang mewarnai perkembangan SD Negeri 3 Kutabanjarnegara ini. 

Sesuai dengan data yang diperoleh dari narasumber, setidaknya ada 

enam periode kepemimpinan Kepala Sekolah terhitung sejak tahun 1990, yang 

antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Periode Kepemimpinan Kepala SDNegeri 3 Kutabanjarnegara

No. Dari tahun Sampai tahun Nama Kepala Sekolah

1. 1990 1992 Rus Suprihatin

2. 1992 1996 Warsono 

3. 1996 2000 Robini

4. 2000 2003 Alinah

5. 2003 2005 Samtini

6. 2005 sekarang Achmadun 



48

c.  Prestasi dan Kesiswaan 

Dalam usianya yang mencapai 58 tahun, prestasi yang diraih SDN 3 

Kutabanjarnegara dapat dikatakan tidak terlalu mengecewakan jika 

dibandingkan dengan SD lain di Kecamatan Banjarnegara. Di antara 

prestasi yang pernah diraih oleh SD Negeri 3 Kutabanjarnegara antara lain :

Tabel 4.2. Prestasi yang Pernah Diperoleh SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

No. JENIS LOMBA TINGKAT 
LOMBA

PERINGKAT 
KEJUARAAN

TAHUN 
PEROLEHAN

1. Lomba Sinopsis Siswa SD
Kab. 

Banjarnegara
I 1995

2.
Lomba Pengelolaan 

Perpustakaan  Sekolah  Dasar
Karesidenan 
Banyumas

III 1996

3.
Lomba Mata Pelajaran

 (Bidang Studi Ilmu Pengetahuan 
Umum)

Kab. 
Banjarnegara

I 1998

4.
Lomba Mata Pelajaran 

(Bidang Studi Ilmu Pengetahuan 
Umum)

Provinsi
Jawa Tengah

I 1998

5. Lomba Sinopsis Guru SD
Kab. 

Banjarnegara
I 1999

6.
POPDA dan Seni SD 

(Cabang Catur)
Kec. 

Banjarnegara
I 2006

7.
POPDA dan Seni SD 
(Cabang Tenis Meja)

Kec. 
Banjarnegara I 2006

8.
POPDA dan Seni SD 

(Cabang Tenis Lapangan)
Kec. 

Banjarnegara
I 2006

9.
POPDA dan Seni SD

 (Cabang Renang)
Kec. 

Banjarnegara
I 2006

10.
POPDA dan Seni SD 

(Cabang Seni Macapat : Pa)
Kec. 

Banjarnegara
I 2006

11.
POPDA dan Seni SD

 (Cabang Seni Macapat : Pi )
Kec. 

Banjarnegara II 2006

12.
POPDA dan Seni SD 
(Cabang Tenis Meja)

Kab. 
Banjarnegara

I 2006

13.
POPDA dan Seni SD 

(Cabang Tenis Lapangan)
Kab. 

Banjarnegara
I 2006

14.
POPDA dan Seni SD 

(Cabang Renang)
Kab. 

Banjarnegara
I 2006

15.
POPDA dan Seni SD

 (Cabang Catur)
Kab. 

Banjarnegara
I 2007
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16.
POPDA dan Seni SD (Cabang 

Tenis Lapangan)
Kab. 

Banjarnegara
I 2007

17.
POPDA dan Seni SD (Cabang 

Seni Macapat : Pi )
Kab. 

Banjarnegara
III 2007

18. Olimpiade MIPA
Kab. 

Banjarnegara
II 2007

19.
POPDA dan Seni SD (Cabang 

Seni Macapat : Pa)
Kec. 

Banjarnegara
II 2008

20.
POPDA dan Seni SD (Cabang 

Seni Macapat : Pi )
Kec. 

Banjarnegara
I 2008

21. Jambore Penggalang Ramu
Kec. 

Banjarnegara
Tergiat II 2008

22.
Lomba Pidato Berbahasa 

Inggris Bidang Keagamaan
Prop.

Jawa Tengah
I 2008

23.
Lomba Pidato Berbahasa 

Inggris Siswa
Nasional II 2008

Sumber  : Data  SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, Tahun 2008 

Perolehan prestasi sebagaimana di atas tidak terlepas dari adanya 

keterkaitan antara kualitas dan kuantitas siswa yang dimiliki. Semakin baik kualaitas 

siswa sebagai input, akan semakin mendorong ketercapaian prestasi; demikian pula 

sebaliknya, semakin banyak prestasi yang dimiliki akan menjadi daya tarik bagi 

masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SD tersebut. Sesuai dengan data yang 

ada di sekolah, jumlah siswa serta kelulusan siswa SD Negeri 3 Kutabanjarnegara 

selama enam tahun pelajaran adalah seperti disajikan pada tabel 4.3. berikut ini.

Tabel 4.3.  Jumlah Siswa dan Kelulusan Siswa SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

JUMLAH SISWA LULUS
No. TAHUN 

PELAJARAN SELURUHNYA KELAS VI JUMLAH %

1. 2002 – 2003 237 28 28 100 %
2. 2003 – 2004 3346 57 57 100 %
3. 2004 – 2005 333 37 37 100 %
4. 2005 – 3006 325 44 44 100 %
5. 2006 – 2007 344 62 62 100 %
6. 2007 – 2008 338 60 60 100 %
Sumber  : Data  SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, Tahun 2008 
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d. Sarana Prasarana SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

SD Negeri 3 Kutabanjarnegara memiliki tanah seluas ± 2.085 m2. 

Tanah tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas layanan 

pendidikan, yakni untuk : halaman sekolah sekaligus berfungsi sebagai tempat 

upacara bendera1), taman sekolah2), gedung sekolah berlantai 2 (dua)3), 

perpustakaan sekolah4), ruang UKS5), kamar mandi dan WC6). Batas 

lingkungan sekolah telah dibangun pagar tembok keliling sekolah sehingga 

kondisi keamanan cukup terjaga dengan baik. 

Adapun rincian sarana prasarana yang dimiliki sekolah dapat 

diuraikan sebagai berikut :

1) Ruang Kelas sebanyak 12. Ruang kelas telah sesuai dengan jumlah 

rombongan belajarnya. Ukuran masing-masing ruang belajar adalah 7 x 9 

meter. Lantai ruang kelas seluruhnya telah terbuat dari keramik. Setiap 

ruang belajar berisi perlengkapan sebagai berikut : 

a) Sebanyak 16 meja dan 32 kursi untuk siswa sesuai dengan jumlah 

maksimal siswa setiap kelasnya. 

b) Terdapat 1 meja dan 1 kursi untuk Bapak atau Ibu guru yang 

mengajar. 

c)  1 buah papan tulis, 1 buah papan absensi siswa dan 1 buah papan 

pengumuman untuk siswa.

d) Peralatan kebersihan, antara lain : sapu lidi, sapu lantai, tempat 

sampah, alat pel dan sorok sampah.

e) Buku administrasi kelas, yaitu buku absensi siswa, buku jurnal 

mengajar, dan  buku inventaris kelas.
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f) Gambar Presiden, Wakil Presiden, Burung Garuda dan Gambar 

Pahlawan Nasional.

g) Sepasang pintu masuk untuk keluar dan masuk siswa atau guru.

h) Tujuh buah jendela yang terdapat pada tembok sisi kanan dan kiri 

bangunan untuk pencahayaan, serta ventilasi berada di atas jendela 

yang berfungsi untuk pertukaran udara.

i) Instalasi listrik, yang terdiri dari 4 buah lampu neon, 2 buah saklar 

lampu, dan 1 buah stop kontak.

2) Ruang  Kepala Sekolah sebanyak 1 buah dengan ukuran 5 x 7 meter. 

Lantai terbuat dari keramik putih polos. Perlengkapan yang terdapat di 

ruang kepala sekolah adalah sebagai berikut :

a) Sepasang gambar presiden, wakil presiden dan burung garuda.

b) Sepasang meja dan kursi kerja untuk kepala sekolah.

c) Sepasang meja dan kursi untuk tamu atau guru yang akan 

berkonsultasi dengan kepala sekolah.

d) 2 buah lemari yang berfungsi untuk menyimpan dokumen sekolah.

e) Papan display tentang ketenagaan, keadaan siswa dan monografi.

f) Papan agenda kerja kepala sekolah.

g) Jam dinding. 

3) Ruang Perpustakaan sebanyak 1 ruang dengan ukuran 7 x 9 meter. 

Lantai dibuat dari keramik putih polos. Petugas perpustakaan masih 

dikelola oleh seorang guru kelas IV yaitu Ibu Surtiyah. Perlengkapan 

yang terdapat di ruang perpustakaan adalah sebagai berikut :
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a) 10 meja dan 20 kursi untuk pengunjung sekaligus berfungsi 

sebagai sarana baca di perpustakaan.

b) 200 buku bacaan berupa 75 buku fiksi dan 125 buku non fiksi. 

c) Seperangkat buku administrasi perpustakaan.

d) Papan informasi perpustakaan.

e) Sepasang meja dan kursi untuk petugas perpustakaan.

f) Rak buku untuk memajang atau menempatkan buku

g) Beberapa alat peraga pelajaran, antara lain : alat peraga IPA, 

Matematika, Atlas, Peta  dan Globe.  

4) Ruang UKS sebanyak 1 ruang dengan ukuran 3 x 4 meter. Lantai 

dibuat dari keramik putih polos. Petugas UKS masih dikelola oleh 

guru kelas V yaitu Ibu Hikmah Muji Arsih. Perlengkapan yang 

terdapat di ruang UKS adalah sebagai berikut :  

a) 2 buah tempat tidur atau dipan untuk siswa yang sakit

b) 4 buah kursi

c) Kotak obat-obatan (kotak P3K) yang berisi beberapa obat yang 

sering dibutuhkan oleh siswa.

d) 1 buah lemari yang berisi beberapa peralatan UKS dan P3K.

e) Alat kebersihan, misalnya : sapu lantai, alat pel, tempat sampah, 

dan sorok sampah. 

5) Halaman Sekolah berukuran 7 x 50 meter. Halaman sekolah 

difungsikan sebagai lapangan upacara dan taman sekolah. Untuk 

lapangan upacara, tempatnya dibuat dari pavling block dan dikelilingi 

taman sekolah dengan pohon-pohon rimbun yang berada di sekitar 
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tempat upacara.  Hal ini menjadikan halaman sekolah terlihat teduh, asri 

dan nyaman sehingga banyak siswa memanfaatkan untuk bermain-main 

atau santai saat jam istirahat berlangsung. Adanya gapura di pintu masuk 

halaman sekolah dan tembok depan sekolah yang kokoh menjadikan 

sekolah ini terlihat sangat representatif sebagai lingkungan pendidikan.

6) Kamar mandi dan WC sekolah terdiri :  1 buah untuk dewan guru dan 

3 buah untuk siswa. Masing-masing kamar mandi dan WC berukuran 

2 x 1,5 meter. Lantai dan dindingnya dibuat dari keramik sehingga 

terlihat bersih. Sumber air berasal dari PDAM, namun untuk 

mengantisipasi jika aliran air dari PDAM tidak mengalir telah 

disediakan sumber air dari sumur. Kebersihan kamar mandi dan WC 

diserahkan kepada tenaga pembantu pelaksana sekolah. Namun untuk 

melatih kebersihan, setiap minggu secara terjadwal siswa diberi tugas 

untuk membersihkan kamar mandi dan WC. Kesan secara umum dapat 

dikatakan cukup bersih dan terjaga sehingga layak dan representatif 

sebagai bagian dari lingkungan sekolah, yang mana sekolah adalah 

tempat untuk mendidik siswa berlatih menjaga dan memelihara 

kesehatan. 

7) Ruang Mushola dengan ukuran 5 x 7 meter. Berada di lantai dasar, 

bagian ujung barat.  Lantainya dibuat dari keramik putih polos. Ruang 

ini dipakai terutama untuk melatih siswa melaksanakan ibadah sholat 

dhuhur berjamaah. Pada hari Senin – Kamis, setiap akhir pelajaran 

siswa diwajibkan sholat dhuhur berjamaah di sekolah. Selaku imam 

sholat adalah Bapak Ahmadun (selaku Kepala Sekolah) dan 
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penangungjawab pengelolaan Mushola adalah Ibu Dwi Harnani dan 

Ibu Sumirah selaku guru Pendidikan Agama Islam.    

e.  Data  Ketenagaan  SD Negeri 3 Kutabanjarnegara             

Data tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SD 

Negeri 3 Kutabanjarnegara disajikan dengan rincian pada tabel 4.4  

berikut ini. 

Tabel 4.4. Data Ketenagaan  SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

No. Jenis Ketenagaan
Jumlah
(orang)

Jenjang
Pendidikan

Status
Kepegawaian

1. Kepala Sekolah 1 orang D. 2 PNS

2. Guru Kelas 18 orang
S1 = 3  orang
D3 =1 orang
D2= 14 orang

PNS=12 orang

WB =  6 orang

3.
Guru Pendidikan 
Agama Islam

2 orang D.2 = 2 orang PNS = 2 orang

4.
Guru Bidang Studi 
Penjasorkes

1 orang Diploma 2 PNS = 1 orang

5. Guru Komputer 1 orang Diploma 2 WB = 1 orang

6.
Guru Bahasa 
Inggris

1 orang Diploma 2 WB = 1 orang

7.
Pembantu 
Pelaksana

1 orang SLTP Wiyata Bhakti

Sumber Data : Laporan Bulanan Profil Sekolah untuk Bulan Januari 2008

f. Data Peserta didik, rombongan belajar dan kelas SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara 

Data tentang peserta didik, rombongan belajar dan kelas di SD 

Negeri 3 Kutabanjarnegara disajikan dengan rincian pada tabel 4.5  berikut 

ini. 
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Tabel 4.5. Data peserta didik,  rombongan belajar dan kelas SD Negeri 3 
Kutabanjarnegara Tahun Pelajaran 2007/2008

Jumlah 
SiswaNo. Kelas

Jumlah
Rombongan 

Belajar

Jumlah 
Kelas L P

Jumlah  
Total

( Siswa )

1. Kelas I 2 2 28 28 56

2. Kelas II 2 2 28 24 52

3. Kelas III 2 2 32 21 53

4. Kelas IV 2 2 20 26 46

5. Kelas V 2 2 37 26 63

6. Kelas VI 2 2 29 31 60

Jumlah 12 12 174 156

Jumlah Total Siswa 330

Sumber Data : Laporan Bulanan Profil Sekolah untuk Bulan  Januari 2008

g. Jadwal Pembelajaran di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara 

Pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara 

diatur sesuai jadwal pelajaran sebagaimana disajikan pada tabel 4.6. 

berikut ini.

Tabel 4.6.  Jadwal Pembelajaran SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

No. H a r i Jam Pelajaran Kegiatan

1. Senin 07.15 – 07.50 Upacara Bendera

07.50 – 08.25 Kegiatan Pembelajaran

08.25 – 09.00 Kegiatan Pembelajaran

09.00 – 09.15 Istrirahat

09.15 – 09.50 Kegiatan Pembelajaran

09.50 – 10.25 Kegiatan Pembelajaran

10.25 – 10.40 Istirahat

10.40 – 11.15 Kegiatan Pembelajaran

11.15 – 11.50 Kegiatan Pembelajaran

11.50 – 12.10 Sholat Dhuhur Berjamaah
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2. Selasa - 07.15 – 07.50 Kegiatan Pembelajaran

Kamis 07.50 – 08.25 Kegiatan Pembelajaran

08.25 – 09.00 Kegiatan Pembelajaran

09.00 – 09.15 Istirahat

09.15 – 09.50 Kegiatan Pembelajaran

09.50 – 10.25 Kegiatan Pembelajaran

10.25 – 10.40 Istirahat

10.40 – 11.15 Kegiatan Pembelajaran

11.15 – 11.50 Kegiatan Pembelajaran

11.50 – 12.10 Sholat Dhuhur Berjamaah

3. Jumat 07.15 – 07.50 Kegiatan Pembelajaran

07.50 – 08.25 Kegiatan Pembelajaran

08.25 – 09.00 Kegiatan Pembelajaran

09.00 – 09.15 Istirahat

09.15 – 09.50 Kegiatan Pembelajaran

09.50 – 10.25 Kegiatan Pembelajaran

4. Sabtu 07.15 – 07.50 Kegiatan Pembelajaran

07.50 – 08.25 Kegiatan Pembelajaran

08.25 – 09.00 Kegiatan Pembelajaran

09.00 – 09.15 Istirahat

09.15 – 11.00 Pengembangan diri

Sumber Data : Laporan Bulanan Profil Sekolah untuk Bulan Januari 2008
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2. Kurikulum Sekolah Dasar (SD)  Negeri 3 Kutabanjarnegara Tahun Pelajaran 

2007/2008

Gambaran ringkas tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang disusun dan dimiliki oleh  Sekolah Dasar Negeri 3 Kutabanjarnegara 

adalah seperti terlampir pada halaman 135

3. Pelaksanaan Pembelajaran Kontekstual Sebagai Implementasi Kurikulum 

SD Negeri 3 Kutabanjarnegara 

Pendidikan Nasional diarahkan untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Namun demikian, untuk 

mewujudkan tujuan yang mulia ini tidak semudah yang dibayangkan, 

berbagai upaya harus dilakukan untuk mewujudkannya.

Menyiapkan hal ini, pemerintah berupaya untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional dengan melalui berbagai cara, antara lain dengan 

menyempurnakan Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah ditetapkan 

melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada 

Standar Nasional Pendidikan (SNP). Disamping itu kurikulum dikembangkan 

dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan 

peserta didik. Dengan demikian ada dua hal penting yang terkait dengan 
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kurikulum, yaitu standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi (SI) dan 

standar kompetensi lulusan (SKL), dan kurikulum yang dikembangkan masing-

masing satuan pendidikan dengan mengacu pada SI dan SKL yang dalam 

operasionalnya dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Tujuan KTSP adalah untuk mewujudkan kurikulum sesuai dengan 

karakteristik, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik, dengan 

mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, KTSP yang disusun 

sendiri oleh satuan pendidikan, dalam hal ini oleh SD Negeri 3 Kutabanjarnegara 

dengan mengacu pada SI dan SKL serta panduan penyusunan KTSP diharapkan 

benar-benar dapat diterapkan dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah mengacu pada visi dan misi 

sekolah, mengembangkan perangkat kurikulumnya sendiri, pemberdayaan tenaga 

kependidikan dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan mutu hasil belajar, 

pemantauan dan penilaian untuk meningkatkan efisiensi, kinerja dan kualitas 

pelayanan terhadap peserta didik, berkolaborasi secara horizontal dengan komite 

sekolah, organisasi profesi dan sekolah lain, serta berkolaborasi secara vertikal 

dengan Dewan Pendidikan dan Dinas Pendidikan. 

Perubahan pada kegiatan belajar mengajar yang lebih berpusat pada 

peserta didik, mengembangkan kreatifitas, menciptakan kondisi yang 

menyenangkan dan menantang, konstektual, menyediakan pengalaman belajar 

yang beragam,  serta belajar melalui berbuat. 

Pemberlakuan KTSP dengan strategi CTL dilandasi kenyataan bahwa 

guru kurang memiliki kompetensi, kurang profesional, dan tidak memenuhi 

kriteria sebagai guru sehingga kualitas pendidikan negeri ini makin terpuruk. 
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Dengan diberlakukannya CTL, terbersit dalam sanubari seberkas harapan untuk 

terjadinya peningkatan mutu pendidikan di tanah air pada masa yang akan datang. 

CT L diberlakukan setelah dianalisis secara mendalam oleh pakar terkait, baik dari 

Pusat Kurikulum, Pusat Pengujian, Perguruan Tinggi dan Guru Sekolah. 

B. Temuan Penelitian

1. Pendukung pelaksanaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri 3 

Kutabanjarnegara

Pada saat awal pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), yakni mulai Tahun Pelajaran 2007/2008 pelaksanaan kurikulum SD 

Negeri 3 Kutabanjarnegara dirasakan oleh segenap sivitas sekolah cukup 

berat dan membingungkan. Hal ini tentunya wajar karena sesuatu yang baru 

dan pertama kali sistem ini diterapkan di sekolah-sekolah. Kurikulum di 

sekolah yang biasanya telah ditetapkan dari atas, sekarang beralih sampai 

pada tingkat terendah, yakni sekolah sebagai perumus dan penentu 

kurikulum yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Kebijakan ini 

memberikan konsekuensi logis kepada seluruh unsur satuan pendidikan agar 

mau bekerja keras menyiapkan, merumuskan dan mengimplementasikan 

kurikulum yang dibuatnya secara optimal. Berdasarkan hasil pengamatan 

dan evaluasi, secara umum pelaksanaan  Kurikulum Sekolah Dasar Negeri 3 

Kutabanjarnegara, Banjarnegara dapat dikatakan berjalan lancar dan cukup 

optimal. 

Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan KTSP di  Sekolah Dasar 

Negeri 3 Kutabanjarnegara, Banjarnegara antara lain sebagai berikut :    
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1. Manajemen Sekolah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, manajemen 

sekolah di bawah kepemimpinan Bapak Achmadun selaku kepala sekolah saat 

ini, dalam pelaksanaan kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara dapat 

dikatakan baik dan optimal. Beberapa faktor yang menjadi pendukungnya, 

yaitu :

1)  Kepemimpinan yang demokratis dan profesional

Kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional 

disimpulkan dari hasil wawancara sesbagaimana terrekam pada Catatan 

Lapangan Nomor 2 : halaman 181 yang menyebutkan sebagai berikut : 

beberapa kebijakan yang dibuat kepala sekolah antara lain : 

1) Adanya kepemimpinan sekolah yang kuat,  demokratis dan profesional

2) Adanya kesempatan untuk peningkatan kompetensi guru secara intensif

3)  Adanya dana operasional sekolah terhadap pengembangan kurikulum

Dalam pelaksanaan KTSP, kepala sekolah dan guru adalah tenaga 

pelaksana kurikulum sehingga ia merupakan orang-orang yang memiliki 

kemampuan dan integritas profesional. Untuk itu, kepala sekolah melalui 

kebijakannya sangat mendukung bahkan mendorong kepada guru-guru agar 

kreatif memilih metode, pendekatan atau strategi pembelajaran yang 

menjadikan siswa lebih mudah memahami dan menguasai materi 

pembelajaran. 

Mengingat usia siswa sekolah dasar masih pada taraf berpikir 

operasional konkret, maka siswa akan mudah menyerap materi pelajaran jika 

disajikan lebih nyata dan sesuai dengan kondisi atau dunia siswa. Untuk itu, 
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kepala sekolah selalu memberikan bimbingan, motivasi dan wacana  kepada 

guru tentang keunggulan pendekatan CTL dibanding pendekatan yang lain 

dalam hal meminimalkan konsep/materi pelajaran yang cenderung abstrak. 

2)  Peningkatan kompetensi guru secara intensif

Kepala sekolah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

kepada guru agar mau meningkatkan kompetensi diri. Setiap ada penataran, 

seminar, pelatihan atau workshop tentang kurikulum atau pembelajaran 

berbasis kontekstual, kepada guru-guru selalu didorong agar mau ikut dan 

berpartisipasi sehingga wawasan atau kecakapannya mengalami peningkatan 

secara signifikan. Sejalan dengan kebijakan sekolah dalam menciptakan 

kepemimpinan yang demokratis, maka jika ada biaya yang menyertaii

kegiatan seminar, workshop maupun pelatihan seperti tersebut di atas, kepala 

sekolah senantiasa memberikan kemudahan terhadap pemberian bantuan 

atau biaya sesuai kemampuan sekolah (Catatan Lapangan Nomor 2 : 

halaman 181)

Seperti  penuturan Kepala Sekolah dalam wawancara dengan penulis 

sebagaimana  yang terrekam dalam Catatan LapanganNomor 2 pada 

halaman 182, peningkatan profesi guru dilakukan secara berkala, melalui 

berbagai forum dan kesempatan antara lain :

- Penyampaian informasi tentang kebijakan dinas melalui rapat dewan 

guru di sekolah secara rutin (satu bulan satu kali),

- Pembinaan Pengawas TK/SD dalam kunjungan pembinaan 

Pengawas.
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- Pelatihan KTSP yang diselenggarakan oleh sekolah dengan 

menghadirkan Guru Pemandu yang dibiayai  dengan dana sekolah. 

Adanya tuntutan bahwa guru harus berpendidikan sarjana (strata-1), 

kepala sekolah juga senantiasa memberi dukungan moril dan dukungan 

lainnya agar guru-guru di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara bersemangat 

meningkatkan status pendidikannya. Dukungan dan motifasi kepala sekolah 

ternyata ditanggapi secara positip sehingga beberapa orang guru  yang belum 

berkualifikasi sarjana, saat ini sedang mengikuti pendidikan kesarjaan dan 

program penyetaraan sarjana. Hasil wawancara yang tercatat pada Catatan 

Lapangan Nomor 2 : halaman 183 menyebutkan beberapa orang guru yang 

sedang studi lanjut S1 di antaranya adalah :

- Achmadun (Kepala Sekolah) : S1 BK STKIP Catur Sakti, Bantul

- Dwi Harnani (Guru Pendidikan Agama Islam) : S1 STAIN 

Purwokerto

- Hikmah Mujiarsih (Guru Kelas V) : S1 PGSD Universitas Terbuka

- Siti Aminah (Guru Kelas V) : S1 PGSD Universitas Terbuka

- Suyadi (Guru Kelas II) : S1 PGSD Universitas Terbuka

- Chomisah (Guru Kelas IV) : S1 PGSD Universitas Terbuka

3) Adanya dana operasional sekolah terhadap pengembangan kurikulum

Tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaan kurikulum berbasis 

sekolah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kebutuhan pengadaan media 

pembelajaran, sumber belajar, kunjungan ke objek belajar, mengundang 

model atau nara sumber  dan operasional  pembelajaran harus senantiasa 



63

mendapat dukungan dana oleh pihak sekolah sehingga guru tidak mengalami 

kesulitan mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Dalam hal ini, 

sekolah telah menganggarkan di sektor pengembangan dan peningkatan 

efektivitas pembelajaran pada anggaran pendapatan dan belanja sekolah 

(APBS).

Berdasarkan kajian dokumen APBS, nampak bahwa sekolah selalu 

mencantumkan dana pengembangan dan peningkatan efektivitas 

pembelajaran di APBS, walaupun tidak begitu besar tapi dapat menjadi bukti 

bahwa manajemen sekolah sangat peduli terhadap sektor ini. Kebijakan 

tersebut dimaksudkan agar guru tidak begitu mengalami kendala jika ingin 

mengembangkan kurikulum berbasis sekolah (KTSP). 

2. Tingkat Kesiapan Guru

Terkait dengan kesiapan guru dalam melaksanakan KTSP di SD 

Negeri 3 Kutabanjarnegara, pernyataan Kepala Sekolah sebagaimana dalam 

Catatan Lapangan Nomor 02 pada halaman 182 menyebutkan  bahwa guru-

guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara memiliki kompetensi yang layak dan 

mumpuni untuk melaksanakan kurikulum secara efektif.

Disisi lain, hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi, 

sebagaimana tersebut dalam Catatan Lapangan Nomor 05, dan 06, pada halaman 

200 dan 203, faktor tingkat kesiapan guru guna mendukung pelaksanaan 

kurikulum KTSP di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara secara uumum dapat 

dikatakan baik. 
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Beberapa kondisi yang terkait dengan tingkat kesiapan guru dalam 

mendukung pelaksanaan KTSP di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara dapat 

disebutkan antara lain :

1) Pemahaman guru terhadap konsep dasar kurikulum berbasis sekolah (KTSP) 

dapat dikatakan  baik.

2) Pemahaman terhadap pedoman pengembangan kurikulum berbasis sekolah 

(KTSP) dapat dikatakan baik.

3) Pemahaman guru terhadap prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis 

sekolah (KTSP) dapat dikatakan baik.

4) Dalam hal pemahaman terhadap struktur kurikulum berbasis sekolah (KTSP), 

guru memiliki kompetensi yang baik. 

5) Penguasaan guru terhadap muatan kurikulum berbasis sekolah (KTSP) dapat 

dikatakan cukup baik.

6) Kemampuan guru untuk mengembangkan silabus dan sistem penilaian sangat 

baik.

7) Kemampuan guru dalam menggali dan memanfaatkan sumber belajar yang 

ada di lingkungan sekolah dan masyarakat sangat baik.

8) Penguasaan guru dalam memanfaatkan media dan alat peraga pembelajaran 

yang relevan dapat dikatakan cukup baik.

9) Kemampuan guru untuk mengembangkan standar ketuntasan minimal 

(KKM) dapat dikatakan baik.

10) Kemampuan guru untuk menjabarkan kalender pendidikan, hari belajar 

efektif dan penentuan jumlah jam belajar efektif dapat dikatakan baik.
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11) Kemampuan guru melaksanakan penilaian dalam pembelajaran kontekstual 

dapat dikatakan cukup baik.

12) Setiap akhir tahun pelajaran, guru selalu melakukan evaluasi dan refleksi 

terhadap proses pelaksanaan kurikulum. Hal ini dimaksudkan untuk melihat 

sejauhmana efektivitas pelaksanaan kurikulum SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara. Berbagai kekurangan menjadi bahan perbaikan pada 

pelaksanaan kurikulum tahun  berikutnya.

Jika kita cermati tingkat kesiapan guru dalam melaksanakan kurikulum 

berbasis sekolah (KTSP), maka dapat dikatakan guru-guru di SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara memiliki kompetensi yang layak dan mumpuni untuk 

melaksanakan  kurikulum secara efektif. Terlihat  adanya spirit dan potensi 

positip yang dimiliki oleh guru untuk melaksanakan tugas profesionalnya 

mengemban kurikulum di sekolah.  

Dalam KTSP, tidak lagi disediakan berbagai petunjuk secara ketat 

dalam mengembangkan kurikulum. Dari pemerintah pusat hanyalah rambu-

rambu yang berkenaan pencapaian Standar Kompetensi sebagaimana tertuang 

dalam Permendiknas No. 23 tahun 2006. Selebihnya diserahkan sepenuhnya 

kepada guru untuk mengatur dan mengelola kegiatan pengembangan kurikulum 

di sekolah yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi nyata di lapangan. 

KTSP mau tidak mau mensyaratkan adanya kreativitas yang tinggi dari 

para guru untuk dapat mengembangkan kurikulum di sekolah. Tanpa berbekal 

kreativitas guru yang tinggi, maka celah untuk terjadinya kegagalan KTSP sangat 

terbuka dan hak-hak profesional guru pun tampaknya akan lepas lagi dan guru 

kembali menjadi tenaga tukang yang akan diatur pihak lain. Dalam hal ini, tingkat 
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kesiapan guru di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara dapat dikatakan cukup baik 

sehingga tidak begitu mengalami kendala yang berarti. 

c. Sarana Prasarana dan Lingkungan

Informasi  dan data yang terkait dengan sarana prasarana dan 

lingkungan SD Negeri 3 Kutabanjaranegara selengkapnya dapat dilihat pada 

Catatan Lapangan Nomor 01 sebagaimana pada lampiran halaman 175.

Gambaran tentang sarana prasarana dan lingkungan di SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara yang mendukung pelaksanaan pembelajaran kontekstual, 

antara lain dapat disebutkan :  

1) Perbandingan jumlah kelas dan rombongan belajar adalah 1 : 1. 

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sarana sekolah dapat 

dikatakan ideal bagi pelaksanaan kurikulum  secara efektif.  Para siswa 

dapat menempati ruang belajar sebagaimana mestinya.

2) Sekolah telah memiliki ruang perpustakaan sebagai tempat mencari atau 

menambah sumber belajar  bagi siswa. Koleksi buku yang cukup lengkap,

setidaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menumbuhkan minat

 dan perilaku gemar membaca buku.

3) Media dan alat peraga untuk berbagai mata pelajaran telah dimiliki 

sekolah. Didukung oleh kemampuan guru untuk memanfaatkan media 

dan alat peraga semakin melengkapi tingkat pelaksanaan proses 

pembelajaran secara lebih efektif. 

4) Beberapa perangkat komputer yang dimiliki sekolah dapat menjadi 

sarana efektif apabila guru ingin menampilkan pembelajaran lebih 
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interaktif. Dimensi visual atau auditif dapat menjadi perpaduan model 

pembelajaran secara efektif karena  berbasis multimedia. 

5) Keberadaan pedoman pengembangan kurikulum, seperti buku standar isi, 

standar kompetensi lulusan, pedoman pengembangan silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran, pedoman penilaian, permendiknas telah 

dimiliki sekolah secara lengkap. Bagi guru yang ingin mendapatkan 

referensi untuk pengembangan kurikulum sekolah tidak mengalami 

kendala karena sekolah mendokumenkan secara lengkap.

6) Keberadaan dokumen pendukung untuk pembelajaran kontekstual, 

seperti buku referensi dan jurnal  telah dimiliki oleh sekolah. Jumlahnya 

masih terbatas dan belum mencakup semua mata pelajaran. Namun 

demikian, bisa dimanfaatkan sebagai rujukan oleh guru dalam 

pengembangan pembelajaran secara efektif.

7) Lingkungan sekolah yang dekat dengan sarana umum seperti RSUD 

Banjarnegara, Perkantoran dari berbagai instansi pemerintah, hutan kota, pasar 

kota, dan tempat rekreasi kebun binatang seruling telah dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar siswa sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya. 

Pemanfaatan lingkungan dan sarana pendukung di sekitar sekolah sangat 

membantu implementasi berbagai pendekatan pembelajaran yang inovatif, 

terutama pendekatan pembelajaran kontekstual. Beberapa kesan yang 

disampaikan siswa terhadap pemanfaatan sumber belajar di sekitar sekolah, 

ternyata mampu memberikan pengaruh positip seperti meningkatnya minat, 

motivasi dan  kemudahan dalam memahami materi pelajaran yang diajarkan 

oleh gurunya.
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Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap kesiapan sarana prasaran 

dan lingkungan sebagaimana diuarikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

sarana prasarana dan lingkungan di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara memiliki 

dukungan yang layak untuk pelaksanaan kurikulum berbasis sekolah (KTSP) 

secara efektif. Guru-guru yang ingin melaksanakan berbagai pendekatan 

pembelajaran, misalnya pendekatan  pembelajaran kontekstual tidak mengalami 

kendala yang berarti bahkan sangat potensial bagi keberhasilan pelaksanaan tugas 

profesionalnya mengemban kurikulum di sekolahnya.  

d.   Stakeholder Sekolah

1)   Partisipasi masyarakat dan orangtua yang tinggi

Dalam KTSP, pelaksanaan kurikulum berbasis sekolah perlu  

didukung oleh pertisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang 

tinggi. Tidak hanya memberi dukungan melalui bantuan keuangan, tetapi 

melalui komite sekolah dan dewan pendidikan. Selain itu masyarakat dan 

sekolah menjalin kerjasama untuk membantu sekolah sebagai nara sumber 

pada berbagai kegiatan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

2) Tim kerja yang kompak dan transparan 

Keberhasilan pelaksanaan KTSP mendapat dukungan juga oleh 

kinerja team yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat 

dalam sektor pendidikan. Melalui dewan pendidikan, pihak-pihak yang 

terlibat telah  bekerja sama secara harmonis sesuai dengan posisinya 

masing-masing untuk mewujudkan “sekolah yang dapat dibanggakan” oleh 

semua pihak.
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2. Hambatan pelaksanaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri 3 

Kutabanjarnegara

Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kurikulum SD 

Negeri 3 Kutabanjarnegara, antara lain :

a.  Manajemen sekolah

Sekalipun memiliki banyak kelebihan pada manajemen SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada kelemahan yang 

ditemukan. Kelemahan utama di bidang manajemen sekolah yang menjadi 

penghambat pelaksanaan kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara adalah 

adanya keterbatasan anggaran yang disediakan melalui APBS. 

Untuk mendukung pelaksanaan kurikulum dan pengembangan 

pembelajaran kontekstual secara optimal sebaiknya anggaran sekolah bisa 

mencukupi secara proporsional. Namun terpaksa sekolah belum mampu 

menyediakan sejumlah dana yang dibutuhkan. Hal ini terjadi karena kemampuan 

orangtua atau wali murid adalah rata-rata berstatus ekonomi menengah ke 

bawah. Orangtua atau wali murid belum mampu memberikan subsidi bagi 

sekolah secara maksimal. Sumbangan orangtua kepada sekolah hanya sebesar 

Rp. 10.000,00 setiap bulan. Beberapa sekolah sederajat di sekitarnya, sumbangan 

kepada sekolah sudah di atas Rp. 20.000,00 setiap bulan. 

b. Tingkat Kesiapan Guru

Kelemahan utama di bidang kesiapan guru yang menjadi penghambat 

pelaksanaan kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara yaitu :
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1) Perubahan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) menjadi kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP) dalam kurun waktu yang singkat dan cepat banyak 

ditanggapi oleh sebagian besar guru dengan sikap kurang antusias. Masih 

banyak guru yang menganggap bahwa perubahan kurikulum terjadi karena 

perubahan kekuasaan di pemerintah, bukan sebuah tuntutan zaman dan 

menyesuaikan perubahan masyarakat yang terjadi. Hal ini menjadikan sikap 

dan perilaku guru masih sebagaimana sebelumnya, biasa-biasa saja. Bahkan 

ada kesan, mungkin sebentar lagi juga kurikulum akan berubah. Jadi lebih 

baik menunggu perubahan kurikulum paling terakhir, sehingga 

mempelajarinya menjadi tidak sia-sia.

2) Sosialisasi yang singkat oleh pihak Dinas Pendidikan pada saat akan 

menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) menjadikan banyak 

guru kurang mendalami secara utuh terhadap hakikat kurikulum berbasis 

sekolah. Masih ditemukan sebagian besar guru memiliki persepsi yang 

berbeda-beda terhadap komponen kurikulum yang disusunnya. Terutama 

pemahaman terhadap visi dan misi sekolah, konsep ketuntasan belajar, dan 

sistem penilaian masih banyak guru yang kurang mendalami arti atau 

filosofinya secara utuh. Visi dan misi sekolah belum mampu menjadi 

kekuatan dan harapan bagi warga sekolah sehingga kurang adanya power 

untuk mewujudkan apa yang dicita-citakannya. 

3) Sebagian besar guru di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara berusia lebih dari 45 

tahun, bahkan banyak yang mendekati usia hampir pensiun. Usia tersebut 

tentunya cukup berpengaruh terhadap vitalitas dan kreativitas 

mengembangkan model atau pendekatan pembelajaran secara bervariatif.
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4) Tuntutan agar semua guru harus berijasah sarjana (strata-1) menjadikan 

sebagian besar guru yang belum berijasah sarjana terpaksa menempuh 

pendidikan kesarjanaan. Sebagian besar guru mengalami kesulitan membagi 

waktu secara efektif antara tugas mengembangkan kurikulum di sekolah 

dengan tugas perkuliahannya yang sering berbenturan waktu. 

5) Kebijakan kurikulum bersifat sentralistik yang telah berlangsung cukup lama, 

yang memposisikan guru sebagai “tenaga tukang” yang bertugas 

mengoperasikan berbagai ketentuan kurikulum dari pusat, ternyata sikap guru 

tidak bisa seketika menyesuaikan tuntutan kurikulum berbasis sekolah yang 

mengedepankan otoritas dan kreativitas individu di setiap sekolah. Jeda waktu 

antara kesempatan mengubah kebiasaan dan tuntutan segera melaksanakan 

kurikulum berbasis sekolah menjadikan banyak guru melaksanakan 

kurikulumnya secara tidak optimal atau sekedarnya saja.

6) Penentuan standar ketuntasan minimal (KKM) belum sepenuhnya mengukur 

potensi sesungguhnya yang dimiliki oleh siswa. Sebagian besar guru 

mengalami kesulitan menentukan KKM yang harus ditetapkan di sekolahnya. 

Beberapa kriteria penentuan KKM dirasakan oleh guru sulit untuk 

diimplementasikan, misalnya tentang intake siswa bagi kelas I, tingkat 

kesulitan materi, tingkat kesiapan guru dan sebagainya. 

c. Sarana Prasarana dan Lingkungan

Kelemahan utama di bidang sarana prasaran dan lingkungan yang 

menjadi penghambat pelaksanaan kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara 

yaitu :
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1) Belum semua buku referensi pengembangan kurikulum dimiliki oleh 

sekolah. Misalnya, buku pedoman penilaian, buku permendiknas tertentu, 

buku contoh silabus dan RPP untuk mata pelajaran tertentu, dan sebagainya. 

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, antara lain :

(a) Keterbatasan jumlah buku yang diberikan oleh pemerintah sehingga 

tidak semua sekolah bisa menerima buku yang dimaksud.

(b) Belum semua buku yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan mudah, 

terutama  kalau mau membeli di toko buku di kota Banjarnegara.

(c) Keterbatasan dana yang dimiliki  oleh sekolah sehingga sekolah tidak 

mampu untuk membeli atau sekedar memfotokopinya.

Ketidaktersediaan buku referensi oleh sekolah tentunya cukup 

berpengaruh bagi guru dalam memahami kurikulum secara utuh. Bisa 

jadi, hal-hal tertentu tidak dimengerti oleh guru karena guru tersebut 

tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau seharusnya diketahui.

2) Sekolah belum memiliki lemari atau rak yang khusus menyimpan dokumen 

kurikulum. Masih banyak dokumen kurikulum yang dipegang oleh masing-

masing guru sehingga terkesan semrawut dan tidak tertib. Pernah terjadi, saat 

dibutuhkan banyak dokumen yang sulit ditemukan. Beberapa alasan yang 

disampaikan, antara lain tertinggal di rumah, sedang dipinjam oleh guru lain, 

dan sebagainya.

3) Belum semua media dan alat peraga yang dimiliki sekolah memenuhi untuk 

semua mata pelajaran atau mencakup semua materi pelajaran yang akan 

diajarkan. Faktor ini menjadikan beberapa proses pembelajaran di kelas 

belum berjalan secara optimal.
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4) Pada saat seorang guru akan melaksanakan outdoor activity, sering terjadi 

sumber belajar yang akan dikunjungi tidak bersedia melayaninya. Hal ini 

dikarenakan berbenturan dengan agenda kegiatan di sumber belajar yang

akan dikunjungi.

5) Menghadirkan model di kelas saat pembelajaran sering terjadi tidak sesuai 

dengan jadwal yang diharapkan.  Hal ini dikarenakan berbenturan dengan 

agenda kegiatan nara sumber yang akan diminta bisa hadir di sekolah.

3. Pemahaman guru terhadap Pembelajaran Kontekstual (CTL) sebagai pendekatan 

pembelajaran yang dituntut oleh Kurikulum Sekolah Dasar Negeri 3 

Kutabanjarnegara 

Kurikulum pada dasarnya merupakan alat dalam upaya mencapai tujuan 

pendidikan. Seperti ungkapan the man behind the gun, maka sebagus apapun desain 

atau model kurikulum yang hendak dikembangkan akan sangat bergantung kepada 

faktor manusianya. Dalam hal ini, guru merupakan pelaksana utama dalam kegiatan 

pengembangan kurikulum, yang dilaksanakan melalui kegiatan belajar mengajar 

mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. 

Tampaknya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa guru menjadi faktor 

penentu keberhasilan dalam kegiatan pengembangan kurikulum di suatu sekolah. 

Untuk itu, keberhasilan pelaksanaan pembelajaran kontekstual sebagai implementasi 

pelaksanaan kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara tentunya juga ditentukan 

oleh tingkat kesiapan guru dalam usaha mengembangkan kurikulum di sekolahnya. 

Bagaimana tingkat pemahaman guru terhadap pembelajaran kontekstual di 

SD Negeri 3 Kutabanjarnegara dapat dilihat berdasarkan hasil pengamatan, 

wawancara dan studi dokumen yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan 
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penelitian. Tingkat pemahaman guru terhadap pembelajaran kontekstual sebagai 

implementasi kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, dapat digambarkan sebagai 

berikut:

1) Pemahaman guru terhadap konsep dasar pembelajaran kontekstual dapat 

dikatakan  baik. Pada saat penulis melakukan wawancara dengan guru kelas 4, 5 

dan 6 berkaitan dengan konsep dasar pembelajaran kontekstual, guru tersebut 

cukup lancar menjelaskan bahwa kontekstual adalah “sebuah pendekatan 

pembelajaran yang berpijak pada keinginan untuk menghidupkan kelas.  

Dikatakan hidup, jika siswa melakukan aktivitas tindakan belajar untuk 

mencapai kompetensinya”. 

2) Pemahaman guru terhadap tujuh pilar pembelajaran kontekstual dapat dikatakan 

baik. Wawancara penulis dengan guru kelas 4, 5 dan 6 berkaitan dengan tujuh 

pilar pembelajaran kontekstual, guru tersebut cukup lancar untuk menjelaskan 

tujuh pilar pembelajaran kontekstual yang meliputi : konstruktivisme, inquiri, 

bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, penilaian sebenarnya.

3) Dalam hal pemahaman terhadap model pembelajaran kontekstual, guru 

memiliki kompetensi yang baik untuk mengimplementasikan di kelas. Pada saat 

penulis melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran di kelas 4, 5, dan 

6  dapat direkam beberapa model pembelajaran yang berorientasi pada 

pembelajaran kontekstual telah dipraktikkan di kelas. Misalnya model 

pembelajaran kooperatif, inquiry, pembelajaran berbasis kerja, dan sebagainya.

4) Penguasaan guru terhadap materi yang diajarkan dapat dikatakan cukup baik. 

Berdasarkan hasil studi dokumenter yang dilakukan penulis terhadap 

administrasi persiapan mengajar yang meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 
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pembelajaran, perangkat mengajar yang dibuat oleh guru kelas 4, 5, dan 6 dapat 

dikatakan sudah sesuai pedoman dan runtut sehingga sudah layak sebagai 

perangkat pembelajaran. Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan penulis saat 

guru  kelas 4, 5, dan 6 menyajikan pembelajaran di kelas dapat dikatakan lancar 

dan dapat menguaraikan materi secara jelas.

5) Kemampuan guru dalam menggali dan memanfaatkan sumber belajar yang ada 

di lingkungan sekolah dan masyarakat  dapat dikatakan cukup baik. Beberapa 

sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah, seperti kebun binatang 

“selamanik”, hutan kota Banjarnegara, BRSUD, Pasar, dan sebagainya telah 

dimanfaatkan secara optimal agar pembelajaran kontekstual berjalan secara 

efektif. 

6) Motivasi guru kepada siswa agar bersemangat, serius, dan tekun dalam 

mengikuti pembelajaran kontekstual  dapat dikatakan sangat baik.

7) Selama melakukan pengamatan penulis merekam bahwa kemampuan guru 

mengelola kelas dalam pembelajaran kontekstual dapat dikatakan baik.

8) Kompetensi guru dalam memanfaatkan media dan alat peraga pembelajaran 

yang relevan dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat pada saat 

pembelajaran, guru telah memenfaatkan media dan peraga yang dimiliki 

sekolah,  diantaranya Kit Matematika dan IPA.

9) Berdasarkan hasil studi dokumenter dan pengataman dapat direkam bahwa 

kemampuan guru melaksanakan penilaian dalam pembelajaran kontekstual 

dapat dikatakan cukup baik. Beberapa rubrik penilaian dan instrumen penilaian 

lainnya telah disiapkan sebelum pembelajaran dan dimanfaatkan saat 

pembelajaran untuk menilai proses dan hasil belajar siswa.
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10) Setiap akhir pembelajaran, guru selalu melakukan evaluasi dan refleksi terhadap 

proses pelaksanaan pembelajaran. Hal ini dimaksudkan untuk melihat 

sejauhmana efektivitas pembelajaran kontekstual yang telah dilaksanakan. Jika 

ada kekurangan bisa menjadi bahan perbaikan pada pelaksanaan pembelajaran 

berikutnya.

4. Kemampuan guru dalam merancang sebuah Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) sebagai bentuk pengembangan Kurikulum Sekolah 

Dasar Negeri 3 Kutabanjarnegara

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi, 

diperoleh gambaran tentang tingkat kemampuan guru dalam merancang sebuah 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bagi guru-guru di SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara, adalah sebagai berikut :

a. Kemampuan guru dalam mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi 

dasar dapat dikatakan baik. Berdasarkan hasil studi dokumenter tentang RPP 

yang disusun oleh guru, penetapan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

telah sesuai dengan pedoman pada Standar Isi (Permendiknas no. 22 tahun 

2006) yang merupakan salah satu pedoman kerja kurikulum berbasis sekolah 

(KTSP).

b. Kemampuan guru dalam mengembangkan materi pokok pembelajaran dapat 

dikatakan baik. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, dalam kurikulum 

berbasis sekolah (KTSP) guru harus menetapkan sendiri materi pokok 

pembelajaran yang akan diajarkan sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi. Berdasarkan hasil studi 
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dokumenter pada RPP yang disusun guru, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

materi pokok yang ditetapkan telah sesuai/sinkron dengan tuntutan pada SK dan 

KD di Standar Isi.

c. Kemampuan guru dalam menentukan indikator pencapaian kompetensi dapat 

dikatakan baik. Indikator pencapaian kompetensi menunjukkan kriteria 

operasional tentang sejumlah kemampuan meliputi ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik yang harus dimiliki oleh siswa dalam mencapai kompetensi yang 

ditetapkan. Guru harus memilih dan menetapkan sendiri sejumlah indikator 

yang perlu dikuasai siswa sesuai dengan Berdasarkan hasil studi dokumenter 

pada RPP yang disusun guru, penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator 

telah layak dan sesuai sebagaimana  ditetapkan dalam SK dan KD di Standar Isi.

d. Kemampuan guru dalam menyusun tujuan pembelajaran dapat dikatakan baik. 

Sebagai tindaklanjut dari indikator pencapaian kompetensi, seorang guru juga 

perlu menyusun tujuan pembelajaran yang akan menggambarkan profil siswa 

setelah mengikuti pembelajaran. Adanya penetapan tujuan pembelajaran 

semakin memperjelas langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan. Berdasarkan hasil studi 

dokumenter pada RPP yang disusun guru, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara mampu menyusun tujuan pembelajaran 

secara proporsional sebagaimana tuntutan pada SK dan KD di Standar Isi.

e. Kemampuan guru dalam memilih pendekatan/strategi/metode pengajaran dapat 

dikatakan baik. Dalam kurikulum berbasis sekolah (KTSP), pendekatan 

pembelajaran yang direkomendasikan adalah pembelajaran kontekstual. Dalam 

pembelajaran kontekstual, ada penekanan bahwa siswa harus aktif melakukan 
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tindakan belajar. Kelas harus terlihat hidup karena dipenuhi oleh aktivitas siswa 

melakukan kegiatan interaksi multiarah dalam rangka ingin menguasai materi 

pembelajaran. Dalam rangka mendukung tuntutan itu, guru harus terampil 

mengelola pembelajaran secara efektif. Untuk itu, guru perlu memilih dan 

mempraktikkan pendekatan/strategi/metode yang dapat mengaktifkan siswa dan 

mampu melibatkan fisik, pikiran dan emosionalnya secara utuh. Berdasarkan 

hasil studi dokumenter pada RPP yang disusun guru, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa guru-guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara terutama guru 

kelas  4, 5 dan 6 mampu memilih dan menetapkan beberapa strategi atau 

metode pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran kontekstual. 

Diantara metode yang dipilih guru antara lain metode STAD, Jigsaw, 

Group Investigation, NHT, dan sebagainya.

f. Kemampuan guru dalam menentukan sumber belajar dapat dikatakan baik. 

Kemampuan ini sangat penting dikuasai oleh guru selaku penyusun 

skenario pembelajaran. Mengacu pada pendekatan pembelajaran 

kontekstual, disarankan agar guru dapat melibatkan sumber belajar yang 

ada di lingkungan sekitar siswa serta memunculkan permasalahan nyata 

untuk dipecahkan oleh siswa. Harapannya, kelak setelah terjun di 

masyarakat siswa tidak gamang atau gagap karena sudah biasa menghadapi 

dan memecahkan permasalahan yang sungguh-sungguh ada di masyarakat.

g. Kemampuan guru dalam menyusun teknik penilaian hasil belajar dikatakan 

baik. Dalam KTSP, guru harus mampu melakukan pengukuran dan 

penilaian hasil pembelajaran secara autentik. Penilaian autentik 

mengedepankan pada penilaian apa yang seharusnya dinilai. Berdasarkan 
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hasil studi dokumenter pada RPP yang dibuat guru-guru kelas 4, 5, dan 6 

dapat dikatakan telah mengacu pada penilaian autentik,  karena :

1) sumber yang menjadi bahan penilaian dari berbagai cara dan bentuk.

2) ranah yang diukur meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

3) penilaian dilakukan selamadan sesudah proses pembelajaran 

berlangsung.

4) tes hanya salah satu alat pengumpul data penilaian, bukan satu-satunya 

alat penilaian.

5) penilaian menekankan pada kedalaman pengetahuan dan keahlian 

bukan keluasannya (kuantitas).

Jika kita cermati tingkat kemampuan guru dalam merancang sebuah 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai bentuk pengembangan 

Kurikulum Sekolah Dasar Negeri 3 Kutabanjarnegara, maka dapat dikatakan 

guru-guru di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara memiliki kompetensi yang layak

dan mumpuni untuk melaksanakan  kurikulum secara efektif, adanya potensi 

dan kompetensi secara layak yang dimiliki oleh guru untuk melaksanakan tugas 

profesionalnya mengemban kurikulum di sekolah.  

5. Kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang 

mendasarkan pada pendekatan Pembelajaran Kontekstual (CTL)

Esensi dari Pembelajaran Kontekstual adalah salah satu prinsip 

pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dengan penuh makna. Pada 

proses pembelajaran kontekstual, siswa didorong untuk menyadari dan 

menggunakan pemahamannya dalam mengembangkan diri dan menyelesaikan 

berbagai persoalan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Ada tujuh 
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komponen utama pembelajaran yang mendasari penerapan pembelajaran 

kontekstual di kelas. Seorang guru dikatakan menggunakan pendekatan kontekstual 

jika menerapkan ketujuh komponen tersebut dalam pembelajarannya. Ketujuh 

komponen utama itu adalah : 

a. Konstruktivisme (Constructivism)

Adalah landasan filosofis pembelajaran kontekstual yang 

menyebutkan bahwa “ Seseorang mengkonstruksikan pengetahuan dan 

pengalamannya dalam struktur sosial dan interaksi sosial “(Vigotsky). 

Pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, secara bertahap 

rupa Ë mmeluas melalui konteks yang terbatas. Pengetahuan bukanlah 

merupakan seperangkat fakta atau kaidah untuk dihafal, melainkan 

dikonstruksi melalui pengalaman nyata agar menjadi lebih  bermakna.

Implementasi filosofi konstruktivisme ini muncul manakala guru 

dalam mengembangkan pembelajaran senantiasa mendasarkan pada potensi 

dan pengalam siswa sebagai landasan untuk mengkonstruksi pengetahuan 

baru sebagai hasil belajar. Guru tidak lagi menganggap siswa sebagai botol 

kosong, melainkan siswa dihargai dan dihormati sebagai anak yang memiliki 

potensi dan pengalaman. Betapapun kecil potensi dan pengalaman siswa akan 

sangat bermakna dalam membentuk pengetahuan baru sebagai hasil belajar.

b. Menemukan (Inquiry)

Kegiatan “menemukan” merupakan bagian inti dari pembelajaran 

kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa 

diharapkan bukan merupakan hasil mengingat fakta melainkan hasil 
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penemuan mereka sendiri baik melalui kegiatan observasi/pengamatan, 

percobaan/eksperimen, maupun wawancara dengan nara sumber.

Wujud implementasi kegiatan penemuan / inquiry dalam 

pembelajaran antara lain dapat berupa : mengadakan dan melaksanakan 

percobaan, mengadakan pengamatan terhadap fenomena alam / lingkungan, 

wawancara dengan nara sumber yang semua kegiatan tersebut diikuti 

dengan simpulan baik zang berupa hubungan / keterkaitan antara fakta, 

identifikasi / mengelompokkan fakta maupun sekedar membandingkan 

antara berbagai fakta yang ditemukan siswa.

c. Bertanya (Questioning),

Aktivitas bertanya merupakan strategi utama dalam pembelajaran 

yang berbasis kontekstual (Depdiknas, 2002 : 14). Pengetahuan yang 

dimiliki seseorang selalu bermula dari ‘bertanya’. 

Bagi guru, bertanya dalam proses pembelajaran dipandang sebagai  

kegiatan guru untuk mendorong, membimbing dan menilai kemampuan 

berpikir siswa. Sedangkan bagi siswa, bertanya merupakan bagian penting 

dalam kegiatan pembelajaran yang berfungsi sebagai cara untuk menggali 

informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui serta 

mengarahkan perhatian pada aspek-aspek yang belum diketahuinya sebagai 

fokus pembelajaran.

Dalam pembelajaran yang produktif, aktivitas bertanya dapat 

diaplikasikan dalam bentuk saling bertanya antar siswa, antara siswa 

dengan guru, atau antara siswa dengan orang lain sebagai sumber belajar.
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d. Masyarakat belajar (Learning Community),

Komponen Masyarakat Belajar (Learning Community) dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas nampak ketika kelas dibagi dalam kelompok heterogen 

agar terjadi sharing antara siswa yang telah berpengalaman dengan siswa yang 

belum berpengalaman. Maksud pembentukan masyarakat belajar / kelompok 

belajar adalah untuk membagi tugas beban belajar agar kelas menjadi aktif. Oleh 

karena itu jumlah anggota kelompok disesuaikan dengan beban tugas yang 

harus diselesaikan  oleh setiap kelompok.

Nnnnnnn                                                                                                           nnnnn
n                                         n

e. Pemodelan (Modelling),

Modelling atau peragaan pada dasarnya adalah membahasakan gagasan 

yang diinginkan untuk dilakukan oleh orang lain. Modelling atau peragaan 

merupakan upaya untuk memberikan sesuatu secara kongkret dalam peroses 

pembelajaran guna menghindari terjadinya verbalisme pada siswa. Aplikasi 

modelling atau peragaan ini dapat berujud penggunaan alat peraga, praktik 

ataupun percobaan.

f. Refleksi (Reflection)

Refleksi (Reflection) merupakan cara berpikir tentang apa yang 

baru dialami atau dipelajari. Dalam pendekatan pembelajaran kontekstual, 

siswa mengendapkan apa yang dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan 

baru yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan yang telah 

dimiliki sebelumnya.
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Refleksi sebagaimana yang dimaksudkan sebagai salah satu 

komponen pembelajaran kontekstual dapat berupa :

 Pernyataan langsung tentang segala sesuatu yang diperoleh dalam 

belajar hari itu.

 Catatan atau jurnal pada buku siswa.

 Kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran pada hari itu.

 Laporan hasil diskusi / kerja kelompok.

 Hasil karya siswa.

g. Penilaian yang sebenarnya (Authentic Assesment). 

Adalah merupakan penilaian yang didasarkan pada kondisi yang 

seadanya yang meliputi hasil, proses maupun produk belajar. Beberapa 

karakteristik penilaian yang sebenarnya (authentic assesment) dapat 

disebutkan antara lain :

 Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung.

 Dapat digunakan untuk formatif maupun sumatif.

 Yang diukur adalah keterampilan dan performansi, bukan hafalan 

(mengingat fakta).

 Berkesinambungan.

 Terintegrasi.

 Dapat digunakan sebagai feedback. (Depdiknas, 2006 : 20)

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumen yang 

dilakukan penulis selama melakukan penelitian, ada beberapa indikator yang 
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menunjukkan bahwa guru-guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara mampu 

melaksanakan pembelajaran kontekstual di kelas, antara lain : 

a. Karakteristik pembelajaran yang dilaksanakan telah mengarah pada 

implementasi pembelajaran kontekstual

Sesuai dengan batasan karakteristik pembelajaran kontekstual yang 

disampaikan oleh Johnson (2002:24), pembelajaran yang dilakukan oleh guru-

guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, yaitu Ibu Sur, Bpk ES, dan Ibu IS (guru 

kelas 4, 5 dan 6) dapat dikatakan menerapkan strategi pembelajaran  

kontekstual, karena :

1) Guru membantu siswa bekerja sama secara efektif dalam kelompok, 

membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi 

dan saling berkomunikasi. (Komponen CommunityLearning – Kelompok 

Belajar)

2) Siswa melakukan pekerjaan yang signifikan, yaitu ada tujuannya, sesuai 

dengan potensi dan pengalaman yang dimiliki, ada urusannya dengan orang 

lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada 

produknya/hasilnya yang sifatnya nyata. (Komponen Constructivisme –

Konstruktivisme)

3) Siswa menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan 

kreatif, ada kegiatan mencari dan menemukan fakta, menganalisis, 

memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika dan 

bukti-bukti. (Komponen Inquiry – Inkuiri / Kegiatan menemukan)
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4) Siswa diarahkan untuk membuat simpulan / jurnal tentang hubungan-

hubungan antar sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan 

nyata. (Komponen  Reflection – Refleksi)

5) Dalam menilai hasil pembelajaran, guru menggunakan penilaian sesuai 

dengan kondisi riil siswa pada saat terjadi proses pembelajaran, maupun 

hasil dari pembelajaran yang telah dilaksanakan secara autentik. (Komponen 

Authentic Assesment – Penilaian yang sebenarnya)

b. Fokus pembelajaran yang dilaksanakan lebih menekankan pada fokus 

pembelajaran kontekstual.

Pembelajaran kontekstual menempatkan siswa di dalam konteks 

bermakna yang menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang 

sedang dipelajari dan sekaligus memperhatikan kebutuhan individual siswa dan 

peranan guru. Sesuai dengan batasan fokus pembelajaran kontekstual yang 

disampaikan oleh Nurhadi, dkk (2003:19), pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru-guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, yaitu Ibu Sur, Bpk ES, dan Ibu IS 

(guru kelas 4, 5 dan 6) telah menekankan fokus pembelajaran  kontekstual, 

karena :

1) Kegiatan pembelajarannya berfokus pada pembelajaran berbasis masalah 

(Problem Based Learning) (Moffitt, 2001: 19). Pembelajaran ini digunakan 

untuk merangsang siswa dapat berpikir tingkat tinggi dalam situasi 

pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah. Kegiatan yang 

dikemas dalam pembelajaran dirancang dalam bentuk menemukan fakta, 

mengidentifikasi fakta, membuat hubungan antara fakta yang satu dengan 

yang lain, serta membuat simpulan sebagai alternatif pemecahan masalah 
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yang dibuat berdasarkan kemampuan/potensi berfikir siswa. (Komponen 

Inquiry – Inkuiri / Kegiatan menemukan)

2) Dalam menyelesaikan masalah pembelajaran, siswa dikelompokkan dalam 

kelompok kecil untuk bekerjasama mencapai tujuan belajar (Holubec, 2001

: 48). (Komponen Learning Community / Kelompok Belajar)

3) Beberapa metodologi pembelajarannya, sebagian mengkombinasikan jasa-

jasa layanan masyarakat (Mc Pherson, 2001 : 78). Metode pembelajaran ini 

sangat memungkinkan dipraktikkan karena kebetulan lingkungan sekolah 

sangat dekat dengan instansi/lembaga publik, misalnya BRSUD, Kantor 

Pemerintahan, Pasar, Supermarket, dan sebagainya. Sebagai contoh, pada 

saat siswa akan mempelajari materi pokok tentang kebutuhan manusia, guru 

kelas 5 (Bpk ES) mengajak siswa pergi ke pasar, siswa diminta mengamati 

barang-barang yang dijual di pasar. Tugas yang harus dikerjakan siswa 

adalah melakukan pengamatan dan mengidentifikasi barang-barang di pasar

yang berfungsi memenuhi kebutuhan pokok manusia sesuai dengan 

pengalaman serta lingkungan siswa. (Komponen Constructivisme/ 

Konstruktivisme)

c. Prinsip pembelajaran cenderung menekankan pada prinsip pembelajaran 

kontekstual.

Sesuai dengan batasan prinsip pembelajaran kontekstual yang 

disampaikan oleh Nurhadi, dkk (2003:20), pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru-guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, yaitu Ibu Sur, Bpk ES dan  Ibu IS 

(guru kelas 4, 5 dan 6) telah menekankan prinsip-prinsip pembelajaran  

kontekstual, karena :
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1) Pembelajaran yang dilakukan menekankan agar siswa saling belajar dari 

sesamanya di dalam kelompok-kelompok kecil dan belajar bekerjasama dalam 

tim besar (kelas). Model pembelajaran ini melatih siswa untuk secara aktif 

dapat beradaptasi di tempat kerja dan konteks lain. (Komponen Learning 

Community / Kelompok Belajar)

2) Guru menyediakan lingkungan yang memungkinkan siswa dapat belajar 

secara mandiri. Misalnya, guru menyediakan lembar kerja siswa (LKS), tugas 

mandiri secara terstruktur, saat pembelajaran IPA guru mengajak siswa 

melakukan kegiatan observasi di hutan kota untuk mengamati berbagai jenis 

tumbuhan, dan sebagainya. Melalui kegiatan ini, siswa dapat mencapai 

kompetensi dan rasa percaya diri sehingga secara efektif dapat menyelesaikan 

masalah belajarnya sesuai dengan potensi dan pengalaman yang dimiliki. 

(Komponen Inquiry dan Konstruktivisme)

3) Dalam pembelajaran, guru sering menggunakan teknik bertanya (Questioning) 

untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran, kemampuan memecahkan 

masalah, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Bertanya adalah induk dari 

strategi pembelajaran kontekstual, awal dari pengetahuan, jantung dari 

pengetahuan, dan aspek penting dari pembelajaran. Siswa bertanya karena ada 

rasa ingin tahu, menguji, mengkonfirmasi, mengapersepsi, mengarahkan/ 

menggiring, mengaktifkan, mengklarifikasi, atau menghindari 

kesalahpahaman. Pada saat guru bertanya, merupakan upaya guru untuk 

menuntun siswa agar mau berpikir, berdiskusi, dan berspekulasi. (Komponen 

Questioning / Bertanya)
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4) Strategi pembelajaran  cenderung menekankan pada strategi pembelajaran 

kontekstual terutama pada komponen Learning Community atau Kelompok 

/Masyarakat Belajar

Sesuai dengan batasan strategi pengajaran yang berasosiasi 

dengan pembelajaran kontekstual yang disampaikan oleh Nurhadi, dkk 

(2003:55), pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara, yaitu Ibu Sur, Bpk ES dan Ibu IS (guru kelas 4, 5 dan 

6) telah mengimplementasikan strategi/pendekatan pembelajaran 

kontekstual. Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan studi 

dokumen, beberapa strategi/pembelajaran kontekstual yang pernah 

dipraktikkan antara lain :

a) Pembelajaran Kooperatif dengan Metode STAD (Student Teams 

Achievement Divisions).

Pada pembelajaran ini, siswa di dalam kelas dibagi menjadi 

beberapa kelompok atau tim,masing-masing terdiri dari 4 atau 5 

siswa. Tiap tim memiliki anggota yang heterogen, baik jenis 

kelamin, agama, dan tingkat kemampuannya. Tiap anggota tim 

menggunakan lembar kerja akademik, dan saling membantu untuk 

menguasai bahan ajar melalui tanya jawab atau diskusi antarsesama 

anggota tim.

b) Pembelajaran Kooperatif dengan Metode Jigsaw

Pada pembelajaran ini, siswa dibagi menjadi beberapa tim yang 

anggotanya terdiri dari 5 atau 6 siswa dengan karakteristik yang

heterogen. Bahan akademik disajikan kepada siswa dalam bentuk 
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teks, dan tiap siswa bertanggungjawab untuk mempelajari suatu 

bagian dari bahan akademik tersebut. Setiap siswa yang memiliki 

bagian akademik yang sama dari berbagai kelompok yang berbeda 

untuk berkumpul membahas bahan akademik tersebut (disebut 

kelompok pakar atau expert group).  Setelah selesai, siswa kembali 

ke kelompok semula (disebut kelompok asal atau home teams) 

untuk mengajar anggota lain mengenai materi yang yang telah 

dipelajari dalam kelompok pakar.

c) Pembelajaran Kooperatif dengan Metode NHT (Number Head Together)

Pada pembelajaran ini, siswa diminta untuk mereview bahan yang 

tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek atau memeriksa 

pemahaman mereka mengenai isi pelajaran tersebut. Sebagai pengganti 

pertanyaan langsung kepada seluruh kelas, guru menggunakan struktur 4 

langkah sebagai berikut :

(1) Melakukan penomoran (Numbering), siswa dibagi dalam kelompok 

beranggotakan 3 atau 4 orang. Setiap siswa dalam satu kelompok 

mendapatkan nomor yang berbeda.

(2) Pengajuan pertanyaan (Questioning), siswa mendapatkan 

pertanyaan dari guru. Pertanyaan dapat bervariasi,  dari yang 

bersifat spesifik hingga yang bersifat umum.

(3) Berpikir bersama (Head Together), siswa berpikir bersama untuk 

menggambarkan dan meyakinkan bahwa tiap orang mengetahui

jawaban tersebut.
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 (4) Pemberian jawaban (Answering), guru menyebut satu nomor dan 

para siswa dari tiap kelompok dengan nomor yang sama 

mengangkat tangan dan menyiapkan jawaban untuk seluruh kelas.

d) Pembelajaran berbasis autentik

Pembelajaran berbasis autentik adalah pembelajaran yang menekankan 

siswa untuk menerapkan keterampilan yang diperoleh di sekolah ke 

dalam kehidupan nyata sehari-hari. Berkaitan dengan pembelajaran 

berbasis autentik, pembelajaran di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara lebih 

ditekankan pada upaya membantu siswa dalam memecahkan berbagai 

masalah yang ada di sekitar siswa baik di lingkungan tempat tinggal 

masupun lingkungan sekolah.

Beberapa rekaman pembelajaran berbasis autentik yang pernah 

dilakukan oleh  Bpk ES  (guru kelas V) adalah sebagai berikut :

(1) Pada saat pembelajaran mata pelajaran PKn, siswa diminta 

mengamati di depan sekolah sejauhmana masyarakat pengguna 

lalu lintas mentaati peraturan lalulintas (disiplin lalu lintas). Siswa 

diminta mengamati 25 pengendara sepeda motor, berapa  yang 

memakai helm pengaman standar, hanya sekedar memakai helm, 

dan yang tidak sama sekali memakai helm. Dari hasil 

pengamatan, siswa diminta membuat kesimpulan tentang tingkat 

disiplin masyarakat terutama pengguna lalulintas di jalan raya. 

Jika persentase ketidakdisiplinan cukup besar, siswa diminta 

mencoba menemukan alasan rendahnya disiplin pengguna lalu 

lintas di Indonesia.
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(2) Pada saat pembelajaran IPA yang membahasa tentang jenis 

fauna, guru mengajak siswa untuk wisata ke kebun binatang 

“Selamanik” yang berjarak sekitar 400 meter dari sekolah. Siswa 

diminta mencatat 10 macam binatang-binatang yang 

termasuk “karnivora” dan “herbivora”. Setelah itu, siswa 

diminta membuat beberapa ciri-ciri yang ditemukan pada 

binatang “karnivora” dan “herbivora”.

(3) Pada saat pembelajaran IPA yang membahas tentang jenis 

flora, guru mengajak siswa untuk mengunjungi “Hutan Kota 

Banjarnegara” yang berjarak sekitar 350 meter dari sekolah. 

Siswa diminta mencatat 10 macam tumbuhan yang termasuk 

“monokotil” dan “dikotil”. Setelah itu, siswa diminta 

membuat beberapa ciri-ciri yang ditemukan pada tumbuhan 

“monokotil” dan “dikotil”.

e) Pembelajaran berbasis kerja (Project Based Learning)

Pembelajaran berbasis kerja adalah bentuk pembelajaran 

yang menekankan siswa untuk menyelesaikan tugas/pekerjaan 

tertentu sebagai upaya lebih mendalami materi pelajaran yang 

sedang dipelajari.  Strategi ini memperkenankan siswa untuk 

bekerja secara mandiri dalam mengkonstruk (membentuk)

pembelajarannya, dan menjadikan sekolah sebagai tempat 

melakukan aktivitas pekerjaan. Prinsip yang penting dalam 

pembelajaran berbasis kerja adalah “situated learning”, yaitu 
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situasi tugas/pekerjaan merupakan gambaran/peristiwa yang 

terjadi di dalam kehidupan nyata siswa.  

Beberapa rekaman pembelajaran berbasis kerja yang pernah 

dilakukan oleh Ibu IS (guru kelas VI) adalah sebagai berikut :

(1) Pada saat pembelajaran Bahasa Indonesia berlangsung, pada hari 

Rabu tanggal 23 April 2008 kebetulan ada salah satu siswa kelas 

VI yaitu Tina Aprilianti sedang berulang tahun. Saat itu pula, 

siswa diminta untuk membuat acara perayaan ulang tahun bagi 

Tina Aprilianti. Tugas yang harus diselesaikan siswa adalah 

membuat susunan acara dan membuat teks pidato yang berisi 

tentang ucapan “selamat ulang tahun dan semoga panjang umur”.

(2)  Pada saat pembelajaran mata pelajaran Matematika yang 

membahas tentang nilai modus, siswa diminta mengamati dan 

mencatat 25 merk kendaraan roda 2 yang lewat di depan sekolah. 

Dari 25 kendaraan roda 2 yang telah dicatat tersebut, siswa 

diminta menyebutkan merk kendaraan roda 2 yang paling banyak 

lewat di depan sekolah. Setelah itu, secara berkelompok siswa 

diminta mendefinisikan arti modus. 

(3) Pada saat pembelajaran IPA berlangsung yang membahas tentang 

konduktor dan isolator, siswa diminta mempraktikkan sifat 

kelistrikan yang dimiliki oleh bahan logam, plastik, kain, kertas 

dan karet. Secara berkelompok, siswa diminta untuk 

mengelompokkan bahan-bahan tersebut menjadi kelompok 

bahan konduktor dan kelompok bahan isolator. 
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C.  Pembahasan Hasil Penelitian

1.   Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebuah kurikulum 

operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing 

satuan pendidikan. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dapat diberlakukan di Indonesia 

dimulai tahun ajaran 2006/2007 dengan mengacu pada Standar Isi dan Standar 

Kompetensi Lulusan untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang 

diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 

22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, serta Panduan Pengembangan KTSP 

yang dikeluarkan oleh BSNP. 

Pada prinsipnya, KTSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Standar Isi, namun pengembangannya diserahkan kepada sekolah agar sesuai 

dengan kebutuhan sekolah itu sendiri, menggantikan Kurikulum 2004 (Kurikulum 

Berbasis Kompetensi). KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan 

pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender 

pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 

24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan.

Secara umum tujuan ditetapkannya KTSP adalah untuk memandirikan

dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) 
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kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan 

pengambilan keputusan secara partisipasif dalam pengenbangan kurikulum.

Secara khusus tujuan diterapkannya kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP) adalah untuk : 

a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah 

dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan mengembangkan 

sumberdaya yang tersedia.

b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 

pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.

c. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang 

kualitas pendidikan yang akan dicapai.

Dalam pandangan penulis, KTSP ini tak ubahnya seperti kertas kosong 

yang diberikan kepada guru untuk ditulisi sesuai dengan kemampuan yang ada 

pada diri guru itu sendiri. Ada tanggung jawab besar dari guru untuk 

bagaimana dapat menulis dalam kertas kosong itu sehingga akhirnya dapat 

dihasilkan tulisan yang benar-benar indah dan bermutu tinggi.

Banyak pihak berharap, melalui pelaksanaan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP) dapat sebagai salah satu upaya peningkatan 

profesionalisme guru dan dapat mendorong para guru untuk menjadi lebih 

kreatif dalam mengembangkan kurikulum di sekolah, sehingga KTSP benar-

benar dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan nasional.

Upaya perubahan kurikulum memang sempat terganggu, dengan 

hadirnya wacana Kurikulum Berbasis Kompetensi yang konon didesain secara 

ideal, namun dalam kenyataannya sungguh sulit untuk diimplementasikan 
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karena terdapat beberapa asumsi yang tidak dapat dipenuhi di lapangan. 

Terpaksa, wacana dan sosialiasasi Kurikulum Berbasis Kompetensi pun diralat 

dan akhirnya sampailah pada upaya untuk menerapkan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) dengan payung hukumnya Permendiknas No. 22 

Tahun 2006, yang tampaknya lebih mencerminkan kurikulum yang bersifat 

desentralistik (grass-root approach)

Untuk mendukung strategi implementasi KTSP secara optimal, 

pemerintah dalam hal ini Departeman Pendidikan Nasional/Dinas Pendidikan, 

bersama dengan BSNP/Tim Pengembang KTSP telah melakukan langkah-

langkah sebagai berikut :

a. Uji coba terbatas, yaitu melakukan uji coba implementasi KTSP di beberapa 

sekolah atau daerah sebagai langkah awal untuk mengimplementasikan dan 

sekaligus melihat permasalahan, kendala, dan pendukung implementasi 

KTSP di sekolah. 

b. Melakukan kajian lapangan, yaitu melakukan studi untuk mengetahui 

faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta permasalahan yang timbul 

selama uji coba KTSP secara terbatas. 

c. Sinkronisasi, yaitu upaya menyelaraskan dan mengsinkronkan materi 

pendekatan, langkah-langkah dan strategi implementasi KTSP secara 

nasional. Dengan demikian diperoleh materi yang standar, nara sumber yang 

standar, pendekatan yang standar serta strategi pentahapan yang sistematis 

dan terpadu serta tidak tumpang tindih. Hasil sinkronisasi ini telah 

melahirkan Materi Sosialisasi dan pelatihan KTSP dan grand strategi 



96

implementasi KTSP, yang merupakan bahan dan dasar strategi 

implementasi KTSP.

d. Sosialisasi dan pelatihan, yang merupakan tindak lanjut dari sinkronisasi 

KTSP, meskipun sinkronisasi dan pelatihan KTSP juga telah dilakukan oleh 

direktorat teknis atau pusat masing-masing. Sosialisasi dan pelatihan KTSP 

yang dilakukan pada tahun 2007-2009 mengacu pada hasil kesepakatan 

sinkronisasi, baik materi, sasaran maupun pertahapannya.

Agar pelaksanaan KTSP di masing-masing satuan pendidikan  dapat 

dilakukan secara lebih maksimal, maka perubahan-perubahan yang harus 

dilakukan sekolah adalah :

a. Perubahan pada kegiatan belajar mengajar yang lebih berpusat pada peserta 

didik, mengembangkan kreatifitas, menciptakan kondisi yang 

menyenangkan dan menantang, kontekstual, menyediakan pengalaman 

belajar yang beragam, belajar melalui berbuat. 

b. Melaksanakan penilaian autentik di kelas yang lebih efektif dengan 

menggunakan berbagai cara, seperti portofolio (kumpulan kerja siswa), hasil 

karya, penugasan, dan lain-lain.

c. Pengelolaan kurikulum berbasis sekolah sebaiknya mengacu pada visi dan 

misi sekolah, mengembangkan perangkat kurikulumnya sendiri, 

pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lainnya untuk 

meningkatkan mutu hasil belajar, pemantauan dan penilaian untuk 

meningkatkan efisiensi, kinerja dan kualitas pelayanan terhadap peserta 

didik, berkolaborasi secara horizontal dengan komite sekolah, organisasi 
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profesi dan sekolah lain, serta berkolaborasi secara vertikal dengan Dewan 

Pendidikan dan Dinas Pendidikan. 

2.  Strategi Pembelajaran Kontekstual (CTL)

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, 

pada pembahasan ini penulis dapat mengungkapkan bahwa SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara telah secara nyata mengimplementasikan pembelajaran 

kontekstual sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan 

dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).  Beberapa upaya dan 

langkah nyata dari sivitas akademika SD Negeri 3 Kutabanjarnegara untuk 

mengimplementasikan pembelajaran kontekstual, antara lain :

a. Adanya kecenderungan perubahan pemikiran oleh sebagian besar guru SD 

Negeri 3 Kutabanjarnegara menyangkut tentang paradigma pembelajaran. 

Semula pembelajaran lebih berorientasi pada target penguasaan materi dan 

siswa lebih ditekankan pada aktivitas mengingat atau menghapal materi 

pelajaran. Sekarang,  guru lebih senang jika pola pembelajaran yang 

dilaksanakan mampu mendorong aktivitas belajar siswa untuk bagaimana 

bisa mengalami bukan mengetahui. Lingkungan belajar dan model 

pembelajaran didesain agar apa yang dipelajari siswa cenderung mendekati 

seperti situasi dunia nyata dan siswa dibiasakan untuk membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam  kehidupan 

mereka sebagai anggota masyarakat. Metode ceramah mulai banyak 

ditinggalkan atau diminimalkan, guru cenderung menerapkan metode 

pembelajaran berbasis masalah agar siswa biasa memecahkan 
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permasalahan yang sering ditemukan di sekitar lingkungan/tempat tinggal 

siswa. Dengan demikian, siswa belajar di sekolah tidak semata-mata agar 

dapat menjawab soal-soal ulangan atau ujian dengan nilai baik. 

Diharapkan pengetahuan yang didapatkan dari sekolah selalu berkembang 

dan bermanfaat. Paradigma belajar bergeser dari “guru dan apa yang harus 

dilakukan” ke “siswa dan apa yang harus mereka lakukan”, dari “teacher-

oriented” ke “student-oriented”.

b. Guru bukan lagi bertugas sebagai pengajar secara mutlak, tetapi lebih 

cenderung sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagian besar guru SD 

Negeri 3 Kutabanjarnegara lebih banyak berurusan dengan strategi 

pembelajaran daripada memberi informasi. Bersama siswa, guru 

bekerjasama untuk menemukan sesuatu yang baru (bisa berupa 

pengetahuan, dan keterampilan) sehingga untuk mendapatkan sesuatu 

tersebut hasil dari menemukan sendiri oleh siswa, bukan karena dari kata 

gurunya.

c. Guru sudah bukan satu-satunya lagi sebagai sumber belajar bagi siswa-

siswi SD Negeri 3 Kutabanjarnegara. Kemajuan siswa juga bukan semata-

mata karena gurunya. Guru hanya lebih banyak berperan menjadi seorang 

pendamping siswa dalam mencapai kompetensi dasar. Semua yang ada di 

sekitar siswa adalah sumber belajar bagi siswa, dalam arti lain siswa 

memiliki sumber belajar yang bervariasi dan beragam (multiaspek 

lingkungan belajar). Kegiatan pembelajaran sudah tidak terfokus di dalam 

kelas saja, tetapi laboratorium, tempat bekerja, perkantoran, pasar, jalan, 

sungai, tempat wisata, dan sebagainya telah dijadikan sebagai sumber 
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belajar kontekstual bagi siswa. Guru secara kreatif mendesain lingkungan 

sekitar siswa sebagai sumber belajar yang memungkinkan untuk 

mengaitkan berbagai bentuk pengalaman sosial, budaya, fisik, dan 

psikologi dalam mencapai hasil belajar secara optimal.   

d. Guru telah berupaya mengimplementasikan hakikat teori konstruktivisme 

dalam hampir setiap pembelajaran. Dalam pembelajaran yang 

dilaksanakan, guru tidak semata-mata memberikan pengetahuan kepada 

siswa. Sebaliknya, siswalah yang membangun pengetahuan di dalam 

benaknya sendiri. Guru hanya membantu proses belajar melalui cara-cara 

mengajar yang membuat informasi menjadi bermakna dan relevan bagi 

siswa. Guru juga mengajak kepada siswa agar menemukan strategi-strategi 

sendiri dalam belajarnya. Implementasi teori konstruktivisme dalam 

pembelajaran, proposisinya terlihat cukup besar karena :

2) Siswa nampak memiliki cukup kebebasan dalam melakukan tindakan belajar

3) Aktivitas pembelajaran cenderung dilakukan secara kerja kelompok

4) Suasana belajar cenderung terlihat menyenangkan bagi siswa

5) Pemahaman dibangun sendiri oleh siswa, bukan didapat dari penjelasan 

guru

6) Tertanamnya filosofi bahwa pengetahuan bersifat non-objektif, 

temporer, dan selalu berubah

7) Pembelajaran berpusat pada siswa (student centered)

e. Pembelajaran sudah mengarah pada upaya melatih siswa untuk berpikir tingkat 

tinggi. Beberapa model pembelajaran yang dilaksanakan, siswa diajak untuk 
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secara kritis dan kreatif melakukan pengamatan, pengumpulan data, 

pemahaman suatu isu dan pemecahan suatu masalah, bahkan siswa pun diajak 

untuk berlatih menariksuatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang 

ditangani siswa.

f. Pembelajaran mempertimbangkan keragaman siswa, baik menyangkut latar 

belakang sosial siswa, psikologi maupun keragaman kecerdasan (multiple-

intelegences). Hal ini nampak pada beberapa strategi pembelajaran yang 

dilaksanakan, misalnya pembelajaran berbasis masalah, pengajaran autentik, 

pengajaran berbasis proyek, pengajaran berbasis kerja, dan pembelajaran secara 

berkelompok.  

g. Guru selalu berupaya menggunakan teknik-teknik bertanya (Questioning) 

dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini untuk melatih keterampilan siswa 

berpikir tingkat tinggi. Juga untuk meningkatkan kemampuan siswa 

memecahkan masalah, karena melalui pertanyaan yang dirumuskan secara tepat 

dan sistematis dapat memancing tanggapan, melakukan diskusi satu sama lain 

atau tindakan siswa dalam merespon apa yang disampaikan oleh guru. 

h. Guru selalu berupaya mewujudkan masyarakat belajar (Learning Community). 

Guru cenderung mengarahkan agar hasil pembelajaran yang didapat oleh siswa 

merupakan hasil dari kerjasama dengan orang lain. Misalnya, pemerolehan dari 

sharing anatara teman, antar kelompok, dan antara mereka yang tahu ke mereka 

yang belum tahu. Untuk menciptakan masyarakat belajar secara efektif, setiap 

siswa atau kelompok agar dapat saling berkomunikasi dua arah, tidak ada pihak 

yang dominan dalam komunikasi, tidak ada pihak yang merasa paling tahu dan 

semua siswa untuk bisa saling mendengar. 
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i. Guru menerapkan penilaian autentik (authentic assesment). Dalam melakukan 

penilaian, guru menggunakan berbagai strategi penilaian misalnya penilaian 

tugas terstruktur, penggunaan portofolio, rubrik, daftar cek, pedoman observasi 

dan sebagainya.

j. Setiap mengakhiri pembelajaran, guru cenderung melaksanakan refleksi.  

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

belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa yang lalu. Refleksi 

merupakan gambaran terhadap kegiatan atau pengetahuan yang baru saja 

diterima. Melalui refleksi, siswa diharapkan dapat mengendapkan apa yang 

baru saja dipelajari sebagai struktur pengetahuan yang baru, yang merupakan 

pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. Beberapa tindakan refleksi 

yang dilakukan oleh guru setelah melaksanakan pembelajaran, antara lain 

berupa :

1) Berupa pertanyaan langsung tentang apa-apa yang diperolehnya hari itu

2) Catatan atau jurnal di buku siswa

3) Kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran hari itu

4) Diskusi, atau 

5) Hasil karya.     

3. Analisis Peneliti tentang Pembelajaran Kontekstual Sebagai Implementasi 

Kurikulum Berbasis Sekolah (KTSP) di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

Pelaksanaan pembelajaran kontekstual di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, 

Kabupaten Banjarnegara dapat dikatakan berjalan dengan baik dan optimal. 

Melalui pendekatan pembelajaran kontekstual, aspek-aspek kognitif, psikomotorik 
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dan afektif bahkan emotif cukup efektif diperoleh siswa sebagai hasil mengikuti 

pembelajaran. Siswa cenderung aktif melakukan kegiatan "menemukan sendiri" 

pengetahuannya, tentang apa yang ingin mereka pahami atau diketahui. Aktivitas 

guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator yang sesekali melontarkan 

pertanyaan menggelitik untuk menarik perhatian, sekaligus untuk mengarahkan 

dan menggairahkan siswa mengikuti pembelajaran. 

Secara kreatif, guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara telah berusaha 

mendesain model pembelajarannya agar kelas terlihat hidup sehingga saat 

pembelajaran berlangsung terlihat siswa sering terlibat dalam tindakan belajar, 

misalnya melakukan pengamatan terhadap bentuk permasalahan yang ada di 

sekitar siswa kemudian mereka mencoba menganalisis dan memecahkan 

permasalahan yang ditemukan oleh siswa. Tidak jarang pula, guru mengajak siswa 

keluar kelas untuk melakukan kunjungan ke suatu tempat, misalnya pasar,

perkantoran pemerintah, hutan kota, kebun binatang, dan sebagainya. Kunjungan 

tersebut sebagai upaya agar apa yang dipelajari siswa dapat dilihat secara kasat 

mata (nyata) sehingga siswa tidak kesulitan memahami materi pelajaran yang 

sedang dipelajari. Menghadirkan objek belajar secara nyata ternyata sangat efektif 

untuk membantu tingkat berpikir siswa karena anak setingkat SD (usia 6-13 tahun) 

masih pada taraf berpikir operasional konkret.

Disamping itu, guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara juga telah 

memanfaatkan media dan peraga yang dimiliki untuk mendukung pembelajaran 

supaya berjalan efektif. Kit Matematika, Kit IPA, Globe, seperangkat komputer, 

dan sebagainya dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas pembelajaran, karena 

melalui alat tersebut siswa tidak hanya pasif mencatat penjelasan guru tetapi siswa 
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kreatif  melakukan aktivitas belajarnya. Begitu juga, model dan metode 

pembelajaran yang didesain oleh guru telah mengarah pada strategi belajar siswa 

aktif. Diantaranya adalah model pembelajaran berbasis masalah dan  pembelajaran 

berbasis kerja secara berkelompok, tidak hanya mengaktifkan siswa tetapi efektif 

juga  membantu siswa mengasah kecerdasan sesuai dengan ragam kecerdasan 

yang dimiliki. Tugas belajar berkelompok secara multiarah, efektif juga melatih 

siswa untuk bisa hidup bermasyarakat dan berinteraksi sosial.

Untuk mengukur pemerolehan hasil pembelajaran, guru SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara tidak hanya memanfaatkan bentuk tes sebagai satu-satunya 

teknik penilaian, tetapi berbagai strategi penilaian telah dimanfaatkannya. 

Misalnya, penilaian tugas terstruktur, penggunaan portofolio, rubrik, daftar cek, 

pedoman observasi dan sebagainya menjadi bukti bahwa untuk mendapatkan data 

sejauhmana siswa memperoleh hasil pembelajaran, guru SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara menggunakan penilaian yang sebenarnya. Hasil pengamatan 

peneliti, proses pembelajaran juga berlangsung secara kondusif dan optimal. Hal 

ini terjadi karena guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara selalu merefleksi diri setelah 

proses pembelajaran berakhir. Melalui refleksi, guru dan siswa dapat mengetahui 

sejauhmana efektivitas tindakan belajar telah dilaksanakannya, segala bentuk 

kekurangan dan kelemahan dianalisis agar tidak terulang kembali pada saat 

pembelajaran berikutnya dilaksanakan. Apabila menemukan kelebihan selama 

pembelajaran, untuk menjadi penguatan dan ditingkatkan sehingga pembelajaran 

berikutnya dapat berlangsung lebih optimal.
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Namun demikian, secara kualitatif pelaksanaan pembelajaran kontekstual 

di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara masih perlu ditingkatkan agar hasil belajar siswa 

dapat dicapai lebih optimal. Beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian secara 

serius antara lain, meliputi : tingkat kesiapan guru merencanakan pembelajaran, 

modelling, pelibatan siswa secara menyeluruh, pemanfaatan lingkungan sebagai 

sumber belajar serta tersedianya dana pengembangan pendidikan yang memadai. 

Untuk faktor-faktor tersebut sebaiknya sekolah perlu segera menyikapi tersebut 

agar pembelajaran kontekstual nantinya tidak mengalami penurunan yang 

berdampak kurang baik pada proses dan hasil pembelajaran. 

Secara substansial, pelaksanaan pembelajaran kontekstual di SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara sudah cukup menyentuh persoalan dasar para guru sebagai 

pelaksana pendidikan di lapangan. Kondisi ini diharapkan dapat memotivasi guru 

untuk senantiasa berusaha meningkatkan citra dan kualitas pembelajaran. 

Kemampuan para guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara dapat dikatakan telah 

mampu untuk menyiapkan dan mengerjakan administrasi kegiatan belajar-

mengajar (KBM), seperti silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

secara baik dan memadai. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa perangkat rencana 

pembelajaran yang dibuat oleh guru, belum sepenuhnya menjadi rambu-rambu 

melaksanakan pembelajaran di kelas. Akibatnya, antara rencana dan praktik 

pembelajaran cukup besar perbedaannya. Kenyataan ini muncul, ada guru yang 

beralasan bahwa perangkat rencana pembelajaran yang dibuat hanya sekedar 

melengkapi formalitas kurikulum sekolah. Formalitas ini terjadi karena 

keterbatasan waktu yang ada saat proses pembuatan kurikulum sekolah.
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Suasana positip lain yang ada di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara adalah 

manajemen sekolah selalu memberi kesempatan kepada guru-guru untuk 

senantiasa meningkatkan wawasan atau pengalaman dalam memahami dan 

mengerti apa, bagaimana dan seperti apa pembelajaran kontekstual itu harus 

dilakukan di dalam kelas. Hal ini mengingat, suksesnya pelaksanaan pembelajaran 

kontekstual (CTL), adalah kemampuan guru dalam memahami 4WH (What, Why, 

Where, Who, dan How)-nya CTL. Dengan memahami secara sungguh-sungguh 

4WH tersebut, maka sangat jarang pelaksanaan proses pembelajaran diberlakukan 

dengan sistem klasikal. Ceramah, misalnya. Guru beraksi dan berakting di depan 

kelas, murid menonton dan mendengarkan. Adanya tuntutan guru harus berijasah 

sarjana, menjadikan kesempatan guru untuk betul-betul memahami pembelajaran 

kontekstual kurang berjalan secara optimal. Kemampuan membagi waktu antara 

menyelesaikan tugas kuliah dengan kemampuan memahami kurikulum dan 

pendekatan pembelajaran kontekstual dirasakan sangat sulit bagi guru SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara, karena rata-rata usianya sudah lanjut usia.

Pemberdayaan guru sangat penting dalam upaya mencapai pembelajaran 

kontekstual yang sesungguhnya. Guru bukan saatnya hanya disuapi dengan teks 

dan konsep CTL, tetapi sebaiknya diberi contoh langsung, model guru CTL itu 

seperti apa. Misalnya diberi sosok yang telah mampu melakukan CTL dengan 

baik, benar dan sesuai dengan konsep CTL yang sesungguhnya. Hal tersebut 

tentunya menjadi tanggungjawab manajemen sekolah dan Dinas Pendidikan 

sebagai penanggungjawab langsung suksesnya implementasi pembelajaran 

kontekstual di sekolah. Pada kenyataannya, VCD yang diperoleh sekolah 
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menunjukkan hal-hal yanglebih banyak idealnya sehingga sekolah kesulitan

merealisasikannya. 

Langkah strategis lain, bagi sekolah atau Dinas Pendidikan adalah segera 

melaksanakan sosialisasi pembelajaran kontekstual, misalnya memberikan 

visualisasi strategi pembelajaran CTL dalam bentuk VCD, seperti yang 

dicontohkan oleh Bobby de Porter dengan Quantum Learning dan Quantum 

Teaching-nya. Dalam VCD tersebut, filmnya tidak kaku atau dibuat-buat. Tapi 

alami dan wajar. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah pelatihan semacam 

workshop pendalaman CTL terhadap para guru. Dengan pelatihan tersebut guru 

akan belajar mengenai 4WH-nya CTL dan melakukannya di dalam kelas dengan 

penuh tanggung jawab. Untuk hal ini, sekolah kesulitan mendapatkan VCD yang 

dimaksud, dan bentuk pelatihan atau workshop tentang CTL masih terbilang 

jarang dan belum menyentuh untuk semua guru.

Sejalan dengan uraian di atas, pemberdayaan guru merupakan faktor 

kunci keberhasilan pelaksanaan CTL di sekolah. Jika guru tidak memiliki 

keterampilan untuk mengubah paradigma pola mengajar sekaligus tidak bisa 

mengelola kelas dengan baik, ilmu seluas langitpun yang ada di kepalanya tidak 

bisa ditransfer dengan baik kepada siswa didiknya. Pelatihan bukan dalam bentuk 

ceramah, tapi dalam bentuk semiloka, diskusi serta brainstorming. 
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BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan temuan penelitian di 

atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang mendukung pelaksanaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri 3 

Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.

a. Kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara adalah sebuah kurikulum operasional 

pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara, mulai dilaksanakan sejak tahun pelajaran 2007/2008. 

Kurikulum ini secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Penyusunannya mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi 

Lulusan sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional, masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, 

serta Panduan Pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh BSNP. 

b. Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan Kurikulum SD Negeri 3  

Kutabanjarnegara, Banjarnegara antara lain sebagai berikut :    

8) Kepemimpinan Kepala SD Negeri 3 Kutabanjarnegara yang demokratis dan 

profesional. Banyak kebijakan kepala sekolah yang sangat mendukung 

bahkan mendorong kepada guru-guru agar kreatif memilih metode, 
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pendekatan atau strategi pembelajaran yang menjadikan siswa lebih mudah 

memahami dan menguasai materi pembelajaran. Hal ini berdampak positip 

terhadap kinerja guru dalam mengembangkan kurikulum sekolah secara 

optimal.

9) Adanya pemberian kesempatan bagi guru untuk senantiasa meningkatkan 

kompetensinya. Kepala sekolah memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya kepada guru agar mau meningkatkan kompetensi diri, misalnya 

melalui keikutsertaan dalam penataran, seminar, pelatihan atau workshop 

tentang kurikulum atau pembelajaran berbasis kontekstual.

10)   Adanya dukungan dana operasional sekolah terhadap pengembangan 

kurikulum. Sekalipun besarnya dana operasional belum sesuai yang 

dibutuhkan, namun sekolah memiliki itikad baik agar kurikulum sekolah 

dapat berjalan secara optimal. 

11) Tingkat kesiapan guru untuk melaksanakan dan mengembangkan 

kurikulum sekolah dapat dikatakan cukup baik. Beberapa kemampuan dasar 

tentang kurikulum sekolah telah dikuasai/dipahami oleh guru dengan baik, 

yang meliputi : pemahaman guru terhadap konsep dasar kurikulum berbasis 

sekolah, pedoman pengembangan, prinsip-prinsip pengembangan,  struktur 

kurikulum, muatan kurikulum, mengembangkan silabus dan sistem 

penilaian, pemanfaatan sumber belajar, penggunaan media dan alat peraga 

pembelajaran yang relevan, mengembangkan standar ketuntasan minimal, 

menjabarkan kalender pendidikan, dan kemampuan untuk melaksanakan 

penilaian berbasis kelas.
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12) Sarana prasarana dan lingkungan di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara 

sangat mendukung pelaksanaan kurikulum sekolah. Guru-guru yang ingin 

melaksanakan berbagai pendekatan pembelajaran, misalnya pendekatan  

pembelajaran kontekstual tidak mengalami kendala yang berarti bahkan 

sangat potensial bagi keberhasilan pelaksanaan tugas profesionalnya 

mengemban kurikulum di sekolahnya.  

13) Dukungan  masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi. 

Masyarakat/orangtua dan sekolah menjalin kerjasama untuk membantu 

sekolah pada berbagai kegiatan sekolah untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

2. Faktor yang menghambat pelaksanaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri 3 

Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.

a. Masih adanya keterbatasan anggaran pengembangan kurikulum yang 

disediakan sekolah melalui APBS. Hal ini terjadi karena kemampuan orangtua

atau wali murid adalah rata-rata berstatus ekonomi menengah ke bawah.

b. Perubahan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) menjadi kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP) dalam kurun waktu yang singkat dan cepat banyak 

ditanggapi/direspon oleh sebagian besar guru dengan sikap kurang antusias.

c. Sosialisasi yang singkat oleh pihak Dinas Pendidikan pada saat akan menyusun 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) menjadikan banyak guru kurang 

mendalami secara utuh terhadap hakikat kurikulum berbasis sekolah.

d. Sebagian besar guru di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara berusia lebih dari 45 

tahun, bahkan banyak yang mendekati usia hampir pensiun.
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e. Guru yang sedang mengikuti kuliah strata 1 (sarjana), sebagian besar 

mengalami kesulitan membagi waktu secara efektif antara tugas 

mengembangkan kurikulum di sekolah dengan tugas perkuliahannya yang 

sering berbenturan waktu.

f. Guru belum bisa seketika menyesuaikan tuntutan kurikulum berbasis sekolah 

yang mengedepankan otoritas dan kreativitas individu di setiap sekolah.

g. Sebagian besar guru mengalami kesulitan menentukan KKM yang harus 

ditetapkan di sekolahnya.

h. Masih ada sarana prasarana dan lingkungan belum sesuai tuntutan kurikulum 

sekolah, misalnya : 

1) Belum semua buku referensi  pengembangan kurikulum dimiliki oleh 

sekolah. Misalnya, buku pedoman penilaian, buku permendiknas tertentu, 

buku contoh silabus dan RPP untuk mata pelajaran tertentu, dan sebagainya. 

Ketidaktersediaan buku referensi oleh sekolah tentunya cukup berpengaruh 

bagi guru dalam memahami kurikulum secara utuh. Bisa jadi, hal-hal 

tertentu tidak dimengerti oleh guru karena guru tersebut tidak memiliki 

pengetahuan yang cukup atau seharusnya diketahui.

2) Sekolah belum memiliki lemari atau rak yang khusus menyimpan dokumen 

kurikulum. Masih banyak dokumen kurikulum yang dipegang oleh masing-

masing guru sehingga terkesan semrawut dan tidak tertib. 

3) Belum semua media dan alat peraga yang dimiliki sekolah memenuhi untuk 

semua mata pelajaran atau mencakup semua materi pelajaran yang akan 

diajarkan. 
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4) Pada saat seorang guru akan melaksanakan outdoor activity, sering terjadi 

sumber belajar yang akan dikunjungi tidak bersedia melayaninya. Hal ini 

dikarenakan berbenturan dengan agenda kegiatan di sumber belajar yang 

akan dikunjungi.

5) Menghadirkan model di kelas saat pembelajaran sering terjadi tidak sesuai 

dengan jadwal yang diharapkan.  Hal ini dikarenakan berbenturan dengan 

agenda kegiatan nara sumber yang akan diminta bisa hadir di sekolah.

3. Tingkat pemahaman guru terhadap Pembelajaran Kontekstual (CTL) 

sebagai pendekatan pembelajaran yang dituntut oleh Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). 

Pemahaman guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara terhadap pembelajaran 

kontekstual difokuskan pada guru yang mengajar kelas 4, 5 dan 6. Pemahaman 

yang bersangkutan terhadap pembelajaran kontekstual adalah sebagai berikut :

a. Pemahaman guru terhadap konsep dasar pembelajaran kontekstual dapat 

dikatakan  baik. 

b. Pemahaman guru terhadap tujuh pilar pembelajaran kontekstual dan berbagai 

model pembelajaran dapat dikatakan baik.

c. Pemahaman guru terhadap bagaimana cara menggali dan memanfaatkan 

sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat serta 

memanfaatkan media dan alat peraga pembelajaran dapat dikatakan baik. 

d. Pemahaman guru terhadap teknik penilaian berbasis kelas dan refleksi dapat 

dikatakan baik. 
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4. Kemampuan guru dalam merancang sebuah Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sebagai bentuk pengembangan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). 

Tingkat kemampuan guru kelas 4, 5 dan 6 SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara dalam merancang RPP adalah sebagai berikut :  

a. Kemampuan guru dalam mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi 

dasar dapat dikatakan baik.

b. Kemampuan guru dalam mengembangkan materi pokok pembelajaran dapat 

dikatakan baik.

c. Kemampuan guru dalam menentukan indikator pencapaian kompetensi dapat 

dikatakan baik.

d. Kemampuan guru dalam mengembangkan tujuan pembelajaran dapat dikatakan 

baik.

e.  Kemampuan guru dalam memilih pendekatan/strategi/metode pembelajaran 

dapat dikatakan baik.

f.   Kemampuan guru dalam menentukan sumber belajar dapat dikatakan baik.

g. Kemampuan guru dalam mengembangkan teknik penilaian berbasis kelas dapat 

dikatakan baik

5. Kemampuan guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara dalam melaksanakan 

pendekatan Pembelajaran Kontekstual (CTL) 

 Tingkat kemampuan guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara dalam 

melaksanakan  pendekatan pembelajaran kontekstual (CTL) adalah sebagai 

berikut :
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a. Kemampuan guru dalam mengajar telah sesuai dengan karakteristik 

pembelajaran kontekstual.

b. Kemampuan guru dalam mengajar telah menekankan pada fokus 

pembelajaran  kontekstual.

c. Kemampuan guru dalam mengajar telah menekankan prinsip-prinsip 

pembelajaran  kontekstual.

d. Strategi pembelajaran  yang dilaksanakan cenderung menekankan pada 

strategi pembelajaran kontekstual.

B.  Implikasi Hasil Penelitian

Pembelajaran kontekstual (Contekstual Teaching and Learning) adalah 

sebuah pendekatan pembelajaran yang mencoba menghadirkan situasi dunia nyata 

ke dalam kelas dan mendorong aktivitas siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota masyarakat sehingga hasil belajarnya diharapkan bermakna bagi 

siswa.  Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut setidaknya akan 

memberikan implikasi baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini akan membuka wacana kepada para peneliti 

berikutnya bahwa kajian tentang pembelajaran kontekstual sebagai implementasi 

pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan sangat luas dan masih terbuka 

luas untuk dikaji secara lebih mendalam. Selain itu pula, penelitian ini akan 

menambah khasanah pengetahuan terutama berkenaan dengan konsep 

pembelajaran kontekstual yang secara konseptual sangat baik, namun 

pelaksanaannya membutuhkan perencanaan  secara matang dan cukup rumit.
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2. Secara praktis, hasil penelitian ini akan memberi dampak psikis secara nyata 

kepada pihak sekolah bahwa pelaksanaan pembelajaran kontekstual (CTL) 

sebagai implementasi kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara berdampak 

positip karena telah mendorong guru untuk secara kreatif mengembangkan 

model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam belajarnya serta 

menjadikan hasil belajar bermakna bagi kehidupan siswa. Untuk itu, sekolah 

sebaiknya perlu memperhatikan :

a. Sarana Prasarana Pembelajaran

Tidak bisa dipungkiri, agar pelaksanaan kurikulum berbasis sekolah 

dapat secara optimal diperlukan sarana prasarana yang memadai. Untuk itu, 

sekolah sebaiknya bisa menyediakan sarana prasarana pembelajaran, seperti 

buku pedoman pengembangan kurikulum, buku-buku sumber belajar, 

perangkat komputer, media dan alat peraga pembelajaran, dan sebagainya 

sehingga guru tidak mengalami kesulitan mengembangkan strategi dan model 

pembelajaran yang efektif.

b. Peningkatan Kompetensi Guru secara Berkelanjutan

KTSP mensyaratkan adanya kreativitas yang tinggi dari para guru 

untuk dapat mengembangkan kurikulum di sekolah. Untuk itu, sekolah 

bekerjasama dengan Dinas Pendidikan sebaiknya sering melaksanakan 

penyegaran tentang pembelajaran kontekstual, misalnya melalui pemberian 

visualisasi strategi pembelajaran CTL dalam bentuk VCD, seperti yang 

dicontohkan oleh Bobby de Porter dengan Quantum Learning dan Quantum 

Teaching-nya, serta  mengadakan pelatihan semacam workshop pendalaman 
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CTL terhadap para guru. Dengan pelatihan tersebut diharapkan guru akan 

semakin mendalami mengenai 4WH-nya CTL dan mantap 

mempraktikkannya di dalam kelas. 

c. Kerjasama dengan Stakeholder

Lingkungan sekolah yang dekat dengan sarana umum seperti RSUD 

Banjarnegara, Perkantoran dari berbagai instansi pemerintah, hutan kota, 

pasar kota, dan tempat rekreasi kebun binatang seruling harus bisa  

dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa secara optimal. Untukitu, 

sebaiknya sekolah perlu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak 

pengelola/penanggungjawab sarana prasarana di sekitar sekolah. 

d. Optimalisasi Komite Sekolah

Secara konseptual, pembentukan komite sekolah diharapkan menjadi 

mitra sekolah dan mediator dengan orangtua siswa/wali murid atau 

masyarakat sehingga kepentingan sekolah dapat terbantu secara optimal. 

Optimalisasi fungsi dan peran komite diharapkan dapat membantu mengatasi 

hambatan/kesulitan yang dihadapi sekolah pada saat mengembangkan 

kualitas pembelajaran secara optimal.

C. Saran-saran

 Pembelajaran kontekstual (CTL) adalah suatu pendekatan pembelajaran 

yang direkomendasikan sebagai implementasi dari kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP). Semua pihakberharap banyak, melalui pembelajaran kontekstual 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada peningkatan mutu 

pendidikan. Mengingat masih ditemukan beberapa kelemahan pelaksanaan 
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pembelajaran kontekstual di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, Kabupaten Banjarnegara 

maka penulis memberikan beberapa saran, antara lain :

1.  Kepada pihak SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.

a. Sekolah berusaha untuk melengkapi buku-buku tentang pedoman 

pengembangan kurikulum dan pembelajaran kontekstual sehingga guru-guru 

dapat mempelajari dan memahami konsep kurikulum  tingkat satuan pendidikan 

secara utuh dan lengkap.

b. Sekolah senantiasa menyelenggarakan kegiatan penyegaran untuk peningkatan 

wawasan/pengetahuan tentang perkurikuluman atau pembelajaran kontekstual 

bagi guru-guru baik melalui penyelenggaraan workshop tingkat sekolah atau 

mengikutkan kegiatan pada seminar, pelatihan atau semiloka dan sejenisnya 

yang diselenggarakan oleh pihak luar sekolah.

c. Kepala sekolah senantiasa melaksanakan monitoring dan evaluasi secara 

intensif terhadap guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran kontekstual di 

kelas.

d. Sekolah senantiasa melaksanakan kerjasama secara intensif dengan pihak-pihak 

di luar sekolah yang memungkinkan bisa membantu dalam mengefektifkan 

pelaksanaan pembelajaran kontekstual.

e. Sekolah senantiasa memotifasi kepada guru, terutama Guru Kelas IV, V, dan VI 

yang belum berkualifikasi S1 untuk mengikuti program S1 guna menunjang 

terwujudnya pola pikir yang profesional sebagai pengembang kurikulum 

sehingga mampu mengikuti perkembangan paradigma pembelajaran serta 

menguasai dan mampu mengimplementasikan model pembelajaran yang 

dituntut oleh kurikulum yang berlaku.
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2. Kepada pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Dinas 

Pendidikan Kecamatan hendaknya :

a. Senantiasa menyelenggarakan sosialisasi secara rutin, intensif dan merata 

kepada semua guru dan sekolah sehingga semua sekolah/guru memiliki 

pemahaman yang utuh terhadap kurikulum berbasis sekolah dan pendekatan 

pembelajaran kontekstual yang dapat ditempuh melalui forum : KKG, 

Pelatihan, Workshop, maupun studi banding.

b. Membantu pengadaan buku-buku pedoman kurikulum/pembelajaran 

kontekstual yang dirasakan oleh pihak sekolah kesulitan untuk 

mendapatkannya. 

c. Kepada forum KKG juga untuk  ditingkatkan intensitas kegiatannya,, 

dibimbing dan dimotivasi agar selalu rutin melaksanakan kajian kurikulum 

dan strategi pembelajaran yang efektif  sehingga jika ada hal-hal yang 

menyulitkan bagi salah satu/beberapa guru dapat terbantu untuk 

menyelesaikannya.

3. Kepada pihak pemangku kepentingan (stakeholder) agar senantiasa bersedia 

bekerjasama dan membantu sekolah dalam menyelenggarakan pembelajaran yang 

memungkinkan melibatkan stakeholder. Sehingga sekolah merasa terbantu dan 

tanggungjawab pendidikan bisa dipikul bersama antara pihak sekolah, pemerintah 

dan masyarakat. 
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INSTRUMEN WAWANCARA 

TESIS

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL  (CTL) SEBAGAI 
REALISASI PELAKSANAAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 

(KTSP) DI SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN BANJARNEGARA

(Studi Kasus di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara) 

Butir-butir wawancara untuk menggali dan mendapatkan data penelitian 
sesuai dengan permasalahan penelitian. 

1. Dukungan kepala sekolah terhadap guru yang melaksanakan pembelajaran 
kontekstual:
a. Kurang mendukung
b. Mendukung
c. Sangat mendukung

2. Kebijakan kepala sekolah yang mendukung terhadap implementasi pelaksanaan 
pembelajaran kontekstual di sekolah :
a. ≤  2  kebijakan
b. 3  –  4  kebijakan 
c. ≥ 5  kebijakan

3. Sikap kepala sekolah terhadap guru yang  melaksanakan pembelajaran di sekolah 
:
a. Kurang perhatian
b. Perhatian
c. Sangat perhatian

4. Kesiapan guru dalam pelaksanaan pembelajaran kontekstual :
a. Kurang siap
b. Siap
c. Sangat siap

5. Motivasi guru meningkatkan kompetensi dalam mengimplementasikan 
pembelajaran kontekstual :
a. Kurang bermotivasi
b. Bermotivasi
c. Sangat bermotivasi

6. Dukungan sarana prasarana sekolah dalam penerapan CTL dari semua maple :
a. > 75%  terpenuhi
b. 50% - 75%  terpenuhi
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c. <  50%  terpenuhi
7. Upaya sekolah atau komite sekolah untuk memenuhi sarana prasarana sekolah 

yang mendukung pelaksanaan pembelajaran kontekstual :
a. Tidak pernah ada
b. Ada, jika ada usulan dari guru
c. Selalu menganggarkan  melalui dana operasioanl sekolah

8. Lingkungan yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembelajaran kontekstual, 
misal : .......................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

9. Dukungan lingkungan di sekitar sekolah (lembaga ekonomi, lembaga sosial, 
kantor pemerintah, dsb) terhadap pelaksanaan pembelajaran kontekstual :
a. Kurang mendukung
b. Mendukung
c. Sangat mendukung

10. Secara umum, sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran kontekstual :
a. Kurang antusias
b. Antusias
c. Sangat antusias

11. Adakah siswa yang kurang antusias dalam  mengikuti pembelajaran kontekstual :
a. Tidak ada
b. Ada, karena ...........................................................................................

 ...............................................................................................................
 ................................................................................................................

12. Adakah siswa yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran melalui 
pembelajaran kontekstual :
a. Tidak ada
b. Ada, karena ...........................................................................................
     ...............................................................................................................
     ...............................................................................................................

13. Pemahaman guru terhadap konsep dasar KTSP :
a. Kurang paham
b. Paham 
c. Sangat paham

14. Pemahaman guru terhadap ciri-ciri Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan :
a. <  1 ciri-ciri KTSP
b. 2 – 3  ciri-ciri KTSP
c. > 4 ciri-ciri KTSP
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15. Pemahaman guru terhadap prinsip-prinsip pengembangan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan :
a. <  1  prinsip
b. 2 – 3  prinsip
c. > 4  prinsip

16. Pemahaman guru terhadap pilar pendidikan menurut UNESCO sebagai prinsip 
pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan :
a. <  1  pilar
b. 2 – 3  pilar
c. 4  pilar

17. Pemahaman guru terhadap prinsip-prinsip pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan :
a. <  1  prinsip
b. 2 – 3  prinsip
c. 4  prinsip

18. Pemahaman guru terhadap konsep dasar CTL :
a. Kurang paham
b. Paham 
c. Sangat paham

19. Pemahaman guru terhadap komponen-komponen CTL :
a. <  2  komponen
b. 2 – 4  komponen
c. >  4  prinsip

20. Pemahaman guru terhadap prinsip penilaian dalam KTSP :
a. Kurang paham
b. Paham 
c. Sangat paham

21. Kemampuan guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran :
a. Kurang mampu
b. Mampu
c. Sangat mampu

22. Kemampuan guru menyusun rencana pembelajaran :  
a. Kurang mampu
b. Mampu
c. Sangat mampu

23. Pemahaman . . . . 
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23. Pemahaman guru terhadap bebagai metode pembelajaran berbasis kontekstual :
a. Kurang paham
b. Paham 
c. Sangat paham

24. Kemampuan guru dalam mengelola sumber belajar untuk mendukung 
pembelajaran kontekstual:
a. Kurang mampu
b. Mampu
c. Sangat mampu

25. Kemampuan guru dalam merumuskan pengalaman belajar :
a. Kurang mampu
b. Mampu
c. Sangat mampu

26. Kemampuan guru dalam menyusun format penilaian hasil pembelajaran 
kontekstual:
a. Kurang mampu
b. Mampu
c. Sangat mampu

27. Kemampuan guru dalam menyusun rencana tindaklanjut hasil penilaian:
a. Kurang mampu
b. Mampu
c. Sangat mampu

28. Pelaksanaan penerapan remidial dalam prinsip-prinsip pembelajaran tuntas sesuai 
tuntutan KTSP:
a. Tidak dilaksanakan
b. Dilaksanakan tidak terjadwal
c. Dilaksanakan terjadwal

29. Pelaksanaan penerapan pengayaan dalam prinsip-prinsip pembelajaran tuntas 
sesuai tuntutan KTSP:
a. Tidak dilaksanakan
b. Dilaksanakan tidak terjadwal
c. Dilaksanakan terjadwal

30. Kemampuan guru dalam menyajikan skenario pembelajaran kontekstual:
a. Kurang mampu
b. Mampu
c. Sangat mampu

31. Kemampuan . . . 
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31. Kemampuan guru mengelola kelas dalam pembelajaran kontekstual :
a. Kurang mampu
b. Mampu
c. Sangat mampu

32.  Kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran :
a. Kurang mampu
b. Mampu
c. Sangat mampu

33. Pemanfaatan lingkungan di luar sekolah sebagai sumber belajar kontekstual dari 
semua mapel:
a. <  50% mapel
b. 50% - 75% mapel
c. > 75% mapel

34. Rata-rata variasi guru dalam penggunaan metode pembelajaran di kelas :
a. 1 metode
b. 2 metode
c. ≥ 3 metode

35. Kesesuaian penggunaan “metode pembelajaran” terhadap karakteristik substansi 
mata pelajaran (sesuai dengan tuntutan kompetensi) :
a. <  50% sesuai
b. 50% - 75% sesuai
c. > 75% sesuai

36. Penerapan 7  (tujuh) pendekatan CTL oleh guru dalam pembelajaran (inkuiri, 
konstruktivisme, masyarakat belajar, bertanya, pemodelan, penilaian sebenarnya, 
dan refleksi) dari semua mapel:
a. <  50%  mapel
b. 50% - 75% mapel
c. > 75% mapel

37. Rata-rata penerapan 7 (tujuh) pendekatan CTL oleh guru dalam pembelajaran 
(inkuiri, konstruktivisme, masyarakat belajar, bertanya, pemodelan, penilaian 
sebenarnya, dan refleksi):
a. <  3 pendekatan
b. 3 -  5 pendekatan
c. > 5  pendekatan

38. Menghadirkan model sebagai sumber pembelajaran kontekstual dari semua 
mapel:
a. <  25%  menghadirkan
b. 25% - 50% menghadirkan
c. > 50% menghadirkan
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39. Kemampuan guru menguasai media dan alat peraga dalam pembelajaran 
kontekstual: 
a. Kurang mampu
b. Mampu
c. Sangat mampu

40. Penggunaan media dan alat peraga oleh guru dalam pembelajaran yang sesuai 
dengan CTL :
a. <  50% menggunakan
b. 50% - 75% menggunakan
c. > 75%  menggunakan

41. Frekuensi penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran kontekstual oleh 
guru :
a. Lebih dari 3 minggu sekali
b. Dua minggu sekali
c. Setiap minggu

42. Kemampuan guru dalam mengapersepsi pembelajaran kontekstual :
a. Kurang mampu
b. Mampu
c. Sangat mampu

43. Kemampuan guru memberi motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran 
kontekstual:
a.  Kurang mampu
b. Mampu
c. Sangat mampu

44. Penilaian hasil belajar siswa oleh guru:
a. Tidak pernah dilakukan
b. Kadang-kadang dilakukan
c. Selalu dilakukan

45. Refleksi oleh guru di setiap akhir pembelajaran :
a. Tidak pernah dilakukan
b. Kadang-kadang dilakukan
c. Selalu dilakukan
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LEMBAR OBSERVASI 

TESIS

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL  (CTL) SEBAGAI 
REALISASI PELAKSANAAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN 

(KTSP) 
DI SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN BANJARNEGARA

(Studi Kasus di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara) 

I. DUKUNGAN / HAMBATAN TERHADAP PEMBELAJARAN 
KONTEKSTUAL ( √ )

HASIL PENGAMATAN
NO KOMPONEN  PENGAMATAN

1 2 3
1. MANAJAMEN SEKOLAH

a. Dukungan kepala sekolah terhadap 
pelaksanaan pembelajaran kontekstual

b. Kebijakan kepala sekolah yang 
mendukung pelaksanaan pembelajaran 
kontekstual

c. Sikap kepala sekolah terhadap guru 
yang melaksanakan pembelajaran 
kontekstual 

d. Monitoring dan supervisi kepala 
sekolah terhadap pembelajaran 
kontekstual oleh guru

e. Penghargaan terhadap guru yang aktif 
melaksanakan pembelajaran, terutama 
pembelajaran kontekstual 

f. Upaya kepala sekolah terhadap 
peningkatan kompetensi guru agar 
mampu melaksanakan pembelajaran 
kontekstual

g. Pemberian kesempatan kepada guru 
untuk meningkatkan kompetensinya

h. Penyediaan dana operasional sekolah 
untuk mendukung pelaksanaan 
pembelajaran kontekstual 

Jumlah

Keterangan :

1. Tidak ada dukungan terhadap pelaksanaan pembelajaran kontekstual
2. Ada dukungan terhadap pelaksanaan pembelajaran kontekstual
3. Sangat mendukung terhadap pelaksanaan pembelajaran kontekstual 
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HASIL 
PENGAMATANNO KOMPONEN  PENGAMATAN
1 2 3

CATATAN 
LAPANGAN

3. SARANA  PRASARANA DAN 
LINGKUNGAN

a. Kepemilikan dokumen 
pengembangan CTL oleh guru

...............................

...............................

b. Kepemilikan dokumen terhadap 
silabus sebagai pedoman 
pembelajaran oleh guru

...............................
..............................
...............................

c. Kepemilikan dokumen RPP 
sebagai pedoman pembelajaran 
oleh guru 

...............................

...............................

d. Kepemilikian dokumen 
panduan penilaian oleh guru 

...............................

...............................

e. Kepemilikan buku dan bahan 
ajar sebagai acuan dalam proses 
pembelajaran

...............................

...............................

f. Kepemilikan berbagai media 
dan alat peraga oleh guru

...............................

...............................

g. Dukungan lingkungan sekolah 
terhadap pelaksanaan 
pembelajaran kontekstual

...............................

...............................

h. Dukungan komite sekolah  dan 
stakeholder  terhadap 
pelaksanaan pembelajaran 
kontekstual

...............................

...............................

i. Dukungan orangtua siswa 
terhadap pelaksanaan 
pembelajaran kontekstual 

...............................

...............................

Jumlah

Keterangan :
1. Tidak siap mendukung terhadap pelaksanaan pembelajaran kontekstual
2. Ada kesiapan mendukung terhadap pelaksanaan pembelajaran kontekstual
3. Sangat mendukung terhadap pelaksanaan pembelajaran kontekstual
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HASIL 
PENGAMATANNO KOMPONEN  PENGAMATAN
1 2 3

CATATAN

2. KOMPETENSI  GURU
a. Pemahaman guru terhadap 

konsep dasar KTSP
...............................
...............................

b. Pemahaman guru terhadap 
Prinsip pengembangan KTSP

...............................

...............................

c. Kesiapan sikap guru untuk 
melaksanakan pembelajaran 
kontekstual

...............................

...............................

d. Kemampuan guru dalam 
pengembangan model CTL 

...............................

...............................

e. Kemampuan guru dalam 
mengembangkan silabus model 
pembelajaran kontekstual 

...............................

...............................

f. Kemampuan guru dalam 
merumuskan tujuan 
pembelajaran kontekstual

...............................

...............................

g. Kemampuan guru dalam 
mengembangkan RPP model 
pembelajaran kontekstual  

...............................

...............................

h. Kemampuan guru dalam 
mengembangkan sistem 
penilaian model pembelajaran 
kontekstual 

...............................

...............................

i. Kemampuan guru dalam 
mengembangkan sumber 
belajar model pembelajaran 
kontekstual 

...............................

...............................

j. Pendidikan dan pelatihan 
tentang CTL yang pernah 
diikuti oleh guru

...............................

...............................

k.  Pemahaman guru terhadap 
komponen CTL 

...............................

...............................

l. Kemampuan guru 
mengembangkan berbagai 
metode, media dan alat peraga 
model pembelajaran 
kontekstual 

...............................

...............................

m. Kemampuan guru dalam 
menyajikan skenario 
pembelajaran

...............................

...............................
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n. Kemampuan guru dalam 
mengelola kelas model 
pembelajaran kontekstual

...............................

...............................

o. Kemampuan guru dalam 
menguasai materi pembelajaran

...............................

...............................

p. Kemampuan guru dalam 
mengimplementasikan metode, 
media dan alat peraga model 
pembelajaran kontekstual

...............................

...............................

q. Kemampuan guru dalam 
memotivasi siswa mengikuti 
pembelajaran

...............................

...............................

r. Kemampuan guru 
melaksanakan penilaian dalam 
pembelajaran kontekstual

...............................

...............................

s.  Kemampuan melakukan 
refleksi dalam pembelajaran 
kontekstual

...............................

...............................

Jumlah

Keterangan :
1. Tidak siap mendukung terhadap pelaksanaan pembelajaran kontekstual
2. Ada kesiapan mendukung terhadap pelaksanaan pembelajaran kontekstual
3. Sangat mendukung terhadap pelaksanaan pembelajaran kontekstual
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PEDOMAN WAWANCARA
UNTUK ANALISIS DOKUMEN

(CONTENT ANALYSIS)

A. Dokumen Kurikulum ( Khusus kelas IV, V, dan VI)

1. Keberadaan dokumen sekolah (Pedoman Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: 
Buku Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Silabus dan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran) dan Peraturan Mendiknas lain yang mendukung yang 
meliputi semua mata pelajaran:
a. <  50% 
b. 505 – 75%
c. >  75%

2. Keberadaan dokumen pendukung pengembangan KTSP (referensi, bahan ajar, 
buku-buku, jurnal, dan lain-lain) untuk semua mapel :
a. ≤ 2 dokumen
b. 3 – 4  dokumen
c. ≥  5 dokumen

B. Dokumen Pengembangan Perangkat KTSP

3. Dokumen silabus untuk semua mata pelajaran :
a. <  50% 
b. 505 – 75%
c. >  75%

4. Dokumen panduan sistem penilaian dari semua mata pelajaran :
a. 50% 
b. 505 – 75%
c. >  75%

5. Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dari semua mata pelajaran :
a. <  50% 
b. 505 – 75%
c. >  75%

6. Dokumen Standar Ketuntasan Minimal untuk semua mata pelajaran :
a. Tidak ada
b. Ada
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7.  Standar Ketuntasan Minimal yang ditetapkan oleh sekolah :
a.  <  60
b.  60 – 70
c.  >  70

8.  Dokumen standar kelulusan yang ditetapkan oleh sekolah :
a.  Tidak ada
b.  Ada

9.  Dokumen buku penilaian yang dimiliki oleh guru :
a.  Tidak ada
b.  Ada

C. Dokumen Pendukung Pengembangan Kurikulum

10. Dokumen kalender akademik di sekolah
a. Tidak ada
b. Ada 

11. Dokumen jadwal pelajaran 
a. Tidak ada
b. Ada

12. Dokumen mata pelajaran muatan lokal(mulok) di sekolah :
a. Tidak  ada
b. Ada 
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FORMAT  CATATAN  LAPANGAN

INSTRUMEN  PENELITIAN

KUALITATIF

PEDOMAN 
WAWANCARA

( INTERVIEW)

CATATAN  LAPANGAN
NOMOR :  ..................

PENGAMATAN/WAWANCARA:  P  / W

WAKTU :   TGL .................................. 200                               
, JAM ...............................  WIB

DISUSUN  JAM :  ............................................ WIB

TEMPAT :  KELAS          

SUBJEK PENELITIAN :  GURU ............., ...........................

BAGIAN  DESKRIPTIF

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

BAGIAN REFLEKTIF ( TANGGAPAN PENGAMAT)

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................
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KURIKULUM SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA

KECAMATAN / KABUPATEN BANJARNEGERA

TAHUN PELAJARAN 2007/2008

I.  PENDAHULUAN

A.  Pengertian

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu.

Kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara adalah kurikulum 

operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara. Kurikulum ini terdiri dari tujuan pendidikan SD Negeri 

3 Kutabanjarnegara, kalender pendidikan dan silabus.

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau 

kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat 

belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi 

dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan 

indikator pencampaikan kompetensi untuk penilaian.

B. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara
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Kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara dikembangkan sesuai 

dengan relevansinya sebagai satuan pendidikan dasar dengan dibawah 

koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara. 

Pengembangan Kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara 

mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan 

berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh 

BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah. 

Penyusunan Kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara 

dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan 

peserta didik dan lingkungannya.

2.  Beragam dan terpadu.

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. 

5. Menyeluruh dan berkesinambungan.

6. Belajar sepanjang hayat.

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

C.  Landasan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional.

Ketentuan dalam UU No.20 Tahun 2003 yang menjadi landasan 

dalam mengembangkan KTSP, adalah Pasal 1 ayat (5), Pasal 18 ayat 
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(1),(2),(3),(4); Pasal 35 ayat (2); Pasal 36 ayat (1), (2), (3),(4); Pasal 37 

(1), (2), (3); Pasal 38 ayat (1), (2).

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 

Ketentuan di dalam PP 19/2005 yang menjadi landasan 

dalam mengembangkan KTSP, adalah Pasal 1 ayat (5), (13), (14), 

(15); Pasal 5 ayat (1), (2); Pasal 6 ayat (6); Pasal 7 ayat (1), (2), (3), 

(4), (5), (6), (7), (8); Pasal 8 ayat (1), (2), (3); Pasal 10 ayat (1), (2), 

(3); Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 

14 ayat (1), (2), (3); Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasl 17 ayat 

(1), (2); Pasal 18 ayat (1), (2), (3); Pasal 20.

3. Standar Isi (SI)

Standar Isi (SI)  mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi 

untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis sekolah dasar. 

Termasuk dalam Standar Isi adalah : Kerangka dasar dan struktur 

kurikulum, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar (KD) setiap 

mata pelajaran pada setiap semester di jenjang sekolah dasar. Standar Isi 

ditetapkan dengan Kepmendiknas Nomor 22 Tahun 2006.

4.  Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan 

sebagaimana yang ditetapkan dengan Kepmendiknas Nomor 23 Tahun 2006.
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D. Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara 

 Kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara disusun dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Peningkatan iman dan takwa secara akhlak mulia. 

2. Peningkatan potensi, kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kemampuan peserta didik. 

3. Keragaman potensi dan karateristik daerah dan lingkungan.

4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.

5. Tuntutan dunia kerja.

6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

7. Agama.

8. Dinamika perkembangan global.

9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

11. Kesetaraan Gender

12. Karateristik satuan pendidikan

II. KOMPONEN KURIKULUM SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA

A. Rasional

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menuntut pelaksanaan otonomi 

daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. 
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Pengelolaan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. 

Penerapan desentralisasi pengelolaan pendidikan adalah dengan diberikannya 

wewenang kepada sekolah untuk menyusun kurikulum. Hal itu juga mengacu 

pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Pasal 3 tentang fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional serta Pasal 35 tentang standar nasional pendidikan. 

Selain itu, juga adanya tuntutan globalisasi dalam bidang pendidikan yang 

memacu keberhasilan pendidikan nasional agar dapat bersaing dengan hasil 

pendidikan negara-negara maju.

Desentralisasi pengelolaan pendidikan yang diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan dan kondisi daerah perlu segera dilaksanakan. Bukti 

nyata dari desentralisasi pengelolaan pendidikan ini adalah diberikannya 

kewenangan kepada sekolah untuk mengambil keputusan berkenaan dengan 

pengelolaan pendidikan, seperti dalam pengelolaan kurikulum, baik dalam 

penyusunannya maupun pelaksanaannya di sekolah.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Tujuan tertentu meliputi tujuan pendidikan nasional serta 

kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah satuan pendidikan, 

dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan 

untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan 

dan potensi yang ada di daerah.
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Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri 

atas standar isi, proses, standar kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, 

sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. 

Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi 

(SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi 

satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Pengembangan kurikulum disusun antara lain agar dapat 

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk (a) belajar untuk 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) belajar 

untuk memahami dan menghayati; (c) belajar untuk mampu 

melaksanakan dan berbuat secara efektif; (d) belajar untuk hidup

bersama dan berguna untuk orang lain; dan (e) belajar untuk 

membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang 

aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Kewenangan sekolah dalam menyusun kurikulum 

memungkinkan sekolah menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan 

siswa, keadaan sekolah, dan kondisi daerah. Dengan demikian, 

daerah dan/atau sekolah memiliki cukup kewenangan untuk 

merancang dan menentukan hal-hal yang diajarkan, pengelolaan 

pengalaman belajar, cara mengajar, dan menilai keberhasilan belajar 

mengajar.
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B. Visi,  Misi, dan Tujuan SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

1. Visi SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

“Mempersiapkan siswa berprestasi dalam mengembangkan kepribadian, 

berbudi luhur, mandiri, serta dapat menguasai IMTAQ dan IPTEK”.

2. Misi SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

a. Disiplin waktu dan administrasi

b. Meningkatkan KBM melalui pendekatan proses

c. Mengembangkan motivasi dan senang belajar

d. Mengoptimalkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler

e. Memantapkan siswa dalam ketaqwaan terhadap Allah SWT

f. Mengembangkam pengetahuan di bidang IPTEK, Bahasa, Olahraga, 

dan Seni Budaya dengan bakat, minat dan potensi siswa. 

3.  Tujuan Pendidikan SD Negeri 3 Kutabanjarnegara 

Secara umum, tujuan SD Negeri 3 Kutabanjarnegara di rumuskan 

mengacu kepada tujuan umum pendidikan dasar, yaitu meletakkan dasar 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk 

hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Secara operasional, tujuan pendidikan SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara adalah sebagai berikut.

a. Nilai raport Kelas I s.d. Kelas VI rata-rata mencapai 6,5

b. Nilai Ujian Sekolah bagi siswa Kelas VI rata-rata mencapai 6,0

c. Proporsi lulusan yang diterima di SMP Negeri mencapai 90%

d. Setiap kegiatan lomba dapat masuk 10 besar di tingkat Kecamatan
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e. Kegiatan keagamaan, kepramukaan dan sikap kedisiplinan sekolah 

semakin meningkat

f. Hubungan antara sekolah dan masyarakat semakin kondusif. 

C.  Pengertian

1. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi 

dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu.

2.  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di 

masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan 

tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.

3.  Silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi 

dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber/ bahan/alat belajar. Silabus merupakan 

penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi 

pokok/ pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 

kompetensi untuk penilaian. 

4. RPP



144

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, 

materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

5. KKM

KKM  merupakan kriteria ketuntasan minimalyang harus dikuasai oleh 

siswa dan ditetapkan oleh sekolah untuk satutahun pelajaran. KKM 

diinformasikan kepada seluruh wali murid pada awal tahun pelajaran dan 

dituliskan pada buku Laporan Hasil Pendidikan.  

D. Struktur dan Muatan Kurikulum  SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

1. Struktur Kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus 

ditempuh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan disusun dalam 

bentuk paket. Susunan mata pelajaran tersebut terbagi dalam lima kelompok 

mata pelajaran dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 4.7  berikut 

ini.

Tabel 4.7. Cakupan Kelompok Mata Pelajaran SD Negeri 3 
Kutabanjarnegara

No
Kelompok Mata 

Pelajaran
Cakupan

1. Agama dan Akhlak  

Mulia 

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak 

mulia dimaksudkan untuk membentuk 

peserta didik menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia 

mencakup etika, budi pekerti, atau moral 
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sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

2. Kewarganegaraan 

dan Kepribadian

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan 

dan kepribadian  dimaksudkan untuk 

peningkatan kesadaran dan wawasan peserta 

didik akan status, hak, dan kewajiban dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya 

sebagai manusia.

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan 

kebangsaan, jiwa, dan patriotisme bela 

negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi 

manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian 

lingkungan hidup, kesetaraan gender, 

demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan 

pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan 

sikap serta perilaku antikorupsi, kolusi, dan 

nepotisme.

3. Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan 

dan teknologi pada SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara dimaksudkan untuk 

mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi 

ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta menanamkan kebiasaan 

berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, 

kreatif, dan mandiri.

4. Estetika Kelompok mata pelajaran estetika 

dimaksudkan untuk meningkatkan

sensitivitas, kemampuan mengekspresi- kan, 

dan kemampuan mengapresiasi keindahan 

dan harmoni.
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Kemampuan mengapresiasi dan 

mengekspresikan keindahan serta harmoni 

mencakup apresiasi dan ekspresi, baik 

dalam kehidupan individual sehingga 

mampu menikmati dan mensyukuri hidup 

maupun dalam kehidupan masyarakat 

sehingga mampu menciptakan kebersamaan 

yang harmonis.

5. Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan

Kelompok mata pelajaran jasmani, 

olahraga, dan kesehatan pada jenjang SD 

Negeri 3 Kutabanjarnegara dimaksudkan 

untuk meningkatkan potensi fisik serta 

menanamkan sportivitas dan kesadaran 

hidup sehat.

Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, 

sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat 

individual ataupun yang bersifat kolektif 

kemasyarakatan seperti kecanduan narkoba, 

HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, 

dan penyakit lain yang potensial untuk 

mewabah.

Struktur kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara meliputi substansi 

pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam 

tahun mulai Kelas I sampai dengan Kelas VI. Struktur kurikulum SD  Negeri 3 

Kutabanjarnegara disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar 

kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut :
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a. Kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara memuat 8 mata pelajaran, muatan 

lokal, dan pengembangan diri seperti tertera pada Tabel 4.5. Muatan lokal 

merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang 

disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan 

daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran 

yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh 

guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan 

kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi 

sekolah.

Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, 

guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan 

pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan 

kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.

b. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MI merupakan ”IPA 

Terpadu” dan ”IPS Terpadu”.

c. Pembelajaran pada Kelas I–III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, 

sedangkan pada Kelas IV–VI dilaksanakan melalui pendekatan mata 

pelajaran.

d. Pembelajaran pada Kelas I–III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, 

sedangkan pada Kelas IV–VI dilaksanakan melalui pendekatan mata 

pelajaran.
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e. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana 

tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan 

menambah maksimumempat jam pembelajaran per minggu secara 

keseluruhan.

f. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit.

g. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 –38 

minggu.

Adapun muatan kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara seperti ketentuan 

tersebut tersusun dalam tabel 4.8  berikut ini.

Tabel 4.8  Muatan Kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

Kelas dan Alokasi Waktu
Komponen

I II III IV-VI

A.  Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 3 3

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2

3. Bahasa Indonesia 5

4. Matematika 5

5. Ilmu Pengetahuan Alam 4

6. Ilmu Pengetahuan Sosial 3

7. Seni Budaya dan Keterampilan 4
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, 

dan Kesehatan
4

B. Muatan Lokal

9. Bahasa Jawa 2
10. Bahasa Inggris 2
11. Komputer 1

C. Pengembangan Diri* 2*)
12. Pramuka 
13. PMR
14. Tari
15. Olahraga
16. Seni Budaya

Jumlah 30 31 32 36
*) Ekuivalen 4 jam pembelajaran
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2. Pengaturan Beban Belajar

Beban belajar yang diatur pada ketentuan ini adalah beban belajar sistem 

paket pada jenjang pendidikan dasardan menengah. Sistem paket adalah 

sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya

diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar 

yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum 

yang berlaku pada satuan pendidikan.  Beban belajar setiap mata pelajaran 

pada sistem paket dinyatakan dalamsatuan jam pembelajaran. 

Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan 

pendidikan adalah sebagaimana tertera pada tabel 4.9  berikut ini. 

Tabel 4.9  Beban belajar kegiatan tatap muka di SD N 3 Kutabanjarnegara 

3. Kriteria Ketuntasan Belajar
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Ketuntasan belajar siswa SD Negeri 3 Kutabanjarnegara dalam penguasaan 

indikator, kompetensi dasar, dan mata pelajaran berkisar antara  0%  s.d.  

100%. Secara rinci  Standar ketuntasan belajar untuk masing-masing mata 

pelajaran di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara disajikan pada tabel 4.10  

berikut ini. 

Tabel 4.10 Standar ketuntasan belajar SD Negeri 3 Kutabanjarnegara Tahun 
Pelajaran 2007/2008

No. Komponen Ketuntasan Belajar

A. Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama 66%

2. Pendidikan Kewarganegaraan 67%

3. Bahasa Indonesia 69%

4. Matematika 63%

5. Ilmu Pengetahuan Alam 65%

6. Ilmu Pengetahuan Sosial 63%

7. Seni Budaya dan Keterampilan 70%

8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan
    Kesehatan

69%

B. Muatan Lokal

9.  Bahasa Jawa 65%

10. Bahasa Inggris 65%

11. Komputer 68%

C. Pengembangan Diri

12. Pramuka B

13. PMR B

14. Tari B

15. Dokter Kecil B

16. Olahraga B

17. Seni Budaya B
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4. Kriteria Kenaikan Kelas dan Kelulusan

a.  Kriteria Kenaikan Kelas 

Kenaikan kelas merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan 

pada setiap akhir tahun ajaran. Kenaikan kelas adalah peningkatan satu 

tingkat lebih tinggi dari kelas sebelumnyakarena telah dikuasainya 

serangkaian kompetensi yang telah ditetapkan. 

Kenaikan kelas di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara diatur berdasarkan 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 

1) telah menempuh semua beban belajar yang ditetapkan oleh sekolah

2) aktif mengikuti KBM dan aktivitas lain di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara 

selama tahun pelajaran

3) memiliki nilai raport yang merupakan hasil analisis dari nilai harian, nilai 

tugas, nilai portofolio, dan nilai ulangan sumatif pada kelas itu

4) nilai raport pada masing-masing mata pelajaran sekurang-kurangnya 

sama dengan KKM

5) nilai mata pelajaran yang belum mencapai KKM sebanyak-banyaknya 3 

mata pelajaran dan nilai mapel tersebut pada raport dikosongkan sebelum 

yang bersangkutan menempuh remidi dan mencapai nilai sekurang-

kurangnya sesuai KKM

6) apabila memiliki nilai kurang, sebanyak-banyaknya 45 dan merupakan 

nilai kurang akumulasi

7) memiliki nilai pengembangan diri sekurang-kurangnya mencapai KKM
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8) tidak memiliki catatan pelanggaran norma dan disiplin yang 

menyebabkan citra buruk bagi sekolah

9) diterima kenaikannya pada forum rapat kenaikan kelas tingkat sekolah   

b.  Kelulusan 

Kelulusan merupakan agenda tahunan yang dikhususkan bagi kelas 

VI. Kelulusan masing-masing siswa diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

1). Kriteria Kelulusan

Siswa SD Negeri 3 Kutabanjarnegara dapat dinyatakan lulus apabila 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a) telah menempuh semua program dari kelas I sampai dengan kelas 

VI dan memiliki nilai raport catur wulan 1, 2, dan 3 atau semester 1 

dan 2 kelas I sampai dengan kelas VI. 

b) telah mengikuti ujian sekolah (US) dan Ujian Nasional yang 

memiliki nilai untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, minimal 

nilai masing-masing mata pelajaran 6,00.

2). Penentuan Kelulusan

Siswa SD Negeri 3 Kutabanjarnegara dinyatakan lulus, apabila :

a)  Siswa yang lulus ditentukan oleh sekolah dalam suatu rapat Dewan 

Guru dengan mempertimbangkan nilai rapor, nilai ujian sekolah, 

sikap/prilaku/budi pekerti siswa yang bersangkutan, dan memenuhi 

kriteria kelulusan.
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b)  Siswa yang dinyatakan lulus diberi ijazah dan rapor sampai dengan 

semester 2 kelas VI sekolah dasar.

c)    Siswa yang tidak lulus tidak diberi ijazah dan mengulang di kelas 

terakhir.

E. Kalender Pendidikan SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada setiap jenjang 

diselenggarakan dengan mengikuti kelender pendidikan pada setiap tahun ajaran. 

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran 

peserta didik selama satu tahun pengajaran yang mencakup permulaan tahun 

pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

1.  Alokasi Waktu

Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan 

pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiapsatuan pendidikan.

Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran 

untuk setiap tahun pelajaran. Sekolah/madrasah dapat mengalokasikan 

lamanya minggu efektif belajar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.

Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap 

minggu, meliputi jumlah jam pelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk 

muatan lokal ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.

Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan 

kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. 

Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur 
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akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-

hari besar nasional, dan hari libur khusus.

Hari libur sekolah/madrasah ditetapkan berdasarkan Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional dan/atau Keputusan Menteri Agama dalam hal 

yang terkait dengan hari raya keagamaan. Kepala Daerah Tingkat 

Kabupaten/Kota dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat 

menetapkan hari libur khusus. Apabila sekolah memerlukan kegiatan khusus 

dapat mengalokasikan waktu secara khusus tanpa mengurangi jumlah minggu 

efektif dan waktu pembelajaran efektif. Hari libur umum/nasional atau 

penetapan libur serentak untuk jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan 

dengan Peraturan Pemerintah Pusat/ Provinsi /Kabupaten/Kota. 

Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan 

lainnya tertera pada Tabel 4.11  berikut ini.

Tabel  4.11 Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan 

kegiatan lainnya SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

No Kegiatan
Alokasi 
Waktu

Keterangan

1. Minggu efektif 
belajar

35 minggu Digunakan untuk kegiatan 
pembelajaran efektif pada 
setiap satuan pendidikan   

2. Jeda tengah 
semester

6 hari 3 hari setiap semester

3. Jeda antar 
semester

2 minggu Antara semester I dan II

lanjutan

4. Libur akhir 
tahun pelajaran

3 minggu Digunakan untuk penyiapan 
kegiatan dan administrasi akhir 
dan awal tahun pelajaran
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5. Hari libur 
keagamaan 

2 – 4 
minggu

Daerah khusus yang 
memerlukan libur keagamaan 
lebih panjang dapat 
mengaturnya sendiri tanpa
mengurangi jumlah minggu 
efektif belajar dan waktu 
pembelajaran efektif6. Hari libur 

umum/nasional
Maksimum 
2 minggu

Disesuaikan dengan Peraturan 
Pemerintah

7. Hari libur 
khusus

Maksimum 
1 minggu

Untuk satuan pendidikan sesuai 
dengan ciri kekhususan 
masing-masing

8. Kegiatan 
khusus sekolah

Maksimum 
3 minggu

Digunakan untuk kegiatan 
yang diprogramkan secara 
khusus oleh sekolah tanpa 
mengurangi jumlah minggu 
efektif belajar dan waktu 
pembelajaran efektifSumber : Data  SD Negeri 3  Kutabanjarnegara, Tahun 2008

Tabel 4.12 Perkiraan Jumlah Hari Efektif Sekolah, Kegiatan, Penyerahan 
Raport dan Libur Sekolah SD Negeri 3 Kutabanjarnegara 
Tahun Pelajaran 2007/2008

Semester  I

B
ul

an

Se
ni

n

Se
la

sa

R
ab

u

K
am

is

Ju
m

at

Sa
bt

u

Jm
la

h 

H
ar

i

Kegiatan

16 Juli 2007 awal tahun 
pelajaran 2007/2008

Juli 2007 2 2 1 2 2 2 11 16, 17,18 Juli 2007 hari-
hari pertama masuk 
sekolah

11 Agustus, perkiraan 
libur umum

17 Agustus, HUT 
Kemedekaan RI

Agustus 

2007
3 4 5 5 4 2 23

18,20 Agustus, Kegiatan 
khusus sekolah 

lanjutan

September 3 3 2 3 3 5 19 12,13,14 libur awal 
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2007 puasa
24,25,26 Jeda semester I

Oktober 

2007
3 3 3 3 3 3 18

8-17 Oktober, libur 
akhir Ramadhan, 

sebelum dan sesudah 
Hari Raya Idul Fitri
20 dan 25 Nopember 
perkiraan libur umum

Nopember 

2007 4 4 4 5 5 4 26 31 Nopember Ulangan 
akhir semester

20 dan 25 Desember, 
perkiraan libur umum

Desember 

2007
4 3 4 3 4 5 23

31 Desember,Ulangan 
Akhir Semester

1-5 Januari,Ulangan 
Akhir Semester

12 Januari penerimaan 
raport

14-26 Januari, Libur 
akhir semester 1
28 Januari, Awal 

semester 2

Januari 

2008
1 1 1 1 1 0 5

28,29,30 Januari,hari-
hari pertama masuk 

sekolah

JUMLAH 20 20 20 22 22 21 125

SEMESTER  2

B
ul

an

Se
ni

n

Se
la

sa

R
ab

u

K
am

is

Ju
m

at

Sa
b

tu

Jm
lh

 H
ar

i

Kegiatan

28 Januari, Awal 
semester 2

Januari 

2008
0 0 0 1 0 0 1

28-30 Januari,hari-hari 
pertama masuk sekolah
Perkiraan Tahun Baru 

Hijriyah
Perkiraan Libur Imlek

Pebruari 

2008
4 4 4 4 5 4 25

Perkiraan Libur Maulid 
Nabi SAW

Maret  

2008
5 4 4 3 3 4 23 Perkiraan libur umum 

wafat Isa Al Masih

Lanjutan
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Maret  

2008
5 4 4 3 3 4 23 Perkiraan libur umum 

wafat Isa Al Masih

April   

2008
3 4 4 4 4 4 23 21 April  Perayaan hari 

Kartini

Mei 

 2008
4 4 4 5 5 5 27

1 Mei, Kenaikan Isa 
Almasih

20 Mei, Libur Waisak

Juni

 2008
0 0 0 1 1 1 3 21  Juni Akhir Tahun 

Pelajaran 2007/2008

Juli

2008
0 0 0 0 0 0 0 Tahun Pelajaran 

2008/2009

JUMLAH 15 15 15 16 16 16 93

Sumber  :  Data  SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

Minggu  Efektif   :

Semester  I :   20 Minggu
Semester II :   15 Minggu

2.  Penetapan Kalender Pendidikan

a. Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir 

pada bulan Juni tahun berikutnya.

b. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional dan/atau Keputusan Menteri Agama dalam hal yang terkait 

dengan hari raya keagamaan. Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota 

dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur 

khusus.

c. Pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota dapat menetapkan hari libur 

serempak untuk satuan-satuan pendidikan.
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d. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-

masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut 

pada dokumen standar isi dengan memerhatikan ketentuan dari 

pemerintah/pemerintah daerah.

e.  Hari belajar efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran, sesuai dengan ketentuan kurikulum.

f.  Jumlah hari belajar efektif dalam 1 (satu) tahun pelajaran adalah 210 (dua 

ratus sepuluh) hari, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

g. Jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan dalam 

proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum. Jumlah jam belajar 

efektif setiap minggu untuk kelas I–III (dengan model pembelajaran 

tematik) adalah 26–28 jam pelajaran, sedangkan untuk kelas IV–VI adalah 

36 jam pelajaran.

III.  PENGEMBANGAN SILABUS

A. Pengertian Silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan /atau kelompok 

mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi 

dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, 

alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran 

standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi 

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 

kompetensi untuk penilaian.
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B.  Prinsip Pengembangan Silabus

1.  Ilmiah, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan 

dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara 

keilmuan

2.  Relevan, yaitu cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan 

penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan 

fisik, intelektual, social, emosional dan spiritual peserta didik.

3. Sistematis, yaitu Komponen-komponen silabus saling berhubungan 

secara fungsional dalam mencapai kompetensi

4. Konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten (ajeg taat asas) antara 

kompetensi dasar, indikator, materi pokok/pembelajaran , kegiatan 

pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian.

5. Memadai, yaitu cakupan indikator, materi pokok/pembelajaran, sumber 

belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian 

kompetensi dasar.

6. Aktual dan Kontekstual yaitu cakupan indikator indikator, materi 

pokok/pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian 

memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi.

7. Fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodinasi 

keberagaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang 

terjadi disekolah dan tuntutan masyarakat.
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8. Menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah 

kompetensi (kognitif, afektif, dan psikomotor)

C.  Unit  Waktu  Silabus

1. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang 

disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di 

tingkat satuan pendidikan.

2. Penyususnan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per 

semester, pertahun, alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok.

3. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan 

silabus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk 

mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur 

kurikulum. 
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Gambar 1 : SD Negeri 3 Kutabanjarnegara tampak dari depan

Gambar 2 : Atribut papan nama SD Negeri 3 Kutabanjarnegara
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Gambar 3 : Lokal gedung SD Negeri 3 Kutabanjarnegara sebelah Timur

Gambar 4 : Lokal gedung SD Negeri 3 Kutabanjarnegara sebelah Barat
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Gambar 5  : Kepala SD Negeri 3 Kutabanjarnegara sedang memeriksa 
RPP CTL sebagai wujud implementasi KTSP di sekolah yang 

dipimpinnya
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Gambar 8 : Alat peraga yang siap untuk digunakan dalam proses pembelajaran

Gambar 9 : Sebagian koleksi buku perpustakaan milik
SD Negeri 3 Kutabanjarnegara
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Gambar 10 : Perangkat komputer milik SD Negeri 3 Kutabanjarnegara
yang merupakan sarana belajar bagi siswa untuk mengenal teknologi

Gambar 11 : Siswa kelas VI memanfaatkan buku perpustakaan untuk menunjang 
ketercapaian kompetensi
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Gambar 12 : Ketua Kelas sedang membagikan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) untuk 
menunjang proses pembelajaran

Gambar 13  : Learning Community atau kelompok belajar sebagai salah satu 
komponen CTL sedang dilakukan oleh siswa untuk menguasai kompetensi
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Gambar 14 : Siswa kelas V sedang melakukan eksperimen untuk memperkuat 
penguasaan konsep

Gambar 15 : Kolam ikan mini, sarana belajar siswa untuk mengenal lingkungan secara 
faktual agar pengetahuan yang dimiliki lebih bersifat riil
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Gambar 16  : Refeleksi dalam bentuk diskusi kelompok, sebagai salah satu komponen 
dalam pembelajaran CTL sedang dilakukan oleh siswa kelas VI

Gambar 17 : Guru sedang mengaplikasikan salah satu model pembelajaran CTL
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Gambar 18 : Pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL)

Gambar 19 : Siswa Kelas IV sedang belajar dari narasumber 
dengan difasilitasi oleh guru
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CATATAN  LAPANGAN  HASIL  WAWANCARA

Catatan  Lapangan  Nomor :  01

Waktu Wawancara :  Hari  Selasa, 5  Pebruari 2008

   Pukul  08.00 -  12.00 WIB

Tempat Wawancara :  Ruang Kepala  Sekolah

   SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

Topik Wawancara :  Deskripsi SD Negeri 3 Kutabanjarnegera

Pewawancara :  Sugeng Irianto

Sumber :  Bpk. Ad ( Kepala Sekolah)

Catatan Lapangan dibuat  :  Hari  Selasa , 5 Pebruari 2008        

Pukul  16.00  WIB.

Transkrip wawancara 

1. Bagaimanakah  sejarah berdirinya SD Negeri 3 Kutabanjarnegara ?

Jawaban  :

Pada awalnya, SD Negeri 3 Kutabanjarnegara didirikan atas inisiatif 

masyarakat yang menginginkan kehadiran lembaga pendidikan di lingkungannya. 

Dengan niat dan keinginan untuk ikut serta bersama membangun masa depan 

bangsa, Bpk. Haji Muhammad Nur berkenan meminjamkan sebagian tanah miliknya 

untuk kepentingan mendirikan sekolah sebagaimana yang diharapkan masyarakat 

dengan status Hak Pakai. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor kepentingan, 

dorongan tokoh masyarakat, serta kebijakan pemerintah pada saat itu maka pada 

tahun 1950 berdirilah sebuah sekolah dengan status Sekolah Rakyat (SR) 6 tahun 

sebagai kelanjutan SR 2 tahun atau “sekolah angka loro” pada saat itu. Sesuai 

dengan catatan sejarah yang  ada, sekolah ini didirikan dengan nama Sekolah Rakyat 

6 tahun Nomor 5. Dalam perkembangaannya selanjutnya SR 6 Tahun Nomor 5 ini 

mampu bertahan dan berkembang seiring dengan tuntutan masyarakat.
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Pada tahun 1965, berdasarkan kebijakan pemerintah, guna mewujudkan 

tertib administrasi pendataan dan statistik sekolah, SR 6 Tahun Nomor 5 ini berubah 

nama menjadi SD Negeri Kutabanjarnegara 5. Kondisi sekolah ini pada saat itu 

hanya berupa konstruksi bangunan setengah permanen (bawah bata + 1 meter, atas 

papan, fentilasi kawat strimin). Konstruksi ini bertahan cukup lama hingga berakhir 

pada tahun 1982, di mana pada saat itu sekolah menerima dana rehab fisik gedung. 

Dengan rehab fisik gedung ini, terjadi perubahan fisik gedung secara segnifikan; 

yakni dari konstruksi bangunan setengah permanen menjadi konstruksi bangunan 

permanen berlantai dua seperti sekarang. Pada tahun 1982 itu pula sekolah 

mengalami perubahan nama, dari SD Negeri Kutabanjarnegara 5 menjadi SD Negeri 

3 Kutabanjarnegara. Perubahan nama sekolah ini berlaku sejak tahun 1982 sampai 

dengan sekarang.

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk yang 

merupakan kehasilan program Keluarga Berencana, jumlah siswa di beberapa SD 

termasuk SD Negeri 3 Kutabanjarnegara dari tahun ke tahun mengalami penurunan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, serta kebijakan pemerintah dalam rangka efisiensi 

serta pemerataan tenaga guru, maka berdasarkan SK Bupati Banjarnegara nomor 

421.2/542 Tahun 2002 SD Negeri 3 Kutabanjarnegara mengalami regrouping 

(penggabungan) dengan SD Negeri 4 dan SD Negeri 6 Kutabanjarnegara yang hanya 

berjarak + 500 meter. Akibat dari penggabungan tersebut, SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara terbagi menjadi dua lokal, yaitu satu lokal di SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara sedangkan dua lokal lainnya berlokasi di bekas SD Negeri 4 / SD 

6  Kutabanjarnegara (+ 500 m. di sebelah Utara). 
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Dari rangkaian peristiwa sejarah dan rentang waktu yang dialami sejak 

tahun 1950 hingga saat ini, terbentuklah profil SD Negeri 3 Kutabanjarnegara yang 

berdiri di atas sebidang tanah milik Bpk. Haji Muhammad Nur dengan status hak 

pakai dan beralamatkan di Jalan Mayjen Soetojo No. 5 Banjarnegara.

2. Bagaimanakah  kondisi siswa SD Negeri 3 Kutabanjarnegara  selama enam tahun 

tahun pelajaran terakhir? 

Jawab :

Jumlah siswa serta kelulusan siswa SD Negeri 3 Kutabanjarnegara selama 

enam tahun pelajaran adalah sebagai berikut :

JUMLAH SISWA LULUS
No.

TAHUN 
PELAJARAN SELURUHNYA KELAS VI JUMLAH %

1. 2002 – 2003 237 28 28 100 %
2. 2003 – 2004 3346 57 57 100 %
3. 2004 – 2005 333 37 37 100 %
4. 2005 – 3006 325 44 44 100 %
5. 2006 – 2007 344 62 62 100 %
6. 2007 – 2008 338 60 60 100 %

Sumber  : Data  SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, Tahun 2008 

3. Bagaimanakah  keadaan  guru dan karyawan SD Negeri 3 Kutabanjarnegara Tahun 

Pelajaran 2007/2008?

Jawab :

Data tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara adalah sebagai  berikut :

No Jenis Ketenagaan
Jumlah
(orang)

Jenjang 
Pendidikan

Status 
Kepegawaian

1. Kepala Sekolah 1 orang D. 2 PNS
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2. Guru Kelas 18 orang S1 = 3  orang
D3 =1 orang
D2= 14 orang 

PNS=12 orang

WB =  6 orang

3. Guru Pendidikan 
Agama Islam

2 orang D.2 = 2 orang PNS = 2 orang

4. Guru Bidang Studi 
Penjasorkes

1 orang Diploma 2 PNS = 1 orang

5. Guru Komputer 1 orang Diploma 2 WB = 1 orang

6. Guru Bahasa 
Inggris

1 orang Diploma 2 WB = 1 orang

7. Pembantu 
Pelaksana

1 orang SLTP Wiyata Bhakti

  Sumber Data : Laporan Bulanan Profil Sekolah untuk Bulan Januari 2008

4. Melihat usia sekolah yang sudah lama, tentunya telah mengalami beberapa 

pergantian pimpinan sekolah. Siapa sajakah tokoh guru yang pernah memimpin 

sekolah ini, minimal  6 (enam) kepala sekolah terhitung sekarang?

Usia dan perjalanan waktu yang cukup panjang, 58 tahun adalah kurun 

waktu yang cukup matang untuk menempa sebuah lembaga pendidikan menjadi 

berkembang meski mengalami pasang surut seiring dengan kondisi yang ada. Sejak 

berdiri hingga saat ini, sudah banyak kebijakan kepala sekolah yang mewarnai 

perkembangan SD Negeri 3 Kutabanjarnegara ini. 

Hasil wawancara dengan narasumber, diperoleh data beberapa kepala 

sekolah yang pernah memimpin di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara terhitung sejak 

tahun 1990, adalah sebagai berikut :

No. Dari tahun Sampai tahun Nama Kepala Sekolah

1. 1990 1992 Rus Suprihatin

2. 1992 1996 Warsono 
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3. 1996 2000 Robini

4. 2000 2003 Alinah

5. 2003 2005 Samtini

6. 2005 Sekarang Achmadun 

    Sumber  : Data  SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, Tahun 2008 

5. Bagaimanakah prestasi siswa SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, baik di bidang 

akademik maupun non akademik?

Dalam usianya mencapai 58 tahun, prestasi yang diraih SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara dapat dikatakan tidak terlalu mengecewakan jika dibandingkan 

dengan SD lain di Kecamatan Banjarnegara. Di antara prestasi yang pernah diraih 

oleh SD Negeri 3 Kutabanjarnegara antara lain :

No. JENIS LOMBA
TINGKAT 
LOMBA

PERINGKAT 
KEJUARAAN

TAHUN 
PEROLEHAN

1. Lomba Sinopsis Siswa SD
Kab. 

Banjarnegara
I 1995

2.
Lomba Pengelolaan 
Perpustakaan Sekolah Dasar

Karesidenan 
Banyumas

III 1996

3.
Lomba Mata Pelajaran (Bidang 
Studi Ilmu Pengetahuan Umum)

Kab. 
Banjarnegara

I 1998

4.
Lomba Mata Pelajaran (Bidang 
Studi Ilmu Pengetahuan Umum)

Provinsi
Jawa Tengah

I 1998

5. Lomba Sinopsis Guru SD
Kab.

Banjarnegara
I 1999

6.
POPDA dan Seni SD (Cabang 
Catur)

Kec. 
Banjarnegara

I 2006

7.
POPDA dan Seni SD (Cabang 
Tenis Meja)

Kec. 
Banjarnegara

I 2006

8.
POPDA dan Seni SD (Cabang 
Tenis Lapangan)

Kec. 
Banjarnegara

I 2006

9.
POPDA dan Seni SD (Cabang 
Renang)

Kec. 
Banjarnegara

I 2006

10.
POPDA dan Seni SD (Cabang 
Seni Macapat : Pa)

Kec. 
Banjarnegara

I 2006

11.
POPDA dan Seni SD (Cabang 
Seni Macapat : Pi )

Kec. 
Banjarnegara

II 2006

12.
POPDA dan Seni SD (Cabang 
Tenis Meja)

Kab. 
Banjarnegara

I 2006
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13.
POPDA dan Seni SD (Cabang 
Tenis Lapangan)

Kab. 
Banjarnegara

I 2006

14.
POPDA dan Seni SD (Cabang 
Renang)

Kab. 
Banjarnegara

I 2006

15.
POPDA dan Seni SD (Cabang 
Catur)

Kab. 
Banjarnegara

I 2007

16.
POPDA dan Seni SD (Cabang 
Tenis Lapangan)

Kab. 
Banjarnegara

I 2007

17.
POPDA dan Seni SD (Cabang 
Seni Macapat : Pi )

Kab. 
Banjarnegara

III 2007

18. Olimpiade MIPA
Kab. 

Banjarnegara
II 2007

19.
POPDA dan Seni SD (Cabang 
Seni Macapat : Pa)

Kec. 
Banjarnegara

II 2008

20.
POPDA dan Seni SD (Cabang 
Seni Macapat : Pi )

Kec. 
Banjarnegara

I 2008

21. Jambore Penggalang Ramu
Kec. 

Banjarnegara
Tergiat II 2008

22.
Lomba Pidato Berbahasa Inggris 
Bidang Keagamaan 

Prop.
Jawa Tengah

I 2008

23.
Lomba Pidato Berbahasa Inggris 
Siswa

Nasional II 2008

Sumber  : Data  SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, Tahun 2008 

 6. Bagaimanakah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara?

SD Negeri 3 Kutabanjarnegara memiliki tanah seluas ± 2.085 m2. Tanah 

tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas layanan pendidikan, yakni 

untuk : halaman sekolah sekaligus berfungsi sebagai tempat upacara bendera1), 

taman sekolah2), gedung sekolah berlantai 2 (dua)3), perpustakaan sekolah4), ruang 

UKS5), kamar mandi dan WC6). Batas lingkungan sekolah telah dibangun pagar 

tembok keliling sekolah sehingga kondisi keamanan cukup terjaga dengan baik. 

Adapun rincian sarana prasarana yang dimiliki sekolah dapat diuraikan 

sebagai berikut :

a. Ruang Kelas sebanyak 12. Ruang kelas telah sesuai dengan jumlah rombongan 

belajarnya. Ukuran masing-masing ruang belajar adalah 7 x 9 meter. Lantai 
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ruang kelas seluruhnya telah terbuat dari keramik. Setiap ruang belajar berisi 

perlengkapan sebagai berikut : 

1) Sebanyak 16 meja dan 32 kursi untuk siswa sesuai dengan jumlah maksimal 

siswa setiap kelasnya. 

2) Terdapat 1 meja dan 1 kursi untuk Bapak atau Ibu guru yang mengajar. 

3)  1 buah papan tulis, 1 buah papan absensi siswa dan 1 buah papan 

pengumuman untuk siswa.

4) Peralatan kebersihan, antara lain : sapu lidi, sapu lantai, tempat sampah, alat 

pel dan sorok sampah.

5) Buku administrasi kelas, yaitu buku absensi siswa, buku jurnal mengajar, 

dan  buku inventaris kelas.

6) Gambar Presiden, Wakil Presiden, Burung Garuda dan Gambar Pahlawan 

Nasional.

7) Sepasang pintu masuk untuk keluar dan masuk siswa atau guru.

8) 7 buah jendela yang terdapat pada tembok sisi kanan dan kiri bangunan 

untuk pencahayaan, serta ventilasi berada di atas jendela yang berfungsi 

untuk pertukaran udara.

9) Instalasi listrik, yang terdiri dari 4 buah lampu neon, 2 buah saklar lampu, 

dan 1 buah stop kontak.

b. Ruang  Kepala Sekolah sebanyak 1 buah dengan ukuran 5 x 7 meter. Lantai 

terbuat dari keramik putih polos. Perlengkapan yang terdapat di ruang kepala 

sekolah adalah sebagai berikut :

1) Sepasang gambar presiden, wakil presiden dan burung garuda.

2) Sepasang meja dan kursi kerja untuk kepala sekolah.
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3) Sepasang meja dan kursi untuk tamu atau guru yang akan berkonsultasi 

dengan kepala sekolah.

4) 2 buah lemari yang berfungsi untuk menyimpan dokumen sekolah.

5) Papan display tentang ketenagaan, keadaan siswa dan monografi.

6) Papan agenda kerja kepala sekolah.

7) Jam dinding. 

c. Ruang Perpustakaan sebanyak 1 ruang dengan ukuran 7 x 9 meter. Lantai 

dibuat dari keramik putih polos. Petugas perpustakaan masih dikelola oleh 

seorang guru kelas IV yaitu Ibu Surtiyah. Perlengkapan yang terdapat di ruang 

perpustakaan adalah sebagai berikut :

1) 10 meja dan 20 kursi untuk pengunjung sekaligus berfungsi sebagai sarana 

baca di perpustakaan.

2) 200 buku bacaan berupa 75 buku fiksi dan 125 buku non fiksi. 

3) Seperangkat buku administrasi perpustakaan.

4) Papan informasi perpustakaan.

5) Sepasang meja dan kursi untuk petugas perpustakaan.

6) Rak buku untuk memajang atau menempatkan buku

7) Beberapa alat peraga pelajaran, antara lain : alat peraga IPA, Matematika, 

Atlas, Peta  dan Globe.  

d. Ruang UKS sebanyak 1 ruang dengan ukuran 3 x 4 meter. Lantai dibuat dari 

keramik putih polos. Petugas UKS masih dikelola oleh guru kelas V yaitu Ibu 

Hikmah Muji Arsih. Perlengkapan yang terdapat di ruang UKS adalah sebagai 

berikut :  

1) 2 buah tempat tidur atau dipan untuk siswa yang sakit
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2) 4 buah kursi

3) Kotak obat-obatan (kotak P3K) yang berisi beberapa obat yang sering 

dibutuhkan oleh siswa.

4) 1 buah lemari yang berisi beberapa peralatan UKS dan P3K.

5) Alat kebersihan, misalnya : sapu lantai, alat pel, tempat sampah, dan sorok 

sampah. 

e. Halaman Sekolah berukuran 7 x 50 meter. Halaman sekolah difungsikan 

sebagai lapangan upacara dan taman sekolah. Untuk lapangan upacara, 

tempatnya dibuat dari pavling block dan dikelilingi taman sekolah dengan 

pohon-pohon rimbun yang berada di sekitar tempat upacara.  Hal ini 

menjadikan halaman sekolah terlihat teduh, asri dan nyaman sehingga banyak 

siswa memanfaatkan untuk bermain-main atau santai saat jam istirahat 

berlangsung. Adanya gapura di pintu masuk halaman sekolah dan tembok 

depan sekolah yang kokoh menjadikan sekolah ini terlihat sangat 

representatif sebagai lingkungan pendidikan.

f. Kamar mandi dan WC sekolah terdiri :  1 buah untuk dewan guru dan 3 buah 

untuk siswa. Masing-masing kamar mandi dan WC berukuran 2 x 1,5 meter. 

Lantai dan dindingnya dibuat dari keramik sehingga terlihat bersih. Sumber 

air berasal dari PDAM, namun untuk mengantisipasi jika aliran air dari 

PDAM tidak mengalir telah disediakan sumber air dari sumur. Kebersihan 

kamar mandi dan WC diserahkan kepada tenaga pembantu pelaksana 

sekolah. Namun untuk melatih kebersihan, setiap minggu secara terjadwal 

siswa diberi tugas untuk membersihkan kamar mandi dan WC. Kesan secara 

umum dapat dikatakan cukup bersih dan terjaga sehingga layak dan 
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representatif sebagai bagian dari lingkungan sekolah, yang mana sekolah 

adalah tempat untuk mendidik siswa berlatih menjaga dan memelihara 

kesehatan. 

g. Ruang Mushola dengan ukuran 5 x 7 meter. Berada di lantai dasar, bagian 

ujung barat.  Lantainya dibuat dari keramik putih polos. Ruang ini dipakai 

terutama untuk melatih siswa melaksanakan ibadah sholat dhuhur berjamaah. 

Pada hari Senin – Kamis, setiap akhir pelajaran siswa diwajibkan sholat dhuhur 

berjamaah di sekolah. Selaku imam sholat adalah Bapak Ahmadun (selaku 

Kepala Sekolah) dan penangungjawab pengelolaan Mushola adalah Ibu Dwi 

Harnani dan Ibu Sumirah selaku guru Pendidikan Agama Islam.    
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CATATAN  LAPANGAN  HASIL  WAWANCARA

Catatan  Lapangan  Nomor :  02

Waktu Wawancara :  Hari  Kamis, 7  Pebruari 2008

   Pukul  09.00 -  12.00 WIB

Tempat Wawancara :  Ruang Kepala  Sekolah

   SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

Topik Wawancara :  Manajemen Pembelajaran Kontekstual

Pewawancara :  Sugeng Irianto

Sumber :  Bpk. Ad  (Kepala Sekolah)

Catatan Lapangan dibuat  :  Hari  Sabtu, 8  Pebruari 2008        

Pukul  16.00  WIB.

Transkrip wawancara 

1. Bagaimana  manajemen sekolah agar pelaksanaan  pembelajaran kontekstual  dapat 

berjalan secara optimal sesuai  tuntutan KTSP  

a. Apakah Bapak mendukung guru yang melaksanakan CTL? 

Jawab :

Pemberlakuan KTSP dengan strategi CTL dilandasi kenyataan bahwa 

guru kurang memiliki kompetensi, kurang profesional, dan tidak memenuhi 

kriteria sebagai guru sehingga kualitas pendidikan negeri ini makin terpuruk. 

Dengan diberlakukannya CTL, terbersit dalam sanubari seberkas harapan untuk 

terjadinya peningkatan mutu pendidikan di tanah air pada masa yang akan 

datang. CTL diberlakukan setelah dianalisis secara mendalam oleh pakar terkait, 

baik dari Pusat Kurikulum, Pusat Pengujian, Perguruan Tinggi dan Guru 

Sekolah. 
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Perubahan pada kegiatan belajar mengajar yang lebih berpusat pada 

peserta didik, mengembangkan kreatifitas, menciptakan kondisi yang 

menyenangkan dan menantang, konstektual, menyediakan pengalaman belajar 

yang beragam,  serta belajar melalui berbuat. 

Dalam KTSP, kepala sekolah dan guru adalah tenaga pelaksana 

kurikulum sehingga ia merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan 

integritas profesional. Untuk itu, kepala sekolah melalui kebijakannya sangat 

mendukung bahkan mendorong kepada guru-guru agar kreatif memilih metode, 

pendekatan atau strategi pembelajaran yang menjadikan siswa lebih mudah 

memahami dan menguasai materi pembelajaran. 

Mengingat usia siswa sekolah dasar masih pada taraf berpikir 

operasional konkret, maka siswa akan mudah menyerap materi pelajaran jika 

disajikan lebih nyata dan sesuai dengan kondisi atau dunia siswa. Untuk itu, 

kepala sekolah selalu memberikan bimbingan, motivasi dan wacana  kepada 

guru tentang keunggulan pendekatan CTL dibanding pendekatan yang lain 

dalam hal meminimalkan konsep/materi pelajaran yang cenderung abstrak. 

b. Apa kebijakan Bapak agar  pelaksanaan kurikulum sekolahnya berjalan dengan 

baik?

Jawab :

Pelaksanaan kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara ingin berjalan 

dengan baik dan optimal. Untuk mendukung pelaksanaannya, beberapa 

kebijakan yang dibuat kepala sekolah antara lain : 

1)  Adanya kepemimpinan sekolah yang kuat,  demokratis dan profesional

2)  Adanya kesempatan untuk peningkatan kompetensi guru secara intensif
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3) Adanya dana operasional sekolah terhadap pengembangan kurikulum

c. Menurut Bapak, apakah guru-guru telah siap melaksanakan kurikulum 

sekolahnya?

Tingkat kesiapan guru dalam melaksanakan kurikulum berbasis sekolah 

(KTSP), dapat dikatakan guru-guru di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara memiliki 

kompetensi yang layak dan mumpuni untuk melaksanakan  kurikulum secara 

efektif. Terlihat adanya spirit dan potensi positip yang dimiliki oleh guru untuk 

melaksanakan tugas profesionalnya mengemban kurikulum di sekolah. Kesiapan 

guru untuk melaksanakan KTSP tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya 

pembinaan profesional guru yang telah dilakukan oleh kepala sekolah maupun 

Pengawas TK/SD yang antara lain :

- Penyampaian informasi tentang kebijakan dinas melalui rapat dewan guru di 

sekolah secara rutin (satu bulan satu kali),

- Pembinaan Pengawas TK/SD dalam kunjungan Pengawas.

- Pelatihan KTSP yang diselenggarakan oleh sekolah dengan menghadirkan 

Guru Pemandu yang dibiayai dengan dana sekolah. 

KTSP mau tidak mau mensyaratkan adanya kreativitas yang tinggi 

serta pola pikir yang menunjukkan sikap profesional dari para guru untuk dapat 

mengembangkan kurikulum di sekolah. Tanpa berbekal kreativitas guru yang 

tinggi serta pola pikir profesional, maka celah untuk terjadinya kegagalan KTSP 

sangat terbuka dan hak-hak profesional guru pun tampaknya akan lepas lagi dan 

guru kembali menjadi tenaga tukang yang akan diatur pihak lain. Salah satu 

indikasi kesiapan guru dalam mengembangkan pola pikir profesional adalah 
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adanya minat guru untuk studi lanjut ke program studi Strata 1 baik program S1 

PGSD bagi Guru Kelas maupun program S1 bidang studi bagi Guru Mata 

Pelajaran. Beberapa orang guru yang saat ini sedang menempuh program S1 

antara lain :

- Achmadun (Kepala Sekolah) : S1 BK STKIP Catur Sakti Bantul

- Dwi Harnani (Guru Pendidikan Agama Islam) : S1 STAIN Purwokerto

- Hikmah Mujiarsih (Guru Kelas V) : S1 PGSD Universitas Terbuka

- Siti Aminah (Guru Kelas V) : S1 PGSD Universitas Terbuka

- Suyadi (Guru Kelas II) : S1 PGSD Universitas Terbuka

- Chomisah (Guru Kelas IV) : S1 PGSD Universitas Terbuka

Dari kenyataan ini, tingkat kesiapan guru di SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara dapat dikatakan cukup baik sehingga tidak begitu mengalami 

kendala yang berarti. 

d. Menurut Bapak, bagaimana sikap awal guru dalam  mengimplementasikan 

kurikulum sekolahnya?

Pada saat awal pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), yakni mulai Tahun Pelajaran 2007/2008 pelaksanaan kurikulum SD 

Negeri 3 Kutabanjarnegara dirasakan oleh segenap sivitas sekolah cukup berat 

dan membingungkan. Hal ini tentunya wajar karena sesuatu yang baru dan 

pertama kali sistem ini diterapkan di sekolah-sekolah. Kurikulum di sekolah yang 

biasanya telah ditetapkan dari atas, sekarang beralih sampai pada tingkat 

terendah, yakni sekolah sebagai perumus dan penentu kurikulum yang akan 

dilaksanakan oleh satuan pendidikan. 
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Kebijakan ini memberikan konsekuensi logis kepada seluruh unsur 

satuan pendidikan agar mau bekerja keras menyiapkan, merumuskan dan 

mengimplementasikan kurikulum yang dibuatnya secara optimal. Secara umum 

dapat dikatakan guru-guru memiliki motivasi dan kemauan yang kuat agar 

pelaksanaan Kurikulum Sekolah Dasar Negeri 3 Kutabanjarnegara, Banjarnegara

dapat berjalan lancar dan optimal. 

e. Bagaimanakah jadwal pembelajaran yang diberlakukan di SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara untuk tahun pelajaran 2007/2008?

Pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara diatur sesuai 

sebagai berikut : 

No. H a r i Jam Pelajaran Kegiatan

1. Senin 07.15 – 07.50 Upacara Bendera

07.50 – 08.25 Kegiatan Pembelajaran

08.25 – 09.00 Kegiatan Pembelajaran

09.00 – 09.15 Istrirahat

09.15 – 09.50 Kegiatan Pembelajaran

09.50 – 10.25 Kegiatan Pembelajaran

10.25 – 10.40 Istirahat
   

10.40 – 11.15 Kegiatan Pembelajaran

11.15 – 11.50 Kegiatan Pembelajaran

11.50 – 12.10 Sholat Dhuhur Berjamaah

2 Selasa - 07.15 – 07.50 Kegiatan Pembelajaran

Kamis 07.50 – 08.25 Kegiatan Pembelajaran

08.25 – 09.00 Kegiatan Pembelajaran

lanjutan

09.00 – 09.15 Istirahat
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09.15 – 09.50 Kegiatan Pembelajaran

09.50 – 10.25 Kegiatan Pembelajaran

10.25 – 10.40 Istirahat

10.40 – 11.15 Kegiatan Pembelajaran

11.15 – 11.50 Kegiatan Pembelajaran

11.50 – 12.10 Sholat Dhuhur Berjamaah

3 Jumat 07.15 – 07.50 Kegiatan Pembelajaran

07.50 – 08.25 Kegiatan Pembelajaran

08.25 – 09.00 Kegiatan Pembelajaran

09.00 – 09.15 Istirahat

09.15 – 09.50 Kegiatan Pembelajaran

09.50 – 10.25 Kegiatan Pembelajaran

4 Sabtu 07.15 – 07.50 Kegiatan Pembelajaran

07.50 – 08.25 Kegiatan Pembelajaran

08.25 – 09.00 Kegiatan Pembelajaran

09.00 – 09.15 Istirahat

09.15 – 11.00 Pengembangan diri
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CATATAN  LAPANGAN  HASIL  WAWANCARA

Catatan  Lapangan  Nomor :  03

Waktu Wawancara :  Hari  Rabu, 13 Pebruari 2008

   Pukul  08.30  -  11.00 WIB

Tempat Wawancara :  Ruang Kepala  Sekolah

   SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

Topik Wawancara :  Kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara (KTSP)

Pewawancara :  Sugeng Irianto

Sumber :  Bpk. Ad ( Kepala Sekolah)

Catatan Lapangan dibuat :  Hari  Rabu , 13 Pebruari 2008 

   Pukul  16.00  WIB.

Transkrip wawancara 

1.  Apa visi dan misi yang dimiliki oleh SD Negeri 3 Kutabanjarnegara?

a. Visi SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

“Mempersiapkan siswa berprestasi dalam mengembangkan kepribadian, berbudi 

luhur, mandiri, serta dapat menguasai IMTAQ dan IPTEK”.

b. Misi SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

1) Disiplin waktu dan administrasi

2) Meningkatkan KBM melalui pendekatan proses

3) Mengembangkan motivasi dan senang belajar

4) Mengoptimalkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler

5) Memantapkan siswa dalam ketaqwaan terhadap Allah SWT
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6) Mengembangkam pengetahuan di bidang IPTEK, Bahasa, Olahraga, dan Seni 

Budaya dengan bakat, minat dan potensi siswa. 

2.  Apa tujuan pendidikan di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara?

Secara umum, tujuan SD Negeri 3 Kutabanjarnegara di rumuskan mengacu 

kepada tujuan umum pendidikan dasar, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Secara operasional, tujuan pendidikan SD Negeri 3 Kutabanjarnegara adalah 

sebagai berikut.

a. Nilai raport Kelas I s.d. Kelas VI rata-rata mencapai 6,5

b. Nilai Ujian Sekolah bagi siswa Kelas VI rata-rata mencapai 6,0

c. Proporsi lulusan yang diterima di SMP Negeri mencapai 90%

d. Setiap kegiatan lomba dapat masuk 10 besar di tingkat Kecamatan

e. Kegiatan keagamaan, kepramukaan dan sikap kedisiplinan sekolah semakin 

meningkat

f. Hubungan antara sekolah dan masyarakat semakin kondusif. 

3. Bagaimanakah muatan kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara?

Muatan kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara adalah sebagai berikut :

Kelas dan Alokasi Waktu
Komponen

I II III IV-VI

A.  Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama 3 3

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2

3. Bahasa Indonesia 5

4. Matematika 5
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5. Ilmu Pengetahuan Alam 4

6. Ilmu Pengetahuan Sosial 3

7. Seni Budaya dan Keterampilan 4
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan
    Kesehatan

4

B. Muatan Lokal

9.   Bahasa Jawa 2

10. Bahasa Inggris 2

11. Komputer 1

C. Pengembangan Diri*

12. Pramuka 

13. PMR

14. Tari

15. Olahraga

16. Seni Budaya 2*)

Jumlah 30 31 32 36

*) Ekuivalen 4 jam pembelajaran

4. Bagaimanakah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang diterapkan di SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara?

Ketuntasan belajar siswa SD Negeri 3 Kutabanjarnegara dalam penguasaan 

indikator, kompetensi dasar, dan mata pelajaran berkisar antara  0%  s.d.  100%. 

Secara rinci  Standar ketuntasan belajar untuk masing-masing mata pelajaran di SD 

Negeri 3 Kutabanjarnegara adalah sebagai  berikut :

No. Komponen Ketuntasan Belajar

A. Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama 66%

2. Pendidikan Kewarganegaraan 67%

3. Bahasa Indonesia 69%

4. Matematika 63%

5. Ilmu Pengetahuan Alam 65%
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6. Ilmu Pengetahuan Sosial 63%

7. Seni Budaya dan Keterampilan 70%

8. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 
Kesehatan

69%

B. Muatan Lokal

9.  Bahasa Jawa 65%

10. Bahasa Inggris 65%

11. Komputer 68%

C. Pengembangan Diri

12. Pramuka B

13. PMR B

14. Tari B

15. Dokter Kecil B

16. Olahraga B

17. Seni Budaya B

4. Bagaimana Kriteria Kenaikan Kelas dan Kelulusan di SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara?

a.  Kriteria Kenaikan Kelas 

Kenaikan kelas merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan pada 

setiap akhir tahun ajaran. Kenaikan kelas adalah peningkatan satu tingkat lebih 

tinggi dari kelas sebelumnya karena telah dikuasainya serangkaian kompetensi 

yang telah ditetapkan. 

Kenaikan kelas di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara diatur berdasarkan 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 

13) telah menempuh semua beban belajar yang ditetapkan oleh sekolah

14) aktif mengikuti KBM dan aktivitas lain di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara 

selama tahun pelajaran
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15) memiliki nilai raport yang merupakan hasil analisis dari nilai harian, nilai 

tugas, nilai portofolio, dan nilai ulangan sumatif pada kelas itu

16) nilai raport pada masing-masing mata pelajaran sekurang-kurangnya sama 

dengan KKM

17) nilai mata pelajaran yang belum mencapai KKM sebanyak-banyaknya 3 mata 

pelajaran dan nilai mapel tersebut pada raport dikosongkan sebelum yang 

bersangkutan menempuh remidi dan mencapai nilai sekurang-kurangnya 

sesuai KKM

18) apabila memiliki nilai kurang, sebanyak-banyaknya 45 dan merupakan nilai 

kurang akumulasi

19) memiliki nilai pengembangan diri sekurang-kurangnya mencapai KKM

20) tidak memiliki catatan pelanggaran norma dan disiplin yang menyebabkan 

citra buruk bagi sekolah

21) diterima kenaikannya pada forum rapat kenaikan kelas tingkat sekolah   

b.  Kelulusan 

Kelulusan merupakan agenda tahunan yang dikhususkan bagi kelas VI. 

Kelulusan masing-masing siswa diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

1). Kriteria Kelulusan

Siswa SD Negeri 3 Kutabanjarnegara dapat dinyatakan lulus apabila 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 
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a) telah menempuh semua program dari kelas I sampai dengan kelas VI dan 

memiliki nilai raport catur wulan 1, 2, dan 3 atau semester 1 dan 2 kelas I 

sampai dengan kelas VI. 

b) telah mengikuti ujian sekolah (US) dan Ujian Nasional yang memiliki nilai 

untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, minimal nilai masing-masing 

mata pelajaran 6,00.

2). Penentuan Kelulusan

Siswa SD Negeri 3 Kutabanjarnegara dinyatakan lulus, apabila :

b) Siswa yang lulus ditentukan oleh sekolah dalam suatu rapat Dewan Guru 

dengan mempertimbangkan nilai rapor, nilai ujian sekolah, 

sikap/prilaku/budi pekerti siswa yang bersangkutan, dan memenuhi 

kriteria kelulusan.

c) Siswa yang dinyatakan lulus diberi ijazah dan rapor sampai dengan 

semester 2 kelas VI sekolah dasar.

d) Siswa yang tidak lulus tidak diberi ijazah dan mengulang di kelas terakhir.

5. Bagaimanakah kalender pendidikan yang ditetapkan dan diterapkan di SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara

a.  Alokasi Waktu

Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan 

pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.

Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap 

tahun pelajaran. Lamanya minggu efektif belajar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.
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Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu, 

meliputi jumlah jam pelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan 

lokal ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.

Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan 

pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat 

berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur 

keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

Hari libur sekolah/madrasah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional dan/atau Keputusan Menteri Agama dalam hal yang terkait 

dengan hari raya keagamaan. Apabila sekolah memerlukan kegiatan khusus dapat 

mengalokasikan waktu secara khusus tanpa mengurangi jumlah minggu efektif 

dan waktu pembelajaran efektif. Hari libur umum/nasional atau penetapan libur 

serentak untuk jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan Peraturan 

Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur dan kegiatan lainnya 

adalah sebagai  berikut :

No Kegiatan
Alokasi 
Waktu

Keterangan

1. Minggu efektif 
belajar

35 minggu Digunakan untuk kegiatan pembelajaran 
efektif pada setiap satuan pendidikan

2. Jeda tengah 
semester

6 hari 3 hari setiap semester

3. Jeda antar 
semester

2 minggu Antara semester I dan II

4. Libur akhir tahun 
pelajaran

3 minggu Digunakan untuk penyiapan kegiatan 
dan administrasi akhir dan awal tahun 
pelajaran
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5. Hari libur 
keagamaan

2 – 4 minggu Daerah khusus yang memerlukan libur 
keagamaan lebih panjang dapat 
mengaturnya sendiri tanpa mengurangi 
jumlah minggu efektif belajar dan waktu 
pembelajaran efektif

6. Hari libur 
umum/nasional

Maksimum 2 
minggu

Disesuaikan dengan Peraturan 
Pemerintah

7. Hari libur khusus Maksimum 1 
minggu

Untuk satuan pendidikan sesuai dengan 
ciri kekhususan masing-masing

8. Kegiatan khusus 
sekolah

Maksimum 3 
minggu

Digunakan untuk kegiatan yang 
diprogramkan secara khusus oleh 
sekolah tanpa mengurangi jumlah 
minggu efektif belajar dan waktu 
pembelajaran efektif

Perkiraan Jumlah Hari Efektif Sekolah, Kegiatan, Penyerahan Raport dan Libur 

Sekolah SD Negeri 3 Kutabanjarnegara Tahun Pelajaran 2007/2008

Semester  I

Bulan

Se
ni

n

Se
la

sa

R
ab

u

K
am

is

Ju
m

at

Sa
bt

u

Jm
lh

 

H
ar

i

Kegiatan

16 Juli 2007 awal tahun 
pelajaran 2007/2008

Juli 2007 2 2 1 2 2 2 11
16, 17,18 Juli 2007 hari-hari 
pertama masuk sekolah

11 Agustus, perkiraan libur 
umum

17 Agustus, HUT Kemedekaan 
RI

Agustus 
2007

3 4 5 5 4 2 23

18,20 Agustus, Kegiatan 
khusus sekolah 

September 
2007

3 3 2 3 3 5 19 12,13,14 libur awal puasa
24,25,26 Jeda semester I

Oktober 
2007

3 3 3 3 3 3 18
8-17 Oktober, libur akhir 
Ramadhan, sebelum dan 
sesudah Hari Raya Idul Fitri

20 dan 25 Nopember perkiraan 
libur umum

Nopember 
2007

4 4 4 5 5 4 26 31 Nopember Ulangan akhir 
semester

Desember 
2007

4 3 4 3 4 5 23 20 dan 25 Desember, perkiraan 
libur umum
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31 Desember,Ulangan Akhir 
Semester

1-5 Januari,Ulangan Akhir 
Semester

12 Januari penerimaan raport

14-26 Januari, Libur akhir 
semester 1

28 Januari, Awal semester 2

Januari 
2008

1 1 1 1 1 0 5

28,29,30 Januari,hari-hari 
pertama masuk sekolah

JUMLAH 20 20 20 22 22 21 125

SEMESTER  2

Bulan

Se
ni

n

Se
la

sa

R
ab

u

K
am

is

Ju
m

at

Sa
b

tu

Jm
lh

 

H
ar

i

Kegiatan

28 Januari, Awal semester 2
Januari 
2008

0 0 0 1 0 0 1 28-30 Januari,hari-hari 
pertama masuk sekolah

Perkiraan Tahun Baru 
Hijriyah

Perkiraan Libur Imlek
Pebruari 

2008
4 4 4 4 5 4 25

Perkiraan Libur Maulid Nabi 
SAW

Maret 
2008

5 4 4 3 3 4 23 Perkiraan libur umum wafat 
Isa Al Masih

April   
2008

3 4 4 4 4 4 23 21 April Perayaan hari 
Kartini

Mei 
 2008

4 4 4 5 5 5 27 1 Mei, Kenaikan Isa Almasih
20 Mei, Libur Waisak

Juni
 2008

0 0 0 1 1 1 3 21  Juni Akhir Tahun 
Pelajaran 2007/2008

Juli
2008

0 0 0 0 0 0 0 Tahun Pelajaran 2008/2009

JUMLAH 15 15 15 16 16 16 93

Minggu  Efektif   :

Semester  I :   20 Minggu
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Semester II :   15 Minggu

2. Penetapan Kalender Pendidikan

a. Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada

bulan Juni tahun berikutnya.

b. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional dan/atau Keputusan Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan 

hari raya keagamaan. Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota dan/atau 

organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus.

c. Pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota dapat menetapkan hari libur 

serempak untuk satuan-satuan pendidikan.

d. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-

masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut 

pada dokumen standar isi dengan memerhatikan ketentuan dari 

pemerintah/pemerintah daerah.

e. Hari belajar efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk 

kegiatan pembelajaran, sesuai dengan ketentuan kurikulum.

f. Jumlah hari belajar efektif dalam 1 (satu) tahun pelajaran adalah 210 (dua ratus 

sepuluh) hari, sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

g. Jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum. Jumlah jam belajar efektif 

setiap minggu untuk kelas I–III (dengan model pembelajaran tematik) adalah 

26–28 jam pelajaran, sedangkan untuk kelas IV–VI adalah 36 jam pelajaran.
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CATATAN  LAPANGAN  HASIL  WAWANCARA

Catatan  Lapangan  Nomor :  04

Waktu Wawancara :  Hari  Senin, 18  Pebruari 2008

   Pukul  09.30  -  10.30 WIB

Tempat Wawancara :  Ruang Kepala  Sekolah

   SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

Topik Wawancara :  Hambatan Pelaksanaan Kurikulum SD Negeri 3 

Kutabanjarnegara (KTSP)

Pewawancara :  Sugeng Irianto

Sumber :  Bpk. ES ( Edy Sunaryo, S.Pd., Guru Kelas V)

Catatan Lapangan dibuat :  Hari  Senin, 18 Pebruari 2008 

   Pukul  16.00  WIB.

Transkrip wawancara 

1. Apakah yang menjadi hambatan Bapak ES dalam melaksanakan pembelajaran 

kontekstual di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara?

Beberapa hambatan yang saya dan teman-teman guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara 

dalam melaksanakan pembelajaran kontekstual antara lain :

 a.  Manajemen sekolah
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Kelemahan utama di bidang manajemen sekolah yang menjadi penghambat 

pelaksanaan kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara adalah adanya keterbatasan 

anggaran yang disediakan melalui APBS. 

Untuk mendukung pelaksanaan kurikulum dan pengembangan pembelajaran 

kontekstual secara optimal sebaiknya anggaran sekolah bisa mencukupi secara 

proporsional. Namun terpaksa sekolah belum mampu menyediakan sejumlah dana 

yang dibutuhkan. Hal ini terjadi karena kemampuan orangtua atau wali murid adalah 

rata-rata berstatus ekonomi menengah ke bawah. Orangtua atau wali murid belum 

mampu memberikan subsidi bagi sekolah secara maksimal. Sumbangan orangtua 

kepada sekolah hanya sebesar Rp. 10.000,00 setiap bulan. Beberapa sekolah sederajat 

di sekitarnya, sumbangan kepada sekolah sudah di atas Rp. 20.000,00 setiap bulan. 

b. Tingkat Kesiapan Guru

Kelemahan utama di bidang kesiapan guru yang menjadi penghambat 

pelaksanaan kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara yaitu :

1)  Perubahan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) menjadi kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP) dalam kurun waktu yang singkat dan cepat 

banyak ditanggapi oleh sebagian besar guru dengan sikap kurang antusias. 

Masih banyak guru yang menganggap bahwa perubahan kurikulum terjadi 

karena perubahan kekuasaan di pemerintah, bukan sebuah tuntutan zaman 

dan menyesuaikan perubahan masyarakat yang terjadi. Hal ini menjadikan 

sikap dan perilaku guru masih sebagaimana sebelumnya, biasa-biasa saja. 

Bahkan ada kesan, mungkin sebentar lagi juga kurikulum akan berubah. 

Jadi lebih baik menunggu perubahan kurikulum paling terakhir, sehingga 

mempelajarinya menjadi tidak sia-sia.
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2) Sosialisasi yang singkat oleh pihak Dinas Pendidikan pada saat akan menyusun 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) menjadikan banyak guru kurang 

mendalami secara utuh terhadap hakikat kurikulum berbasis sekolah. Masih 

ditemukan sebagian besar guru memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap 

komponen kurikulum yang disusunnya. Terutama pemahaman terhadap visi dan 

misi sekolah, konsep ketuntasan belajar, dan sistem penilaian masih banyak guru 

yang kurang mendalami arti atau filosofinya secara utuh. Visi dan misi sekolah 

belum mampu menjadi kekuatan dan harapan bagi warga sekolah sehingga kurang 

adanya power untuk mewujudkan apa yang dicita-citakannya. 

3) Sebagian besar guru di SD Negeri 3 Kutabanjarnegara berusia lebih dari 45 

tahun, bahkan banyak yang mendekati usia hampir pensiun. Usia tersebut 

tentunya cukup berpengaruh terhadap vitalitas dan kreativitas 

mengembangkan model atau pendekatan pembelajaran secara bervariatif.

4) Tuntutan agar semua guru harus berijasah sarjana (strata-1) menjadikan 

sebagian besar guru yang belum berijasah sarjana terpaksa menempuh 

pendidikan kesarjanaan. Sebagian besar guru mengalami kesulitan membagi 

waktu secara efektif antara tugas mengembangkan kurikulum di sekolah 

dengan tugas perkuliahannya yang sering berbenturan waktu. 

5) Kebijakan kurikulum bersifat sentralistik yang telah berlangsung cukup lama, 

yang memposisikan guru sebagai “tenaga tukang” yang bertugas mengoperasikan

berbagai ketentuan kurikulum dari pusat, ternyata sikap guru tidak bisa seketika 

menyesuaikan tuntutan kurikulum berbasis sekolah yang mengedepankan 

otoritas dan kreativitas individu di setiap sekolah. Jeda waktu antara kesempatan 

mengubah kebiasaan dan tuntutan segera melaksanakan kurikulum berbasis 
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sekolah menjadikan banyak guru melaksanakan kurikulumnya secara tidak 

optimal atau sekedarnya saja.

6) Penentuan standar ketuntasan minimal (KKM) belum sepenuhnya mengukur 

potensi sesungguhnya yang dimiliki oleh siswa. Sebagian besar guru 

mengalami kesulitan menentukan KKM yang harus ditetapkan di sekolahnya. 

Beberapa kriteria penentuan KKM dirasakan oleh guru sulit untuk 

diimplementasikan, misalnya tentang intake siswa bagi kelas I, tingkat 

kesulitan materi, tingkat kesiapan guru dan sebagainya. 

c.  Sarana Prasarana dan Lingkungan Sekolah

Kelemahan utama di bidang sarana prasaran dan lingkungan yang 

menjadi penghambat pelaksanaan kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara 

yaitu :

8) Keterbatasan jumlah buku  yang diberikan oleh pemerintah sehingga tidak 

semua sekolah bisa menerima buku yang dimaksud.

9) Belum semua buku yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan mudah, 

terutama  kalau mau membeli di toko buku di kota Banjarnegara.

10)Keterbatasan dana yang dimiliki  oleh sekolah sehingga sekolah tidak 

mampu untuk membeli atau sekedar memfotokopinya.

11)Sekolah belum memiliki lemari atau rak yang khusus menyimpan dokumen 

kurikulum. Masih banyak dokumen kurikulum yang dipegang oleh masing-

masing guru sehingga terkesan semrawut dan tidak tertib.

12) Belum semua media dan alat peraga yang dimiliki sekolah memenuhi untuk 

semua mata pelajaran atau mencakup semua materi pelajaran yang akan 
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diajarkan. Faktor ini menjadikan beberapa proses pembelajaran di kelas 

belum berjalan secara optimal.

13)Pada saat seorang guru akan melaksanakan outdoor activity, sering terjadi 

sumber belajar yang akan dikunjungi tidak bersedia melayaninya. Hal ini 

dikarenakan berbenturan dengan agenda kegiatan di sumber belajar yang 

akan dikunjungi.

14)Menghadirkan model di kelas saat pembelajaran sering terjadi tidak sesuai 

dengan jadwal yang diharapkan.  Hal ini dikarenakan berbenturan dengan 

agenda kegiatan nara sumber yang akan diminta bisa hadir di sekolah.

CATATAN  LAPANGAN  HASIL  WAWANCARA

Catatan  Lapangan  Nomor :  05

Waktu Wawancara :  Hari  Kamis, 21  Pebruari 2008

   Pukul  09.30  -  10.30 WIB

Tempat Wawancara :  Ruang Kepala  Sekolah

   SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

Topik Wawancara :  Pemahaman Guru terhadap Pembelajaran Kontekstual 

Pewawancara :  Sugeng Irianto

Sumber :  Bpk. ES ( Edy Sunaryo, S.Pd., Guru Kelas V)

Catatan Lapangan dibuat :  Hari  Kamis, 21 Pebruari 2008 

   Pukul  16.00  WIB.

Transkrip wawancara 

1. Bagaimana tingkat pemahaman guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara terhadap 

pembelajaran kontekstual?
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Tingkat pemahaman guru terhadap pembelajaran kontekstual sebagai 

implementasi kurikulum SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, dapat digambarkan sebagai 

berikut :

a. Pemahaman guru terhadap konsep dasar pembelajaran kontekstual dapat dikatakan  

baik. Mereka cukup lancar menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual adalah 

“sebuah pendekatan pembelajaran yang berpijak pada keinginan untuk menghidupkan 

kelas. Dikatakan hidup, jika siswa melakukan aktivitas tindakan belajar untuk 

mencapai kompetensinya”. 

b. Pemahaman guru terhadap tujuh pilar pembelajaran kontekstual dapat dikatakan baik. 

Mereka cukup lancar untuk menjelaskan tujuh pilar pembelajaran kontekstual yang 

meliputi : konstruktivisme, inquiri, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, 

penilaian sebenarnya.

c. Dalam hal pemahaman terhadap model pembelajaran kontekstual, guru memiliki 

kompetensi yang baik untuk mengimplementasikan di kelas. Beberapa model 

pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran kontekstual telah dipraktikkan di 

kelas. Misalnya model pembelajaran kooperatif, inquiry, pembelajaran berbasis kerja, 

dan sebagainya. 

d. Penguasaan guru terhadap materi yang diajarkan dapat dikatakan cukup baik. 

Administrasi persiapan mengajar yang meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran, perangkat mengajar yang dibuat oleh guru kelas 4, 5, dan 6 dapat 

dikatakan sudah sesuai pedoman dan runtut sehingga sudah layak sebagai perangkat 

pembelajaran. Pembelajaran di kelas dapat dikatakan lancar dan dapat menguaraikan 

materi secara jelas.
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e. Kemampuan guru dalam menggali dan memanfaatkan sumber belajar yang ada di 

lingkungan sekolah dan masyarakat  dapat dikatakan cukup baik. Beberapa sumber 

belajar yang ada di lingkungan sekolah, seperti kebun binatang “selamanik”, hutan kota 

Banjarnegara, BRSUD, Pasar, dan sebagainya telah dimanfaatkan secara optimal agar 

pembelajaran kontekstual berjalan secara efektif. 

f. Motivasi guru kepada siswa agar bersemangat, serius, dan tekun dalam mengikuti 

pembelajaran kontekstual  dapat dikatakan sangat baik.

g. Kompetensi guru dalam memanfaatkan media dan alat peraga pembelajaran yang 

relevan dapat dikatakan cukup baik. Sebagian besar guru telah memanfaatkan media 

dan peraga yang dimiliki sekolah,  diantaranya Kit Matematika dan IPA.

h. Kemampuan guru melaksanakan penilaian dalam pembelajaran kontekstual dapat 

dikatakan cukup baik. Sebagian besar guru membuat beberapa rubrik penilaian dan 

instrumen penilaian lainnya sebagai persiapan melakukan pembelajaran dan

dimanfaat-kan saat pembelajaran untuk menilai proses dan hasil belajar siswa.

i. Setiap akhir pembelajaran, sebagian besar guru melakukan evaluasi dan refleksi 

terhadap proses pelaksanaan pembelajaran. Hal ini dimaksudkan untuk melihat 

sejauhmana efektivitas pembelajaran kontekstual yang telah dilaksanakan. Jika ada 

kekurangan bisa menjadi bahan perbaikan pada pelaksanaan pembelajaran berikutnya.
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CATATAN  LAPANGAN  HASIL  WAWANCARA

Catatan  Lapangan  Nomor : 06

Waktu Wawancara :  Hari  Sabtu, 23  Pebruari 2008

Pukul  09.30  -  10.30 WIB

Tempat Wawancara :  Ruang Kepala  Sekolah

   SD Negeri 3 Kutabanjarnegara

Topik Wawancara :  Kompetensi Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran 

Kontekstual 

Pewawancara :  Sugeng Irianto

Sumber :  Ibu IS ( Irun Sofiatun, S.Pd., Guru Kelas V)

Catatan Lapangan dibuat :  Hari  Sabtu, 23 Pebruari 2008 
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Pukul  16.00  WIB.

Transkrip  Wawancara

1. Bagaimanakah kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran kontekstual?

Berdasarkan hasil wawancara penulis selama melakukan penelitian, ada beberapa 

indikator yang menunjukkan bahwa guru-guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara mampu 

melaksanakan pembelajaran kontekstual di kelas, antara lain : 

a. Karakteristik pembelajaran yang dilaksanakan telah mengarah pada implementasi 

pembelajaran kontekstual.

Sesuai dengan batasan karakteristik pembelajaran kontekstual yang 

disampaikan oleh Johnson (2002:24), pembelajaran yang dilakukan oleh guru-

guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, misalnya Ibu Sur, Bpk ES, dan Bpk IS 

(guru kelas 4, 5 dan 6) dapat dikatakan menerapkan strategi pembelajaran  

kontekstual, karena:

1) Guru membantu siswa bekerja sama secara efektif dalam kelompok, 

membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan 

saling berkomunikasi.

2) Siswa melakukan pekerjaan yang signifikan, yaitu ada tujuannya, ada 

urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, 

dan ada produknya/hasilnya yang sifatnya nyata.

3) Siswa menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan 

kreatif, ada kegiatan menganalisis, memecahkan masalah, membuat 

keputusan, dan menggunakan logika dan bukti-bukti.
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4) Siswa diarahkan untuk membuat hubungan-hubungan antar sekolah dan 

berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata.

5) Dalam menilai hasil pembelajaran, guru menggunakan penilaian autentik.

b. Fokus pembelajaran  yang dilaksanakan lebih menekankan pada fokus 

pembelajaran kontekstual.

Sesuai dengan batasan fokus pembelajaran kontekstual yang 

disampaikan oleh Nurhadi, dkk (2003:19), pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru-guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, yaitu Ibu Sur, Bpk ES, dan Bpk IS 

(guru kelas 4, 5 dan 6) telah menekankan fokus pembelajaran  kontekstual, 

karena :

1) Kegiatan pembelajarannya berfokus pada pembelajaran berbasis masalah 

(Problem Based Learning) (Moffitt, 2001). Pembelajaran ini digunakan 

untuk merangsang siswa dapat berpikir tingkat tinggi dalam situasi 

berorientasi masalah. 

2) Dalam menyelesaikan masalah pembelajaran, siswa dikelompokkan dalam 

kelompok kecil untuk bekerjasama mencapai tujuan belajar (Holubec, 

2001).

3) Beberapa metodologi pembelajarannya, sebagian mengkombinasikan jasa-

jasa layanan masyarakat (Mc Pherson, 2001). Metode pembelajaran ini 

sangat memungkinkan dipraktikkan karena kebetulan lingkungan sekolah 

sangat dekat dengan instansi/lembaga publik, misalnya BRSUD, Kantor 

Pemerintahan, Pasar, Supermarket, dan sebagainya. Sebagai contoh, pada 

saat siswa akan mempelajari materi pokok tentang kebutuhan manusia, 

guru kelas 5 (Bpk ES) mengajak siswa pergi ke pasar, siswa diminta 
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mengamati barang-barang yang dijual di pasar. Tugas yang harus 

dikerjakan siswa adalah melakukan pengamatan dan mengidentifikasi 

barang-barang di pasar yang berfungsi memenuhi kebutuhan pokok 

manusia. 

c. Prinsip pembelajaran  cenderung menekankan pada prinsip pembelajaran 

kontekstual.

Sesuai dengan batasan prinsip pembelajaran kontekstual yang 

disampaikan oleh Nurhadi, dkk (2003:20), pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru-guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, yaitu Ibu Sur, Bpk ES dan  Ibu IS 

(guru kelas 4, 5 dan 6) telah menekankan prinsip-prinsip pembelajaran  

kontekstual, karena:

1) Pembelajaran yang dilakukan menekankan agar siswa saling belajar dari 

sesamanya di dalam kelompok-kelompok kecil dan belajar bekerjasama 

dalam tim besar (kelas). Model pembelajaran ini melatih siswa untuk 

secara aktif dapat beradaptasi di tempat kerja dan konteks lain. 

2) Guru menyediakan lingkungan yang memungkinkan siswa dapat belajar 

secara mandiri. Misalnya, guru menyediakan lembar kerja siswa (LKS), 

tugas mandiri secara terstruktur, saat pembelajaran IPA guru mengajak 

siswa melakukan kegiatan observasi di hutan kota untuk mengamati 

berbagai jenis tumbuhan, dan sebagainya. Melalui kegiatan ini, siswa 

dapat mencapai kompetensi dan rasa percaya diri sehingga secara efektif 

dapat menyelesaikan masalah belajarnya.

3) Dalam pembelajaran, guru sering menggunakan teknik bertanya (Questioning) 

untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran, kemampuan memecahkan 
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masalah, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Bertanya adalah induk dari 

strategi pembelajaran kontekstual, awal dari pengetahuan, jantung dari 

pengetahuan, dan aspek penting dari pembelajaran. Siswa bertanya karena ada 

rasa ingin tahu, menguji, mengkonfirmasi, mengapersepsi, mengarahkan/ 

menggiring, mengaktifkan, mengklarifikasi, atau  menghindari kesalahpahaman. 

Pada saat guru bertanya, merupakan upaya guru untuk menuntun siswa agar 

mau berpikir, berdiskusi, dan berspekulasi.

d.  Strategi pembelajaran  cenderung menekankan pada strategi pembelajaran 

kontekstual 

Sesuai dengan batasan strategi pengajaran yang berasosiasi dengan 

pembelajaran kontekstual yang disampaikan oleh Nurhadi, dkk (2003:55), 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru SD Negeri 3 Kutabanjarnegara, 

yaitu Ibu Sur, Bpk ES dan Ibu IS (guru kelas 4, 5 dan 6) telah 

mengimplementasikan strategi/pendekatan pembelajaran kontekstual.  

Beberapa strategi/pembelajaran kontekstual yang pernah dipraktikkan antara 

lain :

1) Pembelajaran Kooperatif dengan Metode STAD (Student Teams 

Achievement Divisions).

Pada pembelajaran ini, siswa di dalam kelas dibagi menjadi beberapa 

kelompok atau tim,masing-masing terdiri dari 4 atau 5 siswa. Tiap tim 

memiliki anggota yang heterogen, baik jenis kelamin, agama, dan tingkat 

kemampuannya. Tiap anggota tim menggunakan lembar kerja akademik, 
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dan saling membantu untuk menguasai bahan ajar melalui tanya jawab 

atau diskusi antar sesama anggota tim.

2)   Pembelajaran Kooperatif dengan Metode Jigsaw

Pada pembelajaran ini, siswa dibagi menjadi beberapa tim yang 

anggotanya terdiri dari 5 atau 6 siswa dengan karakteristik yang 

heterogen. Bahan akademik disajikan kepada siswa dalam bentuk teks, 

dan tiap siswa bertanggungjawab untuk mempelajari suatu bagian dari 

bahan akademik tersebut. Setiap siswa yang memiliki bagian akademik 

yang sama dari berbagai kelompok yang berbeda untuk berkumpul 

membahas bahan akademik tersebut (disebut kelompok pakar atau expert 

group).  Setelah selesai, siswa kembali ke kelompok semula (disebut 

kelompok asal atau home teams) untuk mengajar anggota lain mengenai 

materi yang yang telah dipelajari dalam kelompok pakar.

3) Pembelajaran Kooperatif dengan Metode NHT (Number Head Together)

Pada pembelajaran ini, siswa diminta untuk mereview bahan yang tercakup 

dalam suatu pelajaran dan mengecek atau memeriksa pemahaman mereka 

mengenai isi pelajaran tersebut. Sebagai pengganti pertanyaan langsung 

kepada seluruh kelas, guru menggunakan struktur 4 langkah sebagai berikut :

a) Melakukan penomoran (Numbering), siswa dibagi dalam kelompok 

beranggotakan 3 atau 4 orang. Setiap siswa dalam satu kelompok 

mendapatkan nomor yang berbeda.
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b) Pengajuan pertanyaan (Questioning), siswa mendapatkan pertanyaan 

dari guru. Pertanyaan dapat bervariasi,  dari yang bersifat spesifik 

hingga yang bersifat umum.

c) Berpikir bersama (Head Together), siswa berpikir bersama untuk 

menggambarkan dan meyakinkan bahwa tiap orang mengetahui 

jawaban tersebut.

d) Pemberian jawaban (Answering), guru menyebut satu nomor dan 

para siswa dari tiap kelompok dengan nomor yang sama mengangkat 

tangan dan menyiapkan jawaban untuk seluruh kelas.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia

Materi/Bahan Belajar :  Teks Percakapan yang Belum Selesai

Kelas/Semester :  IV / 2

Waktu :  2 x 35 (1 kali pertemuan) 

Hari/Tanggal :  Selasa, 12  Pebruari 2008 

A. Standar Kompetensi :

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk 
percakapan, petunjuk, cerita dan surat.

B. Kompetensi Dasar

Melengkapi teks percakapan yang belum selesai dengan menggunakan kata 
tanya (kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa di mana, ke mana)

C. Indikator

1. Menentukan isi percakapan
2. Melengkapi percakapan yang belum selesai dengan menggunakan kata tanya 

yang tepat
3. Menulis isi percakapan dengan memperhatikan penggunaan kata tanya

D. Tujuan Pembelajaran :

Siswa dapat melengkapi percakapan dengan memperhatikan penggunaan kata 
tanya.

E. Metode Pembelajaran

Ceramah, tanya jawab, latihan, penugasan

F. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan Awal (5 menit)

a. Siswa diajak untuk menyebutkan tentang kehidupan sehari-hari, misalnya : 
pesan-pesan dari orang lain, percakapan, surat menyurat, buku cerita, berita 
televisi, dan lain-lain.

b. Siswa menyebutkan berbagai macam informasi dan percakapan yang sering 
didengar dari orang di sekitarnya.

c. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tugas dan cara kerja kelompok
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2.  Kegiatan Inti (55 menit)

a. Siswa membentuk kelompok sesuai dengan petunjuk guru, masing-masing 
terdiri dari 4 orang

b. Secara berkelompok siswa membuat teks percakapan sederhana tentang 
kehidupan sehari-hari di sekolah.

c. Siswa menginventarisasi kata tanya yang ada dalam teks percakapan yang 
dibuat oleh masing-masing kelompok.

d. Setiap kelompok menyalin teks percakapan yang dibuat dengan 
menggantikan kata tanya dalam teks tersebut dengan titik-titik sesuai 
petunjuk guru.

e. Secara berurutan setiap kelompok menukarkan salinan teks percakapan 
kepada kelompok lain untuk dilengkapi dengan kata tanya.

f. Secara berkelompok siswa melengkapi teks percakapan dari kelompok lain.
g. Masing-masing kelompok membacakan salinan teks percakapan  yang telah 

dilengkapi di depan kelas.

3.  Kegiatan Akhir (10 menit)

a. Secara bersama-sama siswa mengadakan refleksi hasil pembelajaran.
b. Siswa mengerjakan tugas melengkapi teks percakapan dari guru

G. Alat / Bahan / Sumber Belajar

Teks percakapan
Buku Bina Bahasa Indonesia kelas 4 halaman 199 – 200, PT Erlangga

H. Penilaian 

1. Penilaian Awal :  Pada Apersepsi
2. Penilaian Proses :  Unjuk Kerja kelompok
3. Penilaian Akhir :  Tes Tertulis (tugas PR)

Banjarnegara,       Pebruari 2008 

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru  Kelas IV

Achmadun Chomisah

NIP. 131082819 NIP. 130378557
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Pendidikan Kewarganegaraan

Materi/Bahan Belajar :  Sikap terhadap Globalisasi

Kelas/Semester :  IV / 2

Waktu :  2 x 35 (1 kali pertemuan) 

Hari/Tanggal :  Senin, 7 April 2008  

A. Standar Kompetensi :

Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya

B. Kompetensi Dasar :

Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi 
kebudyaan Internasional

C. Indikator :

1. Siswa dapat mengidentifikasi jenis budaya
2. Siswa menyebutkan jenis kebudayaan di lingkungan masing-masing
3. Siswa menyebutkan jenis kebudayaan Indonesia yang mendunia

D. Tujuan Pembelajaran :

Siswa dapat menghargai hasil budaya

E. Metode Pembelajaran

Ceramah, tanya jawab, inquri/eksplorasi

F. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan Awal (5 menit)

Siswa diajak untuk menyebutkan macam-macam suku, bahasa dan budaya yang 
dimiliki bangsa Indonesia

2.  Kegiatan Inti (55 menit)

a. Siswa membentuk kelompok sesuai dengan petunjuk guru, masing-masing 
terdiri dari 5 orang

b. Secara berkelompok siswa mengidentifikasi berbagai macam suku bangsa 
dan bahasa dan budaya yang ada di Indonesia

c. Secara berkelompok siswa mengidentifikasi berbagai budaya Indonesia 
yang dikenal oleh masyarakat dunia



213

d. Setiap kelompok mendiskusikan cara menyikapi keragaman sosial budaya 
serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat

e. Secara berkelompok siswa mengidentifikasi berbagai contoh budaya asing 
yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia.

f. Secara berkelompok siswa mendiskusikan pengaruh budaya asing terhadap 
kehidupan masyarakat Indonesia

g. Secara berkelompok siswa mengidentifikasi berbagai cara menghargai 
keragaman budaya Indonesia.

h. Masing-masing kelompok membacakan salinan teks percakapan  yang telah 
dilengkapi di depan kelas.

3.  Kegiatan Akhir (10 menit)

a. Secara bersama-sama siswa mengadakan refleksi hasil pembelajaran.
b. Setiap kelompok melaporkan hasil kerja kelompok secara bergantian.
c. Siswa membuat kesimpulan dengan bimbingan guru.
d. Siswa membuat rangkuman hasil pembelajaran

G. Alat / Bahan / Sumber Belajar

Gambar berbagai ragam budaya Indonesia
Buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IV, Nana Supriatna, halaman 61 – 73
Buku lain yang relevan

H. Penilaian

1. Penilaian Awal :  Pada Apersepsi
2. Penilaian Proses :  Unjuk Kerja kelompok
3. Penilaian Akhir :  Tes Tertulis (tugas PR)

Banjarnegara,       April 2008

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru  Kelas IV

Achmadun Surtiyah

NIP. 131082819 NIP. 130736342
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Materi/Bahan Belajar :  Keanekaragaman kenampakan alam dan buatan 

Indonesia

Kelas/Semester :  V / 1

Waktu :  2 x 35 (1 kali pertemuan) 

Hari/Tanggal :  Sabtu, 27 Oktober 2007

A. Standar Kompetensi :

Menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah yang berskala nasional 
pada masa Hindu, Budha dan Islam. Keragaman, kenampakan alam dan suku 
bangsa serta kegiatan ekonomi di Indonesia

B. Kompetensi Dasar :

Mengenal keragaman kenampakan alamdan buatan serta pembagian wilayah 
waktu Indonesia dengan menggunakan peta/atlas/globe dan media lainnya.

C. Indikator :

 Menggambar peta dengan menggunakan simbol ;
 Mengidentifikasi ciri-ciri kenampakan alam wilayah Indonesia ;
 Menemutunjukkan pada peta persebaran flora dan fauna di berbagai wilayah 

Indonesia ;

D. Tujuan Pembelajaran :

 Mendiskripsikan keragaman kenampakan alam di Indonesia
 Mendiskripsikan kenampakan buatan wilayah di Indonesia

E. Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, ekspositori

F. Langkah-langkah Pembelajaran

1.  Kegiatan Awal (5 menit)

a. Mengajak siswa untuk mengingat kembali pembagian wilayah propinsi di 
pulau Jawa

b. Membagi kelas menjadi lima (5) kelompok 
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c. Membagi tugas kelompok untuk mengamati peta : kelompok 1 peta Jawa 
Timur, kelompok 2 peta Jawa Tengah, kelompok 3 peta Jawa Barat, 
kelompok 4 peta DKI Jakarta, kelompok 5 peta DI Yogyakarta

2.   Kegiatan Inti (55 menit)

a. Siswa membentuk kelompok sesuai dengan petunjuk guru, masing-masing 
terdiri dari 5 orang ;

b. Secara berkelompok siswa mengidentifikasi berbagai macam kenampakan 
alam dan buatan berdasarkan simbol pada peta masing-masing ;

c. Secara berkelompok siswa membuat deskripsi tentang kenampakan alam 
dan kenampakan buatan pada peta masing-masing ;

3. Kegiatan Akhir (10 menit)

a. Secara bersama-sama siswa mengadakan refleksi hasil pembelajaran.
b. Setiap kelompok melaporkan hasil kerja kelompok secara bergantian.
c. Siswa membuat kesimpulan dengan bimbingan guru.
d. Siswa membuat rangkuman hasil pembelajaran

G. Alat / Bahan / Sumber Belajar

Peta Jawa Timur, peta Jawa Tengah, peta Jawa Barat, Peta DKI Jakarta, peta DI 
Yogyakarta
Atlas Indonesia
Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
Buku lain yang relevan

H. Penilaian

 Penilaian Awal :  Pada Apersepsi
 Penilaian Proses :  Unjuk Kerja kelompok
 Penilaian Akhir :  Tes Tertulis (bentuk : Pilihan Ganda)

Banjarnegara,       Oktober 2007

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru  Kelas V

Achmadun Siti Aminah
NIP. 131082819 NIP. 130730341
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Materi/Bahan Belajar :  Gaya Gravitasi

Kelas/Semester :  V / 2

Waktu :  2 x 35 (1 kali pertemuan) 

Hari/Tanggal :  Kamis, 21 Pebruari 2008

A. Standar Kompetensi :

Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi serta fungsinya.

B. Kompetensi Dasar :

Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak, dan energi melalui percobaan 
(gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet).

C. Indikator :

 Membandingkan kecepatan jatuh dua buah benda yang berbeda berat, 
bentuk, dan ukurannya dari ketinggian ;

 Menyimpulkan bahwa gaya gravitasi menyebabkan benda bergerak ke 
bawah ;

 Memprediksi seandainya tidak ada gaya gravitasi di bumi ;

D. Tujuan Pembelajaran :

 Mengidentifikasi arah tarikan gaya gravitasi bumi melalui pengamatan ;
 Menyimpulkan hasil percobaan untuk mengetahui kecepatan jatuh dua buah 

benda yang berbeda berat, bentuk dan ukurannya dari ketinggian tertentu ;
 Mendiskusikan keadaan kehidupan para astronot di angkasa luar yang 

dihubungkan dengan keadaan di bumi jika tidak ada gaya gravitasi bumi.

E. Metode Pembelajaran

Ceramah, diskusi, eksperimen/percobaan, pemberian tugas/resitasi.

F. Langkah-langkah Pembelajaran

1.  Kegiatan Awal (5 menit)

a. Mengajak siswa untuk mengingat kembali peristiwa yang berkaitan dengan 
gravitasi, misalnya : arah jatuhnya buah mangga dari pohon, arah jatuhnya 
pesawat terbang, arah jatuhnya bola yang dilempar ke atas
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b. Siswa mengamati tayangan CD pembelajaran tentang kehidupan astronot di 
angkasa luar, menjawab pertanyaan : - Mengapa astronot dalam tayangan 
tersebut melayang-layang ? – Jika tali penghubung antara astronot dengan 
pesawat dilepas, apa yang akan terjadi, apakah astronot akan melayang-
layang atau akan jatuh ke bumi ?

c. Membagi kelas menjadi 4 kelompok dan membagi tugas untuk melakukan 
percobaan dan mengamati serta melaporkan hasilnya.

2.Kegiatan Inti (55 menit)

 Siswa membentuk kelompok sesuai dengan petunjuk guru ;
 Secara berkelompok, salah seorang siswa melakukan percobaan menjatuhkan 

kapur tulis, kapas, plastik untuk mengetahui ke mana arah jatuhnya benda-
benda tersebut; sedangkan anggota kelompok lainnya mengamati hasil 
percobaan.

 Secara berkelompok, salah seorang siswa melakukan percobaan menjatuhkan 
kapur tulis, kapas, plastik dari ketinggian dan waktu yang sama untuk 
mengetahui perbandingan kecepatan  jatuhnya benda-benda tersebut; 
sedangkan anggota kelompok lainnya mengamati hasil percobaan.

 ngidentifikasi berbagai macam kenampakan alam dan buatan berdasarkan 
simbol pada peta masing-masing ;

 Secara klasikal siwa menyimak dan memperhatikan ulasan guru tentang 
keadaan astronot yang melakukan kegiatan sehari-hari di angkasa luar yang 
tidak memiliki gaya gravitasi  ;

 Secara berkelompok siswa berdiskusi untuk membuat kesimpulan hasil 
percobaan dan penjelasan guru untuk dilaporkan.

3.Kegiatan Akhir (10 menit)

- Secara bersama-sama siswa mengadakan refleksi hasil pembelajaran.
- Setiap kelompok melaporkan hasil kerja kelompok secara bergantian.
- Siswa membuat rangkuman hasil pembelajaran dengan bimbingan guru.

G. Alat / Bahan / Sumber Belajar

- Lebih Dekat dengan Alam 5 untuk kelas V, halaman 83 – 85, Grafindo Media 
Pratama Group

- Sains Modern 5 untuk kelas V SD, halaman 95 – 99, Widya Utama
- Sains untuk SD kelas V, halaman 123 -125, Erlangga
- CD Pembelajaran , Pusyekkom Dikbud.
- Buku / sumber lain yang relevan

H. Penilaian

Aspek yang dinilai (dilakukan pada saat kegiatan Praktikum)
 Penilaian Afektif : meliputi sikap dalam kerja sama, kemampuan 

mengkomunikasikan ide, menghargai pendapat orang lain, kepedulian 
dengan lingkungan.
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 Penilaian Psikomotorik : mencakup ketepatan memilih bahan dan alat, 
keterampilan melakukan percobaan

 Penilaian Kognitif : mencakup kemampuan dalam menjawab 
pertanyaan yang diajukan oleh guru pada saat tes lisan.

Bentuk Penilaian
 Tes Tertulis : uji kompetensi dalam bentuk uraian atau pilihan ganda
 Unjuk Kerja : melakukan kegiatan diskusi dan praktikum (eksperimen)
 Produk : laporan tertulis dan tugas PR

Banjarnegara,    Pebruari 2008

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru  Kelas V

Achmadun Hikmah Mujiarsih

NIP. 131082819 NIP. 131185626
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Bahasa Indonesia

Materi/Bahan Belajar :  Mendengarkan cerita anak

Kelas/Semester :  VI / 1

Waktu :  2 x 35 (1 kali pertemuan) 

Hari/Tanggal :  Rabu, 5 September 2007

A. Standar Kompetensi :

Memahami teks dan cerita anak yang dibacakan.

B. Kompetensi Dasar :

Mengidentifikasi tokoh, watak,  latar, tema atau amanat dari cerita anak yang 
dibacakan.

C. Indikator :

 Menjelaskan tokoh-tokoh cerita dan sifat-sifatnya ;
 Menentukan latar cerita dengan mengutip kalimat atau paragraf yang 

mendukung ;
 Menentukan tema cerita ;
 Menuliskan kembali isi cerita dengan bahasa sendiri.

D. Tujuan Pembelajaran :

 Siswa dapat menyebutkan tokoh cerita dan sifanya atau wataknya ;
 Siswa dapat menjelaskan latar atau setting cerita yang dibacakan ;
 Siswa dapat menentukan tema cerita yang dibacakan ;
 Siswa dapat menuliskan kembali isi cerita yang dibacakan dengan bahasa 

sendiri.

E. Metode Pembelajaran

Ceramah, tanya jawab, latihan, penugasan.

F. Langkah-langkah Pembelajaran

1. Kegiatan Awal (5 menit)

 Mengajak siswa untuk mengungkapkan pengalamannya mendengarkan 
cerita yang dibacakan oleh orang lain ;

 Mengarahkan siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan kegiatan :           
- mendengarkan cerita yang dibacakan guru, - mengerjakan tugas secara 
berkelompok, - menyajikan hasil kerja kelompok secara bergiliran ;

 Membagi kelas menjadi 4 kelompok dan membagi tugas untuk mengerjakan 
tugas serta melaporkan hasilnya.

 Membagikan lembar kerja siswa utnuk mengerjakan tugas.
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2. Kegiatan Inti (50 menit)

 Siswa membentuk kelompok sesuai dengan petunjuk guru ;
 Secara berkelompok, siswa menyimak cerita yang dibacakan oleh guru ;
 Secara berkelompok siswa mendiskusikan pertanyaan dan tugas yang 

diberikan guru tentang : tokoh-tokoh dalam cerita serta watak atau sifat-
sifatnya, latar atau setting cerita, tema serta amanat atau pesan dari cerita 
yang dibacakan guru ;

3. Kegiatan Akhir (15 menit)

- Secara bersama-sama siswa mengadakan refleksi hasil pembelajaran.
- Setiap kelompok melaporkan hasil kerja kelompok secara bergantian.
- Secara individu siswa menulis kembali cerita yang dibacakan guru dengan 

bahasa sendiri.
- Siswa membuat rangkuman hasil pembelajaran dengan bimbingan guru.

G. Alat / Bahan / Sumber Belajar

- Bina Bahasa Indonesia Kelas VI, halaman 101 – 103, 106 – 108, Penerbit 
Erlangga ;

- Teks cerita ;
- Buku / sumber lain yang relevan.

H. Penilaian

Aspek yang dinilai (dilakukan pada saat kegiatan Praktikum)
 Penilaian Afektif : meliputi sikap dalam kerja sama, kemampuan 

mengkomunikasikan ide, menghargai pendapat orang lain, kepedulian 
dengan lingkungan)

 Penilaian Kognitif : mencakup kemampuan individual dalam 
mengungkapkan / menulis kembali cerita dengan bahasa sendiri.

Bentuk Penilaian
 Tes Tertulis : uji kompetensi dalam bentuk tugas kelompok dan tugas 

individual.
 Unjuk Kerja : melakukan kegiatan diskusi kelompok.
 Produk : tugas kelompok dan tugas individu

Banjarnegara,    September 2007

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru  Kelas VI

Achmadun Irun Sofiatun, S.Pd.SD

NIP. 131082819 NIP. 131869650
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran :  Matematika

Materi/Bahan Belajar :  Operasi hitung pecahan

Kelas/Semester :  VI / 2

Waktu :  2 x 35 (1 kali pertemuan) 

Hari/Tanggal :  Senin, 24 Maret 2008

A. Standar Kompetensi :

Melakukan operasi hitung pecahan dalam pemecahan masalah

B. Kompetensi Dasar :

Menyelesaikan dan mengurutkan pecahan

C. Indikator :

 Mengenal berbagai bentuk pecahan ;
 Menyederhanakan pecahan ;
 Mengurutkan pecahan

D. Tujuan Pembelajaran :

 Siswa dapat menyebutkan berbagai macam bentuk pecahan ;
 Siswa dapat menyederhanakan pecahan ;
 Siswa dapat mengurutkan pecahan ;

E. Metode Pembelajaran

Demonstrasi, tanya jawab, deduktif, latihan, ekspositori.

F. Langkah-langkah Pembelajaran

1.  Kegiatan Awal (5 menit)

 Mengajak siswa untuk mengungkapkan pengalamannya tentang kehidupan 
sehari-hari yanag berhubungan dengan pecahan ;

 Mengarahkan siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan kegiatan :           
- kerja kelompok, peragaan/pembuktian, berdiskusi, latihan pemecahan 
masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan ;

 Membagi kelas menjadi 5 kelompok dan membagi tugas untuk mengerjakan 
tugas serta melaporkan hasilnya.

 Membagikan lembar kerja siswa untuk mengerjakan tugas.
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2.  Kegiatan Inti (50 menit)

 Siswa membentuk kelompok sesuai dengan petunjuk guru ;
 Secara berkelompok, siswa melakukan peragaan untuk memahami definisi 

pecahan dan bilangan pecahan dengan menggunakan kertas lipat ;
 Secara berkelompok siswa mendiskusikan hasil pembuktian/peragaan 

tentang bilangan pecahan ;
 Secara berkelompok siswa mengerjakan tugas menyelesaikan masalah/soal 

yang berkaitan dengan pecahan.

3.  Kegiatan Akhir (15 menit)

- Secara bersama-sama siswa mengadakan refleksi hasil pembelajaran.
- Setiap kelompok melaporkan hasil kerja kelompok secara bergantian.
- Siswa membuat rangkuman hasil pembelajaran dengan bimbingan guru.
- Secara individu siswa mengerjakan soal latihan yang berkaitan dengan 

pecahan.

G. Alat / Bahan / Sumber Belajar

- Buku Pelajaran Matematika Kelas VI, Penerbit Erlangga ;
- Matematika  SD untuk Kelas VI, Penerbit Esis ;
- Buku / sumber lain yang relevan ;
- Kertas lipat.

H. Penilaian

Aspek yang dinilai (dilakukan pada saat kegiatan Praktikum)
 Penilaian Afektif : meliputi sikap dalam kerja sama, kemampuan 

mengkomunikasikan ide, menghargai pendapat orang lain, kepedulian 
dengan lingkungan)

 Penilaian Kognitif : mencakup kemampuan individual dalam memecahklan 
masalah yang berkaitan dengan pecahan

Bentuk Penilaian
 Tes Tertulis : uji kompetensi dalam bentuk tugas individual.
 Unjuk Kerja : melakukan kegiatan diskusi kelompok.
 Produk : tugas kelompok dan tugas individu

Banjarnegara,    Maret 2008

Mengetahui,

Kepala Sekolah Guru  Kelas VI

Achmadun Suyitno, S.Pd.

NIP. 131082819 NIP.131513030
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LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS)

MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
KOMPETENSI DASAR : Mengidentifikasi benda-benda di 

sekitar
HASIL BELAJAR : Mengenal sifat-sifat benda
KELAS / SEMESTER : IV / 1
ALOKSI WAKTU : 90 menit ( 1 x pertemuan )

A. TUJUAN PEMBELAJARAN :

Mengidentifikasi sifat benda padat, benda cair dan gas

B. SUMBER BAHAN :  Buku bahan ajar yang relevan

C. KEGIATAN :

Petunjuk kegiatan :
1. Sediakan alat-alat atau benda-benda sebagai berikut :

- Tiga buah tempat air yang bentuknya berbeda (misalnya : kaleng, botol mineral, 
kantong plastik).

- Beberapa macam benda padat (misalnya : batu, pensil, buku, dll.)
- Kapur barus atau minyak wangi / parfum.

2. Lakukan percobaan sebagai berikut dan amati apa yang terjadi :
- Isilah botol dengan air, bagaimana bentuk air ?
- pindahkan air itu ke dalam kaleng, bagaimana bentuk air ?
- pindahkan lagi air itu ke dalam kantong plastik, bagaimana bentuk air ?
- Tulikan hasil pengamatanmu dalam tabel di bawah ini !

No. Benda yang ditempati Bentuk Volume Sifat lain
1 Botol
2 Kaleng
3 Kantong plastik
4
5

3. Lakukan percobaan sebagai berikut dan amati apa yang terjadi :
- Tempatkan / masukkan benda padat (batu, pensil, buku, dll.)
- Pindahkan (batu, pensil, buku, dll.) ke tampat lain
- Isikan hasil pengamatanmu dalam tabel di bawah ini !

No. Jenis benda padat Bentuk Volume Sifat lain
1 Batu
2 Pensil 
3 Kapur tulis
4
5
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4. Lakukan percobaan sebagai berikut dan amati apa yang terjadi :

- Bukalah parfum / kapur barus di depan seorang temanmu, tanyakan : apa yang 
dirasakan oleh temanmu ?

- Bukalah parfum / kapur barus di belakang seorang temanmu, tanyakan : apa yang 
dirasakan oleh temanmu ?

- Bukalah parfum / kapur barus di samping seorang temanmu, tanyakan : apa yang 
dirasakan oleh temanmu ?

- Isikanlah hasil percobaannmu dalam tabel berikut

No. Nama temanmu Tempat Yang dirasakan Sifat lain
1 Sebelah kiri
2 Sebelah kanan
3 Depan
4 Belakang
5 Jauh
6 Dekat 

- Apa yang kamu rasakan jika tetanggamu menggoreng ikan asin ? Ceritakan hal lain 
yang berkaitan dengan sifat gas yang pernah kamu alami !
No. Peristiwa yang kamu alami Jaraknya Yang dirasakan
1 Lewat di depan warung sate 10 meter Bau sate
2
3
4
5
6
7

5. Isikanlah hasil percobaan dan pengamatan yang telah kamu lakukan pada tabel 
berikut :

Sifat Benda
JENIS Benda

Bentuk Volum Sifat lain

Benda Cair

Benda Padat

Benda Gas
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D. PENYIMPULAN / GENERALISASI :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

TANDA TANGAN
NILAI

ORANG TUA GURU
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LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS)

MATA PELAJARAN : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
KOMPETENSI DASAR : Mengidentifikasi faktor-faktor kependudukan
HASIL BELAJAR : Mengenal faktor-faktor kepadatan penduduk
KELAS / SEMESTER : V / 2
ALOKSI WAKTU : 90 menit ( 1 x pertemuan )

A. TUJUAN PEMBELAJARAN :

Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk

B. SUMBER BAHAN :  Buku bahan ajar yang relevan

C. KEGIATAN :
Petunjuk kegiatan :

1. Masukkan data yang telah kamu peroleh bersama kelompokmu ke dalam tabel 
berikut dan lengkapilah dengan data temanmu :

DATA KEPENDUDUKAN TAHUN___________________
DESA / KELURAHAN  : ________________

                                KECAMATAN  : ________________
                      KABUPATEN : ________________

WILAYAH RW L P JUMLAH LUAS WILAYAH

RW 01 km2

RW 02 km2

RW 03 km2

RW 04 km2

2. Amati data di atas :
- Wilayah RW mana yang paling luas ?
- Wilayah RW mana yang penduduknya paling banyak ?

3. Hitunglah kembali jumlah penduduk berdasarkan data yang ada

DATA KEADAAN PENDUDUK BULAN ..........................

WILAYAH RW JUMLAH
AWAL

Meninggal Lahir Pindah/
Keluar

Pindah/
Masuk

JUMLAH
AKHIR

RW 01

RW 02

RW 03

RW 04
KEADAAN 

PENDUDUK
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4. Amati data di atas :
a.   Bandingkan keadaan penduduk pada awal bulan dengan keadaan penduduk pada 

akhir bulan !
b. Mengapa terjadi demikian !

D. PENYIMPULAN / GENERALISASI :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Tanda tangan
Nilai

Orang tua Guru
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DATA KEADAAN GURU DAN PENJAGA
SD NEGERI 3 KUTABANJARNEGARA TAHUN 2008

No. NAMA / NIP NIP
IJASAH/
TAHUN

PANGKAT 
/GOLONGAN JABATAN TUGAS

STATUS 
KEPEGAWAIAN

1. ACMADUN 131082819 D.2 / 1997 Pembina / IV.a Kep. Sekolah PNS
2. CHOMISAH 130378557 D.2 / 2000 Pembina / IV.a Guru Kelas IV.B PNS
3. SRI RAHAJU 130378260 D.2 / 2000 Pembina / IV.a Guru Kelas I.A PNS
4. SUGENG 130574685 D.2 / 2000 Pembina / IV.a Guru Kelas III.A PNS
5. PUJI ASIH 130653663 D.2 / 2000 Pembina / IV.a Guru Kelas I.B PNS
6. SURTIYAH 130736342 D.2 / 1999 Pembina / IV.a Guru Kelas IV.A PNS
7. SRI WARDANI 130736389 D.2 / 2000 Pembina / IV.a Guru Kelas II.B PNS
8. SITI AMINAH 130730341 D.2 / 1998 Pembina / IV.a Guru Kelas V.A PNS
9. DWI HARNANI 131082953 D.2 / 1998 Pembina / IV.a Guru PAI I – VI PNS
10. TITI TAAT BUDIATI, S.Pd. 130574676 S.1 / 2001 Pembina / IV.a Guru Kelas III.B PNS
11. HIKMAH MUJIARSIH 131185626 D.2 / 1999 Pembina / IV.a Guru Kelas V.B PNS
12. SUYADI 131033242 D.2 / 2000 Pembina / IV.a Guru Kelas II.A PNS
13. SUMIRAH 131372187 D.2 / 1998 Pembina / IV.a Guru PAI I – VI PNS
14. SUYITNO, S.Pd. 131513030 S.I / 1999 Pembina / IV.a Guru Kelas VI.B PNS
15. JAKA RIYANTO 131515565 D.2 / 1996 Pembina / IV.a Guru Penjas I – VI PNS
16. IRUN SOFIATUN, S.Pd. 131869650 S.1 / 2007 Pembina / IV.a Guru Kelas VI.A PNS
17. SUCI LESTARI 400 20 282 - - - II. B Wiyata Bhakti
18. FITRIANA ROFIEQKI 400 20 930 - - - II.A Wiyata Bhakti
19. SRI LESTARI 400 21 042 - - Guru Mapel Bhs. lnggris Wiyata Bhakti
20. DEWI ARIYANI 400 21 866 - - Guru Mapel Komputer Wiyata Bhakti
21. MUAZINI SUBEKTI 400 21 081 - - Guru Mapel SBK Wiyata Bhakti
22. LASMINI 400 21 112 - - Guru Mapel SBK Wiyata Bhakti
23. SOLEHAN 403 50 004 - - - Penjaga Wiyata Bhakti


