
Pembelajaran Bahasa Indonesia MI

3 - 1Paket 3 Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran BI





 




























 

  

Paket 3

PENDEKATAN KONTEKSTUAL
DALAM PEMBELAJARAN BI MI

Pendahuluan



Pembelajaran Bahasa Indonesia MI

3 - 2Paket 3 Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran BI

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar 
Mahasiswa-mahasiswi mampu memahami konsep pendekatan kontekstual, 

perbedaan pendekatan kontekstual dengan tradisional, penerapan pendeka-

tan kontekstual dalam pembelajaran BI, dan strategi implementasi pendekatan      

kontekstual.

Indikator  
Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa - mahasiswi diharapkan dapat:

1. menyebutkan pengertian pendekatan kontekstual,

2. menjelaskan  perbedaan pendekatan kontekstual dengan pendekatan 

 tradisional,

3. menguraikan  penerapan pendekatan kontekstual dalam PBS, dan

4.   menjelaskan strategi implementasi pendekatan kontekstual. 

         

 Waktu
 3 x 50 menit

Materi Pokok
1. Konsep dasar pendekatan kontekstual.

2. Perbedaan pendekatan kontekstual dengan pendekatan tradisional.

3. Penerapan pendekatan kontekstual dalam PBSI. 

4. Strategi implementasi pendekatan kontekstual.

Kelengkapan Bahan Perkuliahan 

1. Lembar Kegiatan 3.1A, 3.1B, 3.1C, dan 3.1D 

2. Lembar Uraian Materi 3.2

3. Lembar Media PowerPoint 3.3

4. Lembar Penilaian 3.4

5. Alat LCD dan komputer
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Lembar Kegiatan 3.1A
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Lembar Kegiatan 3.1B
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Lembar Kegiatan 3.1C

Penerapan Pendekatan Kontekstual
dalam PBI
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Lembar Kegiatan 3.1D
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Uraian Materi 3.2
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 dan pemecahan suatu masalah. 

•	 Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar: isi pembelajaran harus 

dikaitkan dengan standar lokal, provinsi, nasional, perkembangan ilmu pen-

getahuan dan teknologi serta dunia kerja. 

•	 Responsif terhadap budaya: guru harus memahami dan menghargai nilai, 

kepercayaan, dan kebiasaan siswa ternan pendidik dan masyarakat tempat 

ia mendidik. Ragam individu dan budaya suatu kelompok scrta hubungan 

antara budaya tersebut akan mempengaruhi pembelajaran dan sekaligus 

akan berpengaruh terhadap cara mengajar guru. Setidaknya, ada 4 hal yang 

perlu diperhatikan di dalam pembelajaran kontekstual, yaitu individu siswa, 

kelompok siswa baik sebagai tim atau keseluruhan kelas, tatanan sekolah 

dan besamya tatanan komunitas kelas. 

•	 Penilaian autentik: penggunaan berbagai strategi penilaian (misalnya pe-

nilaian proyek tugas terstruktur, kegiatan siswa, penggunaan portofolio, 

rubrik,	daftar	cek,	pedoman	observasi,	dan	sebagainya)	akan	merefleksikan	

hasil belajar sesungguhnya.

B. Perbedaan Pendekatan Kontekstual dengan          
 Pendekatan Tradisional
Pada tabel berikut ini dapat dilihat perbedaan antara penedekatan kontekstual 

dengan penedekatan tradisonal.
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 menyebutkan pengertian pendekatan 

kontekstual;

 menjelaskan  perbedaan pendekatan 
kontekstual dengan pendekatan tradisional;

 menguraikan  penerapan pendekatan 
kontekstual dalam PBSI; dan

 menjelaskan strategi implementasi 
pendekatan kontekstual.          

 

LANGKAH PERKULIAHAN

 Penayangan video PBI dengan Pendekatan
Kontekstual dan ulasannya

 Pengantar
 Diskusi Kelompok
 Presentasi
 Penguatan
 Tanyajawab
 Evaluasi
 Refleksi
 Tindak lanjut

 

 









 

Lembar PowerPoint 3.3
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GROUP TO GROUP 
EXCHANGE

 



 



 



 




 



 

PERBEDAAN POLA PEMBELAJARAN 
KONVENSIONAL DAN KONTEKSTUAL

 

 









































 



 Konstruktivisme berbasis pengetahuan (Knowledge-Based 

Constructivism)- -baik instruksi langsung maupun kegiatan 
konstruktivis dapat sesuai dan efektif di dalam pencapaian 
tujuan belajar siswa (Resnick dan Hall, 1988). 

 Pembelajaran berbasis usaha/teori pertumbuhan 
kecerdasan (Effort-Based Learning/Incremental Theory of 
Intellegence) - Peningkatan usaha seseorang untuk 
menghasilkan peningkatan kemampuan. Teori ini 
berlawanan dengan gagasan bahwa kecerdasan seseorang 
tidak dapat diubah. Bekerja keras untuk mencapai tujuan 
belajar akan memotivasi seseorang untuk terlibat dalam 
kegiatan yang berkaitan dengan komitmen untuk belajar. 

 



 Sosialisasi (Socialization) - Anak-anak mempelajari standar, nilai-

nilai, dan pengetahuan kemasyarakatan dengan mengajukan 
berbagai pertanyaan dan menerima tantangan untuk menemukan 
yang tidak segera terlihat, bersama--sama dengan kejelasan konsep, 
pembenaran pemikiran mereka, dan pencarian informasi. 
Sesungguhnya, belajar adalah suatu proses sosial, oleh karenanya 
faktor sosial dan budaya perlu diperhatikan selama perencanaan 
pengajaran. Sifat dasar sosial dari belajar juga mengendalikan 
penentuan tujuan belajar (Borko dan Putnam, 1998), 

 Pembelajaran situasi (Situated Learning) -, pengetahuan dan belajar 
dikondisikan dalam fisik tertentu dan konteks sosial. Serangkaian 
tatanan yang mungkin dipergunakan seperti rumah, masyarakat, 
tempat kerja, akan tergantung pada tujuan pengajaran dan tujuan 
pembelajaran yang diharapkan. 
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 Pembelajaran distribusi (Distributed Learning) -

pengetahuan mungkin dipandang sebagai 
pendistribusian dan penyebaran (Lave, 1988) 
individu, orang lain, dan bebagai benda (artifacts) 
seperti alat-alat fisik dan alat-alat simbolis 
(Solomon, 1993), dan bukan semata-mata 
sebagai suatu kekayaan individual. Dengan 
demikian, manusia merupakan suatu bagian 
terintegrasi dari proses belajar, harus berbagi 
pengetahuan dan tugas-tugas (Borko dan 
Putman, 1998). 

 

KUNCI DASAR PEMBELAJARAN 
KONTEKSTUAL

 Pembelajaran bermakna: pemahaman, relevansi dan 
penilaian pribadi sangat terkait dengan kepentingan 
siswa di dalam mempelajari isi materi pel ajaran. 
Pembelajaran dirasakan terkait dengan kehidupan 
nyata atau siswa mengerti manfaat isi pembelajaran, 
jika mereka merasakan berkepentingan untuk belajar 
demi kehidupannya di masa mendatang. Prinsip ini 
sejalan dengan pembelajaran bermakna (meaningful 
learning) yang diajukan oleh Ausuble. 

 Penerapan pengetahuan: adalah kemampuan siswa 
untuk memahami apa yang dipelajari dan diterapkan 
dalam tatanan kehidupan dan fungsi di masa sekarang 
atau di masa depan. 

 

KUNCI DASAR PEMBELAJARAN 
KONTEKSTUAL

 Berpikir tingkat tinggi: siswa diwajibkan untuk memanfaatkan 
berpikir kritis dan berpikir kreatifnya dalam pengumpulan data, 
pemahaman suatu isu dan pemecahan suatu masalah. 

 Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar: isi 
pembelajaran harus dikaitkan dengan standar lokal, provinsi, 
nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
dunia kerja. 

 Responsif terhadap budaya: guru harus memahami dan 
menghargai nilai, kepercayaan, dan kebiasaan siswa ternan pendidik 
dan masyarakat tempat ia mendidik. Ragam individu dan budaya 
suatu kelompok scrta hubungan antara budaya tersebut akan 
mempengaruhi pembelajaran dan sekaligus akan berpengaruh 
terhadap cara mengajar guru. Setidaknya, ada 4 hal yang 
perdiperhatikan di dalam pembelajaran kontekstual, yaitu individu 
siswa, kelompok siswa baik sebagai tim atau keseluruhan kelas, 
tatanan sekolah dan besamya tatanan komunitas kelas. lu

 

KUNCI DASAR PEMBELAJARAN 
KONTEKSTUAL

 Pembelajaran bermakna: pemahaman, relevansi dan 
penilaian pribadi sangat terkait dengan kepentingan 
siswa di dalam mempelajari isi materi pel ajaran. 
Pembelajaran dirasakan terkait dengan kehidupan 
nyata atau siswa mengerti manfaat isi pembelajaran, 
jika mereka merasakan berkepentingan untuk belajar 
demi kehidupannya di masa mendatang. Prinsip ini 
sejalan dengan pembelajaran bermakna (meaningful 
learning) yang diajukan oleh Ausuble. 

 Penerapan pengetahuan: adalah kemampuan siswa 
untuk memahami apa yang dipelajari dan diterapkan 
dalam tatanan kehidupan dan fungsi di masa sekarang 
atau di masa depan. 

 

KUNCI DASAR PEMBELAJARAN 
KONTEKSTUAL

 Penilaian autentik: penggunaan berbagai 
strategi penilaian (misalnya penilaian proyek 
tugas terstruktur, kegiatan siswa, penggunaan 
portofolio, rubrik, daftar cek, pedoman 
observasi, dan sebagainya) akan merefleksikan 
hasil belajar sesungguhnya.
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PENERAPAN PEMBELAJARAN 
KONTEKSTUAL

 Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih 
bermakna dengan cara bekerja sendiri, rnenernukan 
sendiri, dan mengkonstruksi sendiri! 

 Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk 
semua topik! 

 Kernbangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya!
 Ciptakan ’masyarakat belajar’ (belajar dalam kelompok-

kelompok) 
 Hadirkan 'model' sebagai contoh pembelajaran! 
 Lakukan refleksi di akhir pertemuan! 
 Lakukan refleksi diakhir pertemuan

 

PENERAPAN PEMBELAJARAN 
KONTEKSTUAL DALAM PBI

 














 

PENERAPAN PEMBELAJARAN 
KONTEKSTUAL DALAM PBI

 Pengajaran autentik (Authentic Instruction),
yaitu pendekatan pengajaran yang 
memperkenankan siswa untuk mempelajari 
konteks bermakna. Ia mengembangkan 
keterampilan berpikir dan pemecahan masalah 
yan g penting di dalam konteks kehidupan nyata. 


 Belajar berbasis inquiri (Jnquiry-Based Learning)

yang membutuhkan strategi pengajaran yang 
mengikuti metodologi sains dan menyediakan 
kesempatan untuk pembelajaran bermakna. 
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PENERAPAN PEMBELAJARAN 
KONTEKSTUAL DALAM PBI

 Belajar berbasis projek/tugas terstruktur (Project-Based Learning) yang 
membutuhkan suatu pendekatan pengajaran komprehensif di mana 
lingkungan belajar siswa (kelas) didesain agar siswa dapat melakukan 
penyelidikan terhadap masalah autentik termasuk pendalaman materi 
dari suatu topik mata pelajaran, dan melaksanakan tugas bermakna 
lainnya. Pendekatan ini memperkenankan siswa untuk bekerja mandiri 
dalam mengkonstruk (membentuk) pembelajarannya, dan 
mengkulminasikannya dalam produk nyata (Buck Institute for Education 
dalam Hasanah, 2003). 

 Belajar berbasis kerja (Work-Based Learning) yang memerlukan suatu 
pendekatan pengajaran yang memungkinkan siswa menggunakan konteks 
tempat kerja untuk mempelajari materi pelajaran berbasis sekolah dan 
bagaimana materi tersebut dipergunakan kembali di dalam tempat kerja. 
Jadi dalam hal ini tempat kerja atau sejenisnya dan berbagai aktivitas 
dipadukan dengan materi pelajaran untuk kepentingan siswa (Smith dalam 
Hasanah 2003). 

 

PENERAPAN PEMBELAJARAN 
KONTEKSTUAL DALAM PBI

 Belajar jasa-layanan (Service Learning) yang memerlukan 
penggunaan metodologi pengajaran yang mengkombinasikan jasa-
iayanan masyarakat dengan suatu struktur berbasis sekolah untuk 
merefleksikan jasa-Iayanan tersebut, jadi menekankan hubungan 
antara pengalaman jasa-Iayanan dan pembelajaran akademis. 
Dengan kata lain pendekatan ini menyajikan suatu penerapan 
praktis dari pengetahuan bam yang diperlukan dan berbagai 
keterampilan untuk memenuhi kebutuhan di dalam masyarakat 
melalui proyek/tugas terstruktur dan kegiatan lainnya (McPherson, 
200 I). 


 Belajar kooperatif (Cooperative Learning) yang memerlukan 

pendekatan pengajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa 
untuk bekerjasama dalam memaksimalkan kondisi belajar dalam 
mencapal tujuan belajar (Holubec, 2001). 

 






 Merencanakan pembelajaran sesuai dengan kewajaran 
perkembangan mental (developmentally appropriate) 
siswa. Hubungan antara isi kurikuIum dan metodologi 
yang digunakan untuk mengajar siswa harus 
didasarkan kepada kondisi sosial, emosional dan 
perkembangan intelektual siswa. Jadi, usia siswa dan 
karakteristik individual lainnya serta kondisi sosial dan 
lingkungan budaya siswa haruslah menjadi perhatian di 
dalam merencanakan pembelajaran. Contohnya, apa 
yang telah dipelajari dan dilakukan oleh siswa SLTP 
tentunya akan berbeda dengan apa yang dipelajari dan 
dikerjakan oleh siswa SMU 

 






 Membentuk group belajar yang saling tergantung (interdependent learning 
groups). Siswa saling belajar dari sesamanya di dalam kelompok-
kelompok kecil dan belajar bekerjasama dalam tim lebih besar (ke1as) 
merupakan bentuk kerjasama yang diperlukan oleh orang dewasa di
tempat kerja dan konteks lain. Jadi dalam hal ini siswa diharapkan untuk
berperan aktif. 

 Menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri (self 
-regulated learning) yang memiliki 3 karakteristik umum, yaitu kesadaran 
berpikir, penggunaan strategi dan motivasi berkelanjutan. Berdasarkan 
penelitian bahwa siswa usia 5 s.d. 16 tahun secara bertahap mengalami 
perkembangan kesadaran terhadap (i) keadaan pengetahuan yang 
dimilikinya, (ii) karakteristik tugas-tugas yang mempengaruhi 
pembelajarannya secara individual, dan (iii) strategi belajarnya (Brown, 
Bransford, Ferrara & Campione, 1993; Flavell, 1978 dalam Paris & 
Winograd, 1998). 

 






 Siswa membutuhkan pemahaman terhadap kekuatan dan
kelemahannya untuk menata tujuan yang diinginkan dan
membangun strategi untuk mencapai kompetensi dan rasa percaya
diri, sehingga mereka dapat memahami pentingnya memanfaatkan
waktu untuk berpikir dan merefleksikan suatu pilihan berkaitan
dengan tantangan hidupnya. 

 Sementara itu, guru juga ,harus menciptakan suatu lingkungan di
mana siswa dapat merefleksikan bagaimana mereka belajar, 
menyelesaikan tugas-tugas sekolah, menghadapi hambatan, dan
bekerjasama secara harmonis dengan guru yang lainnya. Jadi, 
jelaslah bahwa pembelajaran mandiri berkaitan bukan hanya
dengan berpikir sederhana terhadap berpikir siswa, tetapi
membantu mereka di dalam menggunakan berpikinya untuk
mengarahkan perencanaan mereka, menyeleksi performan
(prestasi) mereka; sehingga mereka secara efektif dapat
menyelesaikan masalah yang disajikan bagi mereka. 

 






 Mempertimbangkan keragaman siswa (diversity of students). Di 
kelas guru harus mengajar siswa dengan berbagai keragamannya, 
misalnya latar belakang suku bangsa, status sosial-ekonomi, bahasa
utama yang diapaki di rumah, dan berbagai kekurangan yang 
mungkin mereka memiliki. Dengan demikian diharapkan guru dapat
membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. 

 Memperhatikan multi-intelegensi (multiple intelligences) siswa. 
Dalam menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual, maka 
cara siswa berpatisipasi di dalam kelas harus memperhatikan 
kebutuhan dan delapan orientasi pembelajarannya (spasial-verbal. 
linguistik-verbal, interpersonal, musikal-ritmik, naturalis. badan-
kinestetika, intra personal. dan !ogismatematis, (Gardner, 1993)). 
Oleh karena itu, dalam melayani siswa di kelas, guru harus 
memadukan berbagai strategi pendekatan pembelajaran 
kontekstual sehingga pengajaran akan efektif bagi siswa dengan 
berbagai intelegensinya itu (Brockman
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 Menggunakan teknik-teknik bertanya yang meningkatkan
pembelajaran siswa, perkembangan pemecahan masalah dan
keterampilan berpikir tingkat tinggi. Agar pernbelajaran kontekstual
rnencapai tujuannya, maka jenis dan tingkat pertanyaan yang tepat
harus diungkapkan dan  ditanyakan. Pertanyaan harus secara hati-
hati direncanakan untuk menghasilkan tingkat berpikir, tanggapan, 
dan tindakan yang diperlukan siswa dan scluruh peserta di dalam
proses pembelajaran kontekstual (Frazee dalam Hasanah, 2003). 

 Menerapkan penilaian autentik (authentic assessment). Penilaian
autentik mengevaluasi penerapan pengetahuan dan berpikir
kompleks seorang siswa, daripada hanya sekadar hafalan informasi
faktual. Kondisi alamiah pembelajaran kontekstual memerlukan
penilaian interdisiplin yang dapat mengukur pengetahuan dan
keterampilan lebih dalam dan dengan cara yang bervariasi
dibandingkan dengan penilaian satu disiplin (Ananda, 2001). 

 




 Mengkaji konsep atau teori yang akan dipelajari oleh
siswa. 

 Memahami latar belakang dan pengalaman hidup
siswa rnelalui proses pengka jian secara seksama. 

 Mempelajari lingkungan sekolah dan tempat tinggal
siswa, selanjutnya memilih dan mengkaitkannya
dengan konsep atau teori yang akan dibahas dalam
proses pembelajaran kontekstual. 

 Merancang pengajaran dengan mengkaitkan konsep
atau teori yang dipelajari dengan mempertimbangkan
pengalaman yang dimiliki siswa dan lingkungan
kehidupan mereka. 

 




 Melaksanakan pengajaran dengan selalu mendorong
siswa untuk rnengaitkan apa yang sedang dipelajari
dengan pengetahuan/pengalaman yang telah dimiliki
sebelumnya dan mengaitkan apa yang dipelajarrnya
dengan fenomena kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, 
siswa didorong untuk membangun kesimpulan yang 
merupakan pemahaman siswa terhadap konsep atau
teori yang sedang dipelajarinya. 

 Melakukan penilaian terhadap pemahaman siswa. 
Hasil penilaian tersebut dijadikan sebagai bahan 
refleksi terhadap rancangan pembelajaran dan 
pelaksanaannya. 

 

STRATEGI IMPLEMENTASI 
PENDEKATAN KONTEKSTUAL

 Menekankan pada pemecahan masalah/problem. 
Pengajaran kontekstual dapat dimulai dengan suatu 
simulasi atau masalah nyata. Dalam hal ini siswa 
menggunakan keterampilan berpikir kritis dan 
pendekatan sistematik untuk menemukan dan 
mengungkapkan masalah atau isu-isu. Mungkin juga, 
siswa menggunakan berbagai isi materi pembelajaran 
untuk menyelesaikan masalah. Masalah yang 
dimaksudkan adalah yang relevan dengan keluarga 
siswa, pengalaman, sekolah, tempat kerja, dan 
masyarakat, yang memiliki arti penting bagi siswa. 

 

STRATEGI IMPLEMENTASI 
PENDEKATAN KONTEKSTUAL

 Mengakui kebutuhan pembelajaran terjadi 
diberbagai konteks, misalnya,  rumah, 
masyarakat, dan tempat kerja. Pembelajaran 
kontekstual menyarankan bahwa pengetahuan 
tidak dapat dipisahkan dari fisik dan konteks 
sosial tempat ia berkembang. Bagaimana dan di 
mana siswa memperoleh dan memunculkan 
pengetahuan selanjutnya menjadi sangat berarti, 
dan pengalaman belajarnya akan diperkaya jika ia 
mempelajari berbagai keterampilan di dalam 
konteks yang bervariasi (rumah, masyarakat, 
tempat kerja, keluarga). 

 

STRATEGI IMPLEMENTASI 
PENDEKATAN KONTEKSTUAL

 Mengontrol dan mengarahkan pembelajaran siswa
sehingga mereka menjadi pembelajar yang mandiri (self-
regulated learners). Akhirya, siswa harus menjadi 
pembelajar sepanjang hayat yang mampu mencari, 
menganalisis, dan menggunakan informasi tanpa atau 
dengan sedikit bimbingan, dan semakin menyadari 
bagaimana mereka memproses informasi, menggunakan 
strategi pemecahan maslah, serta memanfaatkannya. 
Untuk mencapai itu, melalui pengajaran kontekstual, siswa 
harus diperkenankan melakukan ujicoba (trial and error), 
menggunakan waktu dan struktur materi yang refleksi, dan 
memperoleh dukungan yang cukup serta bantuan untuk 
berubah dari pembelajar yang dependen menjadi 
pembelajar independen. 
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STRATEGI IMPLEMENTASI 
PENDEKATAN KONTEKSTUAL

 Bermuara pada keragaman konteks hidup yang 
dimiliki siswa. secara menyeluruh temyata populasi 
siswa sangatlah beragam ditinjau dari perbedaan 
dalam nilai, adat istiadat sosial, dan perspektif. Di 
dalam proses pembelajaran kontekstual, perbedaan 
tersebut dapat menjadi daya pendorong untuk belajar 
dan sekaligus menambah kompleksitas pembelajaran 
itu sendiri. Kerja sama tim dan aktivitas kelompok 
(group) belajar di dalam proses pembelajaran 
kontekstual sangatlah menghargai keragaman siswa, 
memperluas prespektif, dan membangun keterampilan 
interpersonal (yaitu berpikir melalui berkomunikasi 
dengan orang lain (Gardner dalam Suparno, 2001)). 

 

STRATEGI IMPLEMENTASI 
PENDEKATAN KONTEKSTUAL

 Mendorong siswa untuk belajar dari sesamanya dan 
bersama-sama atau menggunakan group belajar 
interdependen (interdependent learning group). Siswa 
akan dipengaruhi dan  berkontribusi terhadap 
pengetahuan dan kepercayaan orang lain. Group 
belajar atau komunitas pembelajaran akan terbentuk di 
dalam tempat kerja dan sekolah kaitannya dengan 
suatu usaha untuk bersama-sama memakai 
pengetahuan, memusatkan pada tujuan pembelajaran, 
dan memperkenankan semua orang untuk belajar dari 
sesamanya. Dalam hal ini, para pendidik harus 
bertindak sebagai fasilitator, pelatih dan pembimbing
akademis. 

 

STRATEGI IMPLEMENTASI 
PENDEKATAN KONTEKSTUAL

 Menggunakan penilaian autentik (authentic assessment). 
Pembelajaran kontekstual diharapkan membangun 
pengetahuan dan keterampilan dengan eara yang 
bermakna melalui pengikutsertaan siswa ke dalam 
kehidupan nyata atau konteks autentik. Untuk proses 
pembelajaran yang demikian itu diperlukan suatu bentuk 
penilaian yang didasarkan kepada metodologi dan tujuan 
dari pembelajaran itu sendiri, yang disebut dengan 
penilaian autentik. Penilaian autentik menunjukkan bahwa 
pembelajaran telah terjadi; menyatu ke dalam proses 
belajar-mengajar;  memberikan kesempatan dan arahan 
kepada siswa untuk maju; sekaligus dipergunakan sebagai 
alat kontrol untuk melihat kemajuan siswa dan umpan balik 
bagi praktik pengajaran

 

STRATEGI PENERAPAN 
(MENURUT CORD)

 Relating: Belajar diartikan dengan konteks pengalaman
kehidupan nyata. 

 Experiencing:  Belajar ditekankan kepada penggalian
(eksplorasi), penemuan (discovery), dan penciptaan
(invention). 

 Applying: Belajar bilamana pengetahuan
dipresentasikan di dalam konteks pemanfaatannya. 

 Cooperating: Belajar melalui konteks komunikasi
interpersonal, pemakaian bersama, dan sebagainya. 

 Transferring: Belajar melalui pemanfaatan
pengetahuan di dalam situasi atau konteks baru. 

 

STRATEGI PEMBELAJARAN YANG 
BERASOSIASI DENGAN PENDEKATAN 

KONTEKSTUAL

 CBSA 
 Pendekatan proses
 Pendidikan sepanjang hayat
 Pembelajaran autentik
 Pembelajaran berbasis inkuiri
 Pembelajaran berbasis masalah
 Pembelajaran kooperatif
 Pembelajaran berbasis kerja
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Lembar Penilaian 3.4
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