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ABSTRAK 

 

Siti Daruni, 2013, Peningkatan Kemandirian Belajar PKn Melalui Metode CTL Siswa Kelas 
III Semester 2 SDN 01 Harjosari Tahun Pelajaran 2012/2013, Program Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

  
Tujuan dari penelitian ini adalah penggunaan metode CTL untuk meningkatkan 
kemandirian siswa pada pembelajaran Pkn pada siswa kelas III SD Negeri 01 Harjosari 
dengan jumlah sebanyak 15 siswa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif 
sedangkan jenis penelitiannya yaitu tindakan kelas (PTK). Teknik pengumpulan data 
menggunakan Observasi siswa, pengamatan partisipasif dan catatan hasil refleksi. Teknik 
analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pkn materi Menghargai diri sendiri 
dengan pendekatan CTL dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil pengamatan kemandirian belajar pra siklus sebesar 20%, siklus I sebesar 
46,67 % dan Siklus II mendapatkan hasil sebesar 86,67 %. Hasil penelitian tindakan kelas 
tentang pembelajaran Pkn melalui model CTL yang dilakukan sebanyak dua siklus selalu 
mengalami peningkatan dan telah dapat mencapai batas tuntas sesuai dengan indikator 
yang telah ditetapkan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan metode CTL dapat 
meningkatkan kemandirian belajar siswa pada pembelajaran PKn siswa kelas III SD Negeri 
01 Harjosari Tahun Pelajaran 2012/2013. 
 
 
 
 
 
Kata kunci : CTL, Kemandirian Belajar, PKn  
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan memperbaiki 

proses belajar mengajar karena proses belajar mengajar merupakan hal yang utama dalam 

pendidikan. Belajar mengajar adalah hubungan timbal balik antara siswa dan guru dalam 

situasi pendidikan, sehingga guru dalam mengajar dituntut keuletan dan kreatif agar situasi 

belajar mengajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. 

Dalam proses pembelajaran sering ditemukan bahwa pembelajaran masih berpusat 

pada guru. Siswa hanya sebagai pendengar sehingga siswa menjadi malas mengikuti 

pelajaran. Siswa menjadi tidak mandiri dan hanya mengandalkan teman yang pandai karena 

pembelajaran tidak difokuskan pada proses, namun pada hasilnya. Siswa akan melakukan 

perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengerjakan tugas ataupun tes misalnya menyontek 

atau menjiplak. Hal tersebut terjadi akibat ketidakyakinan siswa pada kemampunnya 

sendiri.Untuk mencapai tujuan ini peranan guru sangat menentukan. Menurut Wina Sanjaya 

(2006: 19), peran guru adalah: “Sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator, 

pembimbing, dan evaluator”. Sebagai motivator guru harus mampu membangkitkan 

motivasi siswa agar aktivitas siswa dalam proses pembelajaran berhasil dengan baik. 

Pada SDN 01 Harjosari  kemandirian belajar siswa kelas III masih rendah yaitu 

27,27% yang telah mempunyai kemandirian belajar. Hal tersebut terjadi karena proses 

pembelajaran yang kurang menarik. Maka diperlukan suatu metode pembelajaran yang 

menarik untuk mengatasi masalah tersebut. Guru di SDN 01 Harjosari masih menggunakan 

model pembelajaran ceramah. Model pembelajaran ini tidak dapat membangkitkan 

kemandirian siswa dalam belajar. Hal ini tampak dari perilaku siswa yang cenderung hanya 

mendengar dan mencatat pelajaran yang diberikan guru. Siswa tidak mau bertanya apalagi 

mengemukakan pendapat tentang materi yang diberikan siswa yang mau bertanya dan berani 

mengemukakan pendapat dari 15 orang siswa kelas III hanya sekitar 3 orang (26.67%) 

sedangkan sisanya (73.33%) siswa tidak mau bertanya dan tidak berani mengemukakan 

pendapat.  

Kenyataan-kenyataan yang peneliti jumpai pada sikap siswa dalam proses 

pembelajaran tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar PKn pada siswa 
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di SDN 01 Harjosari masih rendah. Dalam hal ini peneliti berani mengungkapkan karena 

memang kemandirian belajar siswa SDN 01 Harjosari masih jauh dari pengertian 

kemandirian belajar. Berdasarkan pengamatan atau observasi pendahuluan yang peneliti 

lakukan, ditemukan bahwa siswa SDN 01 Harjosari dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas jarang sekali mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, apalagi mengajukan 

saran. Karena kemandirian belajar siswa yang rendah itu, hasil belajar yang diperoleh juga 

menjadi rendah. 

Berdasar hal-hal tersebut di atas diharapkan dengan adanya penggunaan metode CTL 

dapat meningkatkan kemandirian siswa pada pembelajaran, maka peneliti mengadakan 

sebuah penelitian dengan judul “Peningkatan Kemandirian Belajar PKn Melalui Metode 

CTL Siswa Kelas III Semester 1 SDN 01 Harjosari Tahun Pelajaran 2012/2013 ”. 

 

 Tujuan Penelitian 

  a. Tujuan Umum  

Penelitian tindakan kelas ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan 

kemandirian belajar siswa dalam pemelajaran PKn dan membantu guru dalam upaya 

peningkatan kemandirian siswa 

b. Tujuan Khusus  

Meningkatkan kemandirian belajar PKn melalui metode CTL pada siswa kelas 

III semester 2 SD N 01 Harjosari Tahun 2012/2013. 

 

LANDASAN TEORI 
A.  Kajian Teori 

     1.  Kemandirian Belajar Siswa  

    a.  Pengertian Kemandirian Belajar 

Pengembangan kemandirian belajar siswa dapat diartikan sebagai suatu proses 

atau cara untuk membantu individu siswa agar mampu berkembang menjadi lebih baik 

dan maju sesuai dengan maksimalisasi potensi yang dimiliki masing-masing 

(Muliono,1990). Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa kemandirian dapat 

dikembangkan dengan berbagai pendekatan, seperti berbagai pelatihan keterampilan 

hidup, pola asuhan orang tua, pengalaman langsung, dan pendidikan. Hal ini sesuai 

dengan temuan Edgar Dale (dalam Hamalik, 1998) yang membuktikan bahwa siswa 
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yang mendapat pengalaman langsung dalam proses perolehan informasi, lebih mampu 

mengolah, menyimpan, dan menggunakan kembali sesuai dengan kebutuhannya. 

Keberhasilan individu memanfaatkan hasil dari proses pengalaman yang ditempuhnya 

untuk mengatasi kebutuhannya merupakan ciri individu mandiri. 

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Panen dan Sekarwinahya (dalam 

Sumardi, 2004) bahwa belajar mandiri merupakan usaha individu siswa yang otonom 

untuk mencapai suatu kompetensi akademis. Belajar mandiri memiliki ciri utama 

bahwa siswa tidak tergantung  pada pengarahan pengajar secara terus menerus, tetapi 

mereka mempunyai kreativitas dan inisiatif sendiri serta mampu untuk bekerja sendiri 

dengan merujuk pada bimbingan yang diperolehnya. Belajar mandiri memiliki dampak 

yang positif bagi siswa karena mereka akan merasakan tingkat kepuasan yang tinggi, 

mempunyai minat dan perhatian yang tidak terputus-putus, dan memiliki kepercayaan 

diri yang lebih kuat dibandingkan dengan siswa yang hanya belajar secara pasif dan 

menerima saja.  

b.  Unsur - Unsur Kemandirian Belajar Pkn 

Kemandirian diartikan sebagai kekuatan  motivasional dalam diri individu untuk 

mengambil keputusan dan menerima tanggungjawab atas konsekuensi keputusan 

tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka kemandirian dideskripsikan mengandung 

unsur-unsur sebagai berikut :  

1) tanggungjawab,  

2) disiplin,  

3) pemahaman,  

4) komitmen,  

5) kemampuan,  

6) keberanian untuk bertindak,  

7) kesadaran akan sistem nilai dan budaya.  Sunaryo (1988) 

    2.  Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat 

membentuk diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, untuk 

menjadi warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang dilandasi oleh UUD 

1945. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Depdiknas  (2005: 34) bahwa : 
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Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang secara umum 

bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia, sehingga 

memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan 

memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Berdasarkan pendapat di atas jelas bagi kita bahwa PKn bertujuan mengembangkan 

potensi individu warga negara, dengan demikian maka seorang guru PKn haruslah 

menjadi guru yang berkualitas dan profesional, sebab jika guru tidak berkualitas tentu 

tujuan PKn itu sendiri tidak tercapai. Secara garis besar mata pelajaran Kewarganegaraan 

memiliki 3 dimensi yaitu: 

1. Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan (Civics Knowledge) yang mencakup bidang 

politik, hukum dan moral. 

2. Dimensi Keterampilan Kewarganegaraan (Civics Skills) meliputi keterampilan 

partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

3. Dimensi Nilai-nilai Kewarganegaraan (Civics Values) mencakup antara lain percaya 

diri, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur. (Depdiknas 2003 : 4) 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan  bahwa dalam mata pelajaran 

Kewarganegaraan seorang siswa bukan saja menerima pelajaran berupa pengetahuan, 

tetapi pada diri siswa juga harus berkembang sikap, keterampilan dan nilai-nilai. Sesuai 

dengan Depdiknas (2005 : 33) yang menyatakan bahwa tujuan PKn untuk setiap jenjang 

pendidikan yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara yang diwujudkan melalui 

pemahaman, keterampilan sosial dan intelektuan, serta berprestasi dalam memecahkan 

masalah di lingkungannya.  

3.  Contextual Teaching Learning (CTL) 

a. Pengertian CTL 

CTL (Contextual Teaching Learning) yang selanjutnya ditulis CTL adalah 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

situasi dunia nyata siswa yang mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengetahuan dan keterampilan siswa dapat diperoleh dari usaha siswa 

mengkontruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia belajar.  
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Pendapat lain mengatakan bahwa pembelajaran CTL adalah pembelajaran yang 

secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi yang silih asah, silih asih, dan 

silih asuh antar sesama siswa sebagai latihan hidup di dalam masyarakat nyata  

(Abdurrahman dan Bintoro, 2000:78 ).  

Metode CTL melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran produktif yakni, 

konstruktivisme, bertanya (questioning), menemukan (Inquiry), masyarakat belajar 

(learning community), pemodelan (modeling), dan penilaian sebenarnya (autentic 

assement). 

b. Penggunaan Metode CTL 

Isjoni (2007:13) menyatakan bahwa CTL dapat diterapkan untuk memotivasi 

siswa berani mengemukakan pendapatnya, menghargai pendapat teman, dan saling 

memberikan pendapat (sharing ideas) serta siswa dapat bekerja sama dan saling 

tolong-menolong mengatasi tugas yang dihadapinya”.  

Dalam buku lain disebutkan bahwa strategi CTL adalah salah satu strategi 

pembelajaran yang menekankan pentingnya lingkungan alamiah itu diciptakan dalam 

proses belajar agar kelas lebih “hidup” dan lebih bermakna karena siswa mengalami 

sendiri apa yang dipelajarinya. Strategi konstektual merupakan strategi yang 

memungkinkan siswa untuk menguatkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan 

dan ketrampilan akademik mereka dalam berbagai macam tatanan hidup baik di 

sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu, siswa dilatih untuk dapat memecahkan 

masalah yang dihadapi dalam suatu situasi, misalnya dalam bentuk simulasi dan 

masalah yang memang ada di dunia nyata (Nurhadi, 2003:5).  

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa cooperative learning 

adalah suatu model pembelajaran dimana siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok 

kecil untuk saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi tugas 

yang dihadapinya. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil agar siswa lebih 

memahami materi pelajaran serta dapat lebih bekerja sama dengan siswa yang lain. 

Menurut Zahorik (Nurhadi 2002:10), ada lima elemen yang harus diperhatikan 

dalam praktek pembelajaran kontektual. 

1) Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activating learning) 

2) Pemerolehan pengetahuan yang sudah ada (acquiring knowledge) dengan cara 

mempelajari secara keseluruhan dulu, kemudian memperhatikan detailnya. 
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3) Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), yaitu dengan cara 

menyusun  (1) hipotesis (2) melakukan sharing kepada orang lain agar mendapat 

tanggapan (validasi) dan atas dasar tanggapan itu (3) konsep tersebut direvisi dan 

dikembangkan 

4) Mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applaying knowledge) 

5) Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi pengetahuan tersebut 

Penerapan metode CTL dalam pembelajaran PKn berarti pembelajaran yang 

menekankan pentingnya lingkungan alamiah diciptakan dalam proses belajar agar 

kelas lebih hidup dan lebih bermakna, karena siswa mengalami sendiri apa yang 

dipelajarinya, yang mana proses belajarnya dilakukan dalam kelompok kecil yang 

memiliki tingkat kemampuan yang berbeda.  

METODE PENELITIAN 
A.  Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN 01 Harjosari yang terletak di Desa Harjosari 

Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.  

b. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Desember 2012 sampai bulan Januari 2013 

minggu pertama dan kedua pada semester 2 tahun pelajaran 2012 / 2013 . 

B.  Subjek Penelitian 

Penelitian ini akan difokuskan pada siswa kelas III SD N 01 Harjosari yang berjumlah 

15 siswa yang terdiri dari 8 siswa laki laki dan 7 Siswa perempuan. Penelitian dilakukan 

pada pembelajaran PKn.  

C.  Prosedur Penelitian 

Menurut prosedur Penelitian Tindakan Kelas, maka penelitian ini dilaksanakan dalam 

bentuk siklus yang terdiri dari empat tahap yaitu: perencanaan (planning), tindakan (action), 

pengamatan (observing), dan refleksi  (reflecting).  Suharsimi (Depdikbud 1999 : 21). 

D.  Jenis Data dan Sumber Data 

Menurut Suharsimi (2007) data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa 

fakta maupun angka. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. 

Sumber data yang diperlukan penelitian yaitu informan, tempat berlangsungnya penelitian, 

dan dokumen dokumen atau arsip yang menyangkut keberhasilan penelitian. Dalam 
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penelitian ini informan yaitu yang memberikan keterangan dan data-data yang diperlukan 

diantaranya adalah: 

a. Siswa kelas III SD Negeri 01 Harjosari  

b. Guru kelas III SD Negeri 01 Harjosari 

E. Pengumpulan Data 

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah berupa instrumen untuk 
mencatat semua aktivitas siswa selama tindakan berlangsung. Ada tiga macam alat 
pengumpul data yang digunakan, yaitu: 
No Indikator Aspek Pengamatan 
1 Tanggung jawab 1. Menyelesaikan tugas yang diberikan 

2. Mengerjakan tugas sendiri 
2 Disiplin 3. Masuk tepat waktu 

4. Mengikuti pelajaran dengan tertib 
3 Pemahaman 5. Memahami materi yang diberikan 

6. Mampu menyelesaikan tugas 
4 Komitmen 7. Kesungguhan dalam menyelesaikan tugas 

8. Keteguhan siswa dalam bekerja secara 
mandiri 

5 Kemampuan 9.Kemampuan memahami materi 
10. Kemampuan memecahkan masalah 

6 Keberanian untuk bertindak 11. Keberanian bertanya 
12. Keberanian menjawab pertanyaan 

7 Kesadaran 13. Kebiasaan belajar yang mandiri 
14. Sikap dalam mengikuti pembelajaran 

2.  Pengamatan partisipatif 

Cara ini digunakan peneliti agar data yang diinginkan dapat diperoleh sesuai dengan yang 

dimaksud peneliti. Partisipatif maksudnya adalah peneliti terlibat langsung dan aktif 

dalam mengumpulkan data yang diinginkan. Kadang-kadang peneliti juga menguraikan 

obyek yang diteliti untuk melaksanakan tindakan yang mengarah pada data yang ingin 

diperoleh peneliti. 

3.   Catatan hasil refleksi 

Adapun yang dimaksud catatan hasil refleksi adalah catatan yang yang diperoleh dari 

hasil refleksi yang dilakukan dengan melalui kegiatan diskusi antara peneliti dan mitra 

peneliti. Hasil refleksi ini selain dijadikan bahan dalam penyusunan rencana tindakan 

selanjutnya juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengetahui telah tercapai 

tidaknya tujuan kegiatan penelitian ini. 
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HASIL PENELITIAN 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengamatan kemandirian belajar siswa pada pembelajaran awal dan 

perbaikan pembelajaran PKn diperoleh data nilai-nilai pengamatan sebagai berikut: 

Daftar Nilai Pengamatan PKn 

No Nama Siswa 
Nilai Pengamatan 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 
1 Andika Dwi Permadi 33 37 41 
2 Agus Hendri Susilo 24 30 32 
3 Chodri Putri Pamungkas 22 30 34 
4 Dian Fitri Nur Fauziah 20 31 32 
5 Dwi Nur Maghfiroh 20 27 29 
6 Irvan Bayu Nuryanto 21 21 30 
7 Irfan Yulianto 22 24 30 
8 Joko Andriyanto 30 32 36 
9 Lendra Marwa Nasib 22 24 33 
10 Mia Lusiana 39 40 41 
11 Nito Widianto 19 25 29 
12 Rio Saputra 21 24 25 
13 Siska Rahayu 20 29 35 
14 Sri Juminah 20 20 24 
15 Wahyu Dwi Prasetyowati 17 21 29 

Persentase   Penguasaan Materi 
(%) 

20 % 46,67 % 86,67 % 

              Secara keseluruhan, penelitian mengenai penggunaan model CTL untuk 
meningkatkan kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran PKn memberikan hasil 
yang positif yaitu adanya peningkatan kemampuan membaca siswa. Untuk lebih rinci 
dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tingkat Keberhasilan 

No Pertemuan Tingkat Keberhasilan  

1 I 20 % 

2 II 46,67 % 

3 III 86,67 % 
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pada siklus 2 mampu mencapai nilai ketuntasan sebesar 86,67 %, sehingga dapat 

diperoleh prosentase peningkatan hasil belajar siswa dari pra siklus ke siklus I 

sebesar 26,67 %, dan dari siklus I sampai siklus II sebesar 40 %.  

2. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa penggunaan model CTL dapat 

dirasakan efektif bagi guru dalam meningkatkan profesionalismenya dalam bekerja. 

Kemandirian belajar siswa dalam proses pembelajaran PKn mengalami peningkatan 

ke arah positif. Hal ini dapat dilihat dari data nilai kemandirian belajar yang selalu 

meningkat pada setiap siklusnya. 

B. Saran 

Mengacu pada kesimpulan diatas, maka model CTL dapat dijadikan sebagai 

metode alternatif untuk meningkatkan kemandirian belajar dan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran. Adapun beberapa saran yang disampaikan kepada kepala sekolah, 

guru dan peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut :  

1. Bagi SDN 02 Harjosari 

Penelitian tindakan kelas pada pembelajaran PKn melalui model CTL menunjukkan 

kemandirian belajar yang meningkat. Peningkatan ini ditunjang oleh fasilitas alat dan 

bahan, selain itu juga didukung oleh aktivitas dan motivasi siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar dengan model pembelajaran  ini. Diharapkan kepada sekolah untuk 

memberikan dukungan baik alat dan bahan maupun fasilitas pembelajaran yang 

konstruktif. 

2. Bagi Guru 

Hasil penelitian didalam kelas menunjukan keberhasilan pada pembelajaran PKn 

dengan model CTL. Keberhasilan tersebut didukung oleh : 

-   RPP yang dapat diaplikasikan dikelas 

-   Indikator dilaksanakan dan dipahami oleh siswa 

-   Rumusan tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa 

- Peningkatan kemandirian belajar dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

- Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran PKn menggunakan model CTL. 
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