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Abstract 

Bambang Tri Purwanto, NIM: Q.100100296. The Teaching Development of PKn 

Using Contextual Teaching anda Learning (CTL) in SMA Negeri 1 Karangdowo 

Klaten. Thesis. Education Management. Graduate Programme. Muhammadiyah 

University of Surakarta. 2012. 

 The purpose of this research was to describe  the implementation of CTL 

strategy  on improving the quality learning process  of Civic course in Goverment 

Senior High School 1 Karangdowo, Klaten and the effects of that implementation. 

This research used the qualitative method with using desain etnographyc 

research . The informants included the headmaster, teacher, and students of the 

Goverment Senior High School 1 Karangdowo, Klaten. The technique of data 

gathering used interview, observation, and document analysis. The analysis of the 

data gathered used data / source triangulation.   

 The results of this research were: 1) The implementation of CTL strategy  

on improving the quality process of learning of  Civics course at the  Goverment 

Senior High School 1 Karangdowo, Klaten has been run well with the following 

conditions: the planning, learning process and assessment has been suitable with 

the principles of CTL learning so that the vision, mission and the goal of Civic 

course can be carried out. The goal is to create the smart, skillful and responsible 

generations. 2) The implementation of CTL strategy has positive effects on 

improving the qualities of learning process for Civic course. 

The implementation of CTL strategy can be seen through the using of the 

following principles : 1)  Constructivism, 2) Inquiry, 3) Questioning, 4) Learning 

Community, 5) Modeling, 6) Reflection,  and 7) Authentic Assessment. 

 

Key word :  implementation of  CTL strategy,  quality process learning. 
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Pendahuluan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif mampu 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU Nomor 20 Tahun 2003).   

Secara fungsional, pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk 

menyiapkan manusia menghadapi masa depan agar bisa hidup lebih sejahtera, 

baik sebagai individu maupun secara kolektif sebagai warga masyarakat, bangsa 

maupun antar bangsa. Dari sisi spiritual keagamaan, masa depan mencakup 

kehidupan di dunia dan pandangan tentang kehidupan hari kemudian yang 

bahagia.  

Mutu pendidikan dicerminkan oleh kompetensi lulusan yang dipengaruhi 

oleh kualitas proses dan isi pendidikan. Pencapaian kompetensi lulusan yang 

memenuhi standar harus didukung oleh isi dan proses pendidikan yang juga 

memenuhi standar. Perwujudan proses pendidikan yang berkualitas dipengaruhi 

oleh kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana, kualitas pengelolaan, ketersediaan dana, dan system penilaian yang 

valid, obyektif, dan tegas. Oleh karena itu perwujudan pendidikan nasional yang 

bermutu harus didukung oleh isi dan proses pendidikan yang memenuhi standar, 

pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi agar berkinerja optimal, serta sarana dan prasarana, pengelolaan, 

dan pembiayaan yang memenuhi standar (Rosdiana, 2008: 15). 

Mutu pendidikan terkait erat dengan mutu pembelajaran yaitu 

perencanaan, pelaksanaan dan hasil belajar siswa. Mutu pembelajaran sangat 

dipengaruhi oleh peranan dan kompetensi guru selaku pendidik. Terkait       

dengan masalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Mangkoesaputro 

(www.Google.com/searchengine/pembelajaran PKN SLTA/model pembelajaran 

portopolio), berpendapat bahwa masalah utama dalam pembelajaran PKn adalah 
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penggunaan model pembelajaran secara tepat belum memenuhi harapan yang 

diinginkan.  

Dalam pembelajaran PKn, kemampuan menguasai metode pembelajaran 

merupakan salah satu persyaratan utama yang harus dimiliki guru. Metode atau 

strategi yang dipilih dalam pembelajaran PKn harus disesuaikan dengan 

karakteristik tujuan pembelajaran PKn, karakteristik materi pembelajaran PKn, 

situasi dan lingkungan belajar siswa, tingkat perkembangan dan kemampuan 

belajar siswa, waktu yang tersedia dan  kebutuhan  siswa itu sendiri. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman pribadi peneliti sebagai 

guru mata pelajaran PKn, selama ini siswa cenderung kurang aktif dan fokus 

dalam kegiatan pembelajaran. Siswa memaknai PKn sebagai mata pelajaran 

hafalan sehingga cenderung menjenuhkan dan membosankan. Siswa kurang 

mempunyai minat dan motivasi yang kuat dalam pembelajaran PKn sehingga 

hasil belajar siswa cenderung rendah. Di sisi lain, ditemukan fakta bahwa siswa 

mengalami kendala dan kesulitan dalam pembelajaran PKn disebabkan karena 

metode yang sering digunakan oleh guru dalam pembelajaran adalah metode 

ceramah, yang menyebabkan pembelajaran lebih berfokus pada guru sehingga 

siswa menjadi pasif, siswa tidak memiliki ruang dan waktu untuk berkreasi, 

berpartisipasi dan berpikiran kritis. 

Sehubungan dengan hal itu, maka perlu diterapkan suatu pendekatan 

pembelajaran yang efektif dan efisien dengan model pembelajaran aktif (active 

learning). Sebagai alternatif, peneliti memilih penerapan strategi kontekstual atau 

Contextual Teaching and Learning (CTL). Dengan strategi CTL diharapkan 

mampu melibatkan siswa dalam keseluruhan proses pembelajaran dan dapat 

melibatkan  seluruh  aspek, serta secara fisik dan mental melibatkan semua pihak 

dalam pembelajaran sehingga siswa mempunyai kebebasan berpikir, bertindak, 

berpartisipasi, aktif dan kreatif. 

Strategi pembelajaran CTL adalah sebuah proses pendidikan yang 

bertujuan menolong   para  siswa  melihat  makna  di  dalam materi  akademik   
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yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik 

dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks 

keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka. Untuk mencapai tujuan ini, sistem 

tersebut meliputi delapan komponen, yaitu: membuat keterkaitan-keterkaitan yang 

bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti, melakukan pembelajaran yang 

diatur sendiri, melakukan kerjasama, berpikir kritis dan kreatif, membantu 

individu untuk tumbuh dan berkembang, mencapai standar yang tinggi, dan 

menggunakan penilaian autentik.  

Beberapa penelitian terdahulu yang sejenis yang pernah dilakukan adalah 

seperti yang dilakukan oleh Chang, 2006, penelitiannya yang berjudul 

“Interactive Experiences and Contextual Learning In Museums”. Kesimpulan 

dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pengalaman interaktif dan pengajaran 

kontekstual di museum merupakan proses pembuatan dan produk. Karena itu 

museum profesional butuh untuk menginvestigasi kebutuhan pengunjung dengan 

tujuan untuk menyediakan pengalaman pengajaran yang berarti untuk 

pengunjung. Perkembangan siswa yang berkunjung ke museum harus menjadi 

prioritas untuk museum. Museum yang profesional mempunyai pengertian yang 

lebih tentang kebutuhan pengunjung, mereka dapat membuat keputusan lebih 

informatif tentang bagaimana untuk menciptakan pameran yang paling berarti dan 

program-program untuk pengunjung mereka, sehingga bisa memotivasi siswa 

untuk belajar lebih banyak tentang sejarah. Ketika pameran dan program 

mencerminkan keinginan pengunjung dan konteks pribadi, pengalaman 

pengunjung museum dapat lebih diingat karena hal ini mengarah ke partisipasi 

museum masa depan dan menambah pengajaran, penghargaan, dan kenikmatan. 

Masa depan penghargaan museum untuk tahun yang baru ditentukan dengan 

seberapa baik museum dapat dan berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan dan 

harapan audien yang berbagai macam, dengan harapan musium dapat 

dipergunakan sebagai tempat pembelajaran kontekstual yang baik, menarik dan 

mampu meningkatkan motivasi belajar sejarah. 
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Vea, 2007, penelitiannya yang berjudul “Contextual  Learning  and 

Obstacle  Memory in The  Walking Cat”. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa 

Pembelajaran Kontekstual dapat diterapkan pada lingkungan apapun misalnya 

dalam pembelajaran proses gerak pada persendian manusia, guru dapat 

memanfaatkan cara jalan kucing. Pola dasar daya penggerak dalam cara jalan 

binatang dimodifikasi untuk merespon konteks dimana proses jalan itu terjadi. 

Modifikasi ini mengoptimalkan daya penggerak tangan, dan tidak dipengaruhi 

oleh kaki belakang. Daya penggerak juga dibentuk untuk mengakomodasi 

penghalang lingkungan.  

Deal, 2006, penelitiannya yang berjudul “Voices From  The  Classroom: 

Literacy Beliefs and Practices of Two Novice Elementary Teachers”. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa pembelajaran secara bertahap memungkinkan 

siswa dapat memahami apa yang diajarkan oleh guru. Dengan mempraktekkan 

apa yang dijelaskan dalam kelas mendukung siswa untuk lebih memahami dan 

menimbulkan kesan yang dalam dari apa yang dikerjakan, sehingga dengan 

melakukan praktek siswa memiliki kecenderungan lebih memahami apa yang 

diajarkan oleh guru. Partisipasi guru dalam kegiatan belajar meningkatkan 

kepercayaan siswa terhadap guru.  

Buczynski, 2007, penelitiannya yang berjudul “Understanding and 

shaping  curriculum: what  we teach and why”. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah penerapan kurikulum terbagi dalam 4 bagian tahapan,  pertama dimulai 

dengan pandangan pendidik terhadap kejelasan kurikulum, kedua kontinyuitas 

penggunaan metode dan pendekatan dengan dasar teoritikal dan model 

kurikulum, ketiga difokuskan pada pembelajaran yang praktis disesuaikan 

dengan alokasi waktu yang ditentukan dalam rencana pembelajaran, dan bagian 

keempat mendiskusikan ajakan untuk perdebatan tentang perubahan kurikulum, 

mengarahkan pada hasil kurikulum yang kontemporer. Penelitian 

merekomendasikan bahwa keberhasilan penerapan kurikulum terletak pada 

pandangan guru terhadap kurikulum dan pengembangan kurikulum dengan 

menggunakan metode pembelajaran dan strategi pembelajaran yang tepat. 
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Penelitian Rassuli, 2005, yang berjudul “each Us to Learn: Multivariate 

Analysis of Perception of Success in Team Learning”. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa perhatian telah ditujukan kepada efisiensi tim pembelajaran. 

Persepsi siswa terhadap apa yang diajarkan guru, tergantung dari bagaimana cara 

guru menggunakan metode dalam pembelajaran. Guru dan siswa terlihat lebih 

berpengalaman dan berpotensi pada pembelajaran secara kelompok. Hasil 

penelitian merekomendasikan bahwa pembelajaran secara berkelompok dapat 

mengefektifkan proses pembelajaran dan meningkatkan prestasi hasil belajar. 

Berdasar pada uraian permasalahan di atas, maka fokus dalam penelitian 

ini adalah “implementasi strategi kontekstual atau CTL untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran PKn di SMA Negeri 1 Karangdowo Kabupaten Klaten”, yang mana 

fokus penelitian ini peneliti bagi ke dalam 3 (tiga) sub fokus, yaitu, 1) Mengapa 

siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran materi PKn? 2) Bagaimanakah 

cara menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran PKn? 3) 

Apakah implementasi strategi pembelajaran CTL dapat meningkatkan mutu 

pembelajaran PKn? 

Memperhatikan pada fokus penelitian di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah, 1)  Untuk mengetahui masalah mendasar yang 

menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran PKn; 2) Untuk 

mendeskripsikan cara menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam 

pembelajaran PKn; 3) Untuk mengetahui upaya meningkatkan mutu pembelajaran 

PKn melalui implementasi strategi pembelajaran CTL.  

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Dikatakan demikian karena jenis penelitian ini mampunyai ciri-ciri 

antara lain setting yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat 

deskriptif, menekankan pada proses, analisa datanya bersifat induktif dan meaning 

(pemaknaan), tiap event adalah merupakan perhatian yang essensial dalam 

penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif sebagai 
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prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2007: 4). 

Menurut Kirk dan Miller (1986: 9) yang dimaksud penelitian kualitatif adalah: “a 

particular tradition in social science that fundamentally depends on watching 

people in their own territory and interacting with them in their own language, on 

their own terms”. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian etnografi. Penelitian 

etnografi adalah rekonstruksi budaya sekelompok manusia atau hal-hal yang 

dianggap budaya dalam berbagai kancah kehidupan manusia. Etnografi adalah 

budaya tentang perian (deskripsi) kebudayaan (Mantja, 2005: 2).  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang 

latar belakang keadaan dan posisi saat ini serta interaksi lingkungan unit sosial 

tertentu yang bersifat apa adanya (given). Subyek penelitian dapat berupa 

individu, kelompok, atau masyarakat. Etnografi di sini bertujuan untuk memahami 

secara menyeluruh mengenai implementasi strategi CTL dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan  di SMA Negeri 1 Karangdowo Klaten dan 

dampaknya terhadap peningkatan mutu proses pembelajaran. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk kalimat hasil dari 

wawancara dan catatan observasi yang memiliki arti luas, berasal dari transkip 

wawancara, catatan, wawancara lapangan, catatan-catatan resmi dan sebagainya. 

Penelitian kualitatif diarahkan pada kondisi aslinya, bahwa datanya dinyatakan 

pada keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya sesuai dengan yang ada di 

lapangan, sehingga peneliti dapat membuat penafsiran berdasarkan data di 

lapangan dari hasil wawancara serta hasil telaah pustaka yang berkaitan dengan 

permasalahan. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa: 1) Hasil 

evaluasi/ulangan harian (data primer) dan; 2) Hasil observasi pada saat 

pelaksanaan proses pembelajaran selama penelitian berlangsung (data sekunder). 

Data penelitian itu dikumpulkan dari berbagai sumber, meliputi: 1) Informan atau 
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nara sumber, yaitu: siswa, guru dan kepala sekolah; 2) Tempat dan peristiwa 

berlangsungnya aktifitas pembelajaran PKn dan aktifitas lain yang berkaitan; 3) 

Dokumen atau arsip, antara lain berupa kurikulum, rencana pelaksanaan 

pembelajaran, dan buku penilaian.  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah, 1) Wawancara mendalam, dalam penelitian kualitatif wawancara 

dilakukan secara bebas terkontrol artinya wawancara dilakukan secara bebas 

sehingga diperoleh data yang  luas dan mendalam, tetapi masih memperhatikan 

unsur terpimpin pada persoalan-persoalan yang diteliti dalam hal inilah pedoman 

wawancara digunakan; 2) Observasi, Teknik observasi  digunakan untuk 

menggali  data dari  sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan 

benda,  serta rekaman gambar. Observasi  dapat dilakukan  baik secara langsung  

maupun tidak langsung. Pada observasi  langsung  dapat dilakukan dengan 

mengambil  peran atau  tak berperan (Sutopo, 2005: 64). Observasi dalam 

penelitian ini adalah observasi berperan aktif dan menggunakan jenis observasi 

terstruktur, karena peneliti memainkan peranan yang memungkinkan peningkatan 

pembelajaran PKn yang berpedoman pada lembar observasi yang telah disusun 

peneliti. Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang 

meliputi metode dan strategi kegiatan belajar mengajar. Observasi merupakan 

proses perekaman dengan mengamati semua peristiwa dan kegiatan yang terjadi 

selama penelitian berlangsung; 3) Dokumentasi, pengumpulan data melalui teknik 

ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan 

observasi. Dengan analisis dokumentasi ini diharapkan data yang diperlukan 

benar-benar valid. Metode ini dipergunakan untuk mencari data program 

pengajaran guru dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi hasil belajar 

siswa,  profil sekolah dan catatan-catatan lain yang relevan dengan permasalahan 

penelitian. 

Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data peneliti 

menggunakan teknik objektivitas (confirmability) dan triangulasi sumber. Teknik 
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objektivitas atau conformability, dimaksudkan setiap data yang relevan dengan 

permasalahan yang diperoleh dari satu sumber atau informan akan selalu 

dikonfirmasikan dengan sumber atau   informan  yang lain dan key informan, 

sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Sedangkan 

teknik triangulasi sumber ditujukan untuk menguji keabsahan data, peneliti 

melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, baik 

dari hasil wawancara, observasi, maupun analisis dokumentasi. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Implementasi strategi CTL pada pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Karangdowo telah berlangsung sesuai dengan 

pinsip-prinsip pembelajaran CTL meskipun ada beberapa hal yang perlu 

pembenahan yaitu, 1) Perlunya optimalisasi dalam penggunaan media 

pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan lebih efektif; 2) Prinsip 

Learning community akan lebih nampak apabila posisi tempat duduk siswa dalam 

kelompok-kelompok kecil berbentuk melingkar; 3) Upaya guru untuk memberi 

motivasi siswa dalam pembelajaran perlu lebih ditingkatkan. 

Penerapan strategi pembelajaran CTL yang dilakukan oleh guru PKn 

SMA Negeri 1 Karangdowo tersebut, mendukung hasil penelitian dari Vea 

(2007), yang menyimpulkan bahwa Pembelajaran Kontekstual dapat diterapkan 

pada lingkungan apapun misalnya dalam pembelajaran proses gerak pada manusia 

maupun binatang. Pola dasar daya penggerak dalam cara jalan binatang misalnya, 

dimodifikasi untuk merespon konteks dimana proses jalan itu terjadi. 

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangdowo mewajibkan guru-gurunya 

untuk menyusun rencana pembelajaran pada tiap awal semester. Demikian juga 

dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan pengamatan dokumen, 

peneliti melihat bahwa dalam Rencana Pembelajaran telah termuat unsur-unsur 

yang seharusnya ada dalam rencana pembelajaran, yaitu standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator, materi pokok, skenario pembelajaran, sumber dan 
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media pembelajaran serta penilaian hasil belajar. Unsur-unsur rencana 

pembelajaran ini, sesuai dengan kesimpulan penelitian Buczynski (2007), yang 

menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) hal yang harus diperhatikan dalam 

pengembangan kurikulum pembelajaran yaitu, pandangan pendidik terhadap 

kejelasan kurikulum, penggunaan metode dan pendekatan, alokasi waktu, dan 

ketercapaian kompetensi. 

Pelaksanan pembelajaran berbasis CTL mata pelajaran PKn di SMA 

Negeri 1 Karangdowo telah menerapakan tujuh pilar strategi kontekstual atau 

prinsip-prinsip pembelajaran CTL. Kegiatan interaktif yang dilakukan oleh guru 

dalam proses pembelajaran dengan menerapkan tujuh pilar pendekatan strategi 

kontekstual tersebut mendukung hasil penelitian dari Chang (2006) yang 

menyimpulkan, bahwa pengalaman interaktif dan pengajaran kontekstual di 

museum merupakan proses pembuatan dan produk. Karena itu museum 

profesional butuh untuk menginvestigasi kebutuhan pengunjung (siswa) dengan 

tujuan untuk menyediakan pengalaman pengajaran yang berarti untuk 

pengunjung. Perkembangan siswa yang berkunjung ke museum harus menjadi 

prioritas untuk museum.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru membagi siswa dalam kelompok-

kelompok kecil. Masing-masing kelompok bertugas untuk mendiskusikan materi 

pembelajaran yang diberikan guru. Siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-

masing. Guru melakukan pengamatan dan memberi bimbingan pada        

kelompok yang mengalami kesulitan. Kemudian masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas yang kemudian ditanggapi oleh 

peserta dari kelompok lain.  Guru hanya bertindak sebagai fasilitator, motivator 

dan nara sumber. Kegiatan siswa dalam kelompok diskusi ini sejalan dengan hasil 

penelitian Rassuli (2005) yang menyebutkan, bahwa guru dan siswa terlihat lebih 

berpengalaman dan berpotensi pada pembelajaran secara kelompok. Hasil 

penelitian merekomendasikan bahwa pembelajaran secara berkelompok dapat 

mengefektifkan proses pembelajaran dan meningkatkan prestasi hasil belajar. 
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Terkait dengan kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

berbasis CTL berdasarkan hasil pengamatan peneliti di kelas, dapat disimpulkan 

beberapa hal, 1) Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara sistematis dari awal 

sampai akhir; 2) Dalam pembelajaran digunakan berbagai media dan sumber 

pembelajaran, seperti Buku teks pelajaran, modul, OHP, LCD projector, laptop, 

dan skema atau bagan; 3) Suasana pembelajaran tampak “hidup”. Siswa  tampak 

antusias dan sangat termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran; 4) Ada 

kerjasama yang baik antar siswa dalam kelompok maupun antar kelompok. Guru 

selalu memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya dan berpendapat; 5) Guru 

selalu mengadakan refleksi di akhir pembelajaran dan memberi kesempatan siswa 

untuk merenungkan kembali tentang materi yang sudah diberikan guru. Proses 

pembelajaran bertahap yang dilakukan oleh guru SMA Negeri 1 Karangdowo 

tersebut sejalan dengan hasil penelitian Deal (2006), yang menyatakan bahwa 

pembelajaran secara bertahap memungkinkan siswa dapat memahami apa yang 

diajarkan oleh guru. Dengan mempraktekkan apa yang dijelaskan dalam kelas 

mendukung siswa untuk lebih memahami dan menimbulkan kesan yang 

mendalam dari apa yang dikerjakan, sehingga dengan melakukan praktek siswa 

memiliki kecenderungan lebih memahami apa yang diajarkan oleh guru. 

 

Simpulan 

Karakteristik Kemampuan Pemahaman Siswa dalam Proses 

Pembelajaran PKn di SMA Negeri 1 Karangdowo, bahwa siswa memiliki sifat 

dan karakter yang berbeda-beda disetiap kelas. Demikian pula dengan daya serap 

dan kemampuan siswa dalam menerima materi pelajaran. Banyak siswa sering 

mengalami kesulitan dalam memahami dan memaknai materi pembelajaran PKn, 

hal tersebut dikarenakan metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

hanyalah metode ceramah yang bersifat satu arah yang hanya berfokus pada guru, 

sehingga siswa menjadi pasif, tidak interaktif, pembelajaran menjadi kurang 

menantang, siswa tidak memiliki ruang dan waktu untuk berkreasi, berprakarsa, 

berpartisipasi dan berpikiran kritis. Namun, setelah guru dengan kompetensinya 

mampu mengimplementasikan strategi pembelajaran CTL pada mata pelajaran 
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PKn, maka proses pembelajaran PKn menjadi lebih menarik, siswa merasa lebih 

mudah belajar materi PKn, dan berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa. 

Menumbuhkan Minat dan Motivasi Siswa dalam Pembelajaran PKn 

dengan Implementasi Strategi CTL, bahwa implementasi strategi CTL pada 

pembelajaran PKn yang didukung oleh kompetensi guru dalam menyusun rencana 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran serta penilaian pembelajaran dengan 

tepat, terbukti dapat menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam proses 

pembelajaran PKn. Hal itu dapat dilihat pada proses pelaksanaan pembelajaran 

yang berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan 

memotivasi siswa untuk bepartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis siswa. Siswa tidak hanya diberi materi 

pelajaran akademik yang berupa sederetan konsep dan fakta untuk dihafalkan, 

tetapi materi akademik tersebut harus dipahami siswa dan selalu dikaitkan dengan 

konteks kehidupan nyata. Guru berusaha melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran dan menghidupkan interaksi sosial dengan melibatkan siswa dalam 

kegiatan diskusi kelas. Guru selalu memberi kesempatan pada siswa untuk 

bertanya dan mengemukakan pendapat. Siswa terlihat sangat aktif dan 

bersemangat dalam learning community yang berbentuk diskusi kelompok. 

Peningkatan Mutu Pembelajaran PKn sebagai Dampak dari Implementasi 

Strategi CTL, bahwa setelah guru mata pelajaran PKn mengimplementasikan 

strategi pembelajaran CTL, siswa menjadi lebih tertarik dan merasa ada tantangan 

dalam belajar. Mereka semakin berminat dan termotivasi untuk belajar dengan 

giat. Dengan implementasi strategi CTL, tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya dalam rencana pembelajaran, dapat tercapai secara efektif 

dan optimal. Hal tersebut dikarenakan guru dengan kompetensi yang dimiliki 

mampu menyusun dengan tepat rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

dan penilaian pembelajaran berbasis CTL. Kondisi di atas membuktikan bahwa 

dengan implementasi strategi CTL mampu meningkatkan mutu pembelajaran 

PKn.  
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