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Pengertian Pendekatan Contextual Teaching 
And Learning (CTL)

• Pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) 
dapat juga disebut sebagai pendekatan kotekstual. 

• Kata kontekstual (contextual) berasal dari kata context 
yang memiliki arti hubungan, konteks, suasana dan 
keadaan, maka kontekstual dapat diartikan sebagai 
“yang berhubungan dengan suasana (konteks)”. 

• Secara umum contextual mengandung pengertian:
– Yang berkenaan, relevan, ada hubungan atau kaitan langsung, 

mengikuti konteks;
– Yang membawa maksud, makna dan kepentingan 

(meaningful).



Pengertian pendekatan Kontekstual

 Pendekatan Contextual Teaching And Learning 
(CTL) merupakan konsep belajar yang membantu 
guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya 
dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 
siswa membuat hubungan antara materi yang 
dimilikinya dengan penerapannya dalam 
kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 
masyarakat.

 Dengan pendekatan tersebut, hasil pembelajaran 
diharapkan dapat lebih bermakna bagi siswa. 



Tujuan utama CTL

 Mmembantu para siswa dengan cara yang tepat untuk 
mengaitkan makna pada pelajaran-pelajaran akademik 
mereka. Ketika para siswa menemukan makna di dalam 
pelajaran mereka, mereka akan belajar dan ingat apa 
yang mereka pelajari. 

 CTL membuat siswa mampu menghubungkan isi dari 
subjek-subjek akademik dengan konteks kehidupan 
keseharian mereka untuk menemukan makna. Hal itu 
memperluas konteks pribadi mereka. 

 memberikan pengalaman-pengalaman baru yang 
merangsang otak membuat hubungan-hubungan baru, 
dan  menemukan makna baru.



Ciri-ciri pembelajaran CTL

 proses belajar mengajar berlangsung secara alamiah dalam 
bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan sekedar 
transfer pengetahuan dari guru ke siswa,

 Pembelajran yang  dapat memaksimalkan peran siswa dalam 
proses belajar mengajar.

 Pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa sebab mereka 
menjadi pelaku utama pembelajaran dengan mencari sendiri 
sumber belajar, informasi serta menganalisis informasi-
informasi tersebut dengan mengikutsertakan pengetahuan 
atau materi yang telah mereka miliki sebelumnya. 

 siswa dapat menemukan hubungan yang bermakna antara 
ide-ide yang bersifat abstrak seperti materi dengan situasi 
dunia nyata serta membangun interaksi antar siswa melalui 
belajar berkelompok.



Elemen CTL

Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activating 
knowledge).
Pemerolehan pengetahuan baru (acquiring knowledge) 
dengan cara mempelajari secara keseluruhan dulu, 
kemudian memperhatikan detailnya.
Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), 
yaitu dengan cara menyusun konsep sementara 
(hipotesis), melakukan sharing dengan orang lain agar 
mendapat tanggapan (validasi) dan atas dasar 
tanggapan itu, konsep tersebut direvisi dan 
dikembangkan.
Mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut 
(applying knowledge).
Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap 
strategi pengembangan pengetahuan tersebut. 



Pendekatan CTL terdiri dari 

tujuh komponen
konstruktivisme (constructivism), 

inkuiri (inquiry), 

bertanya (questioning), 

masyarakat belajar (learning community),

pemodelan (modelling), 

refleksi (reflection), dan 

penilaian yang sebenarnya (authentic 
assesment). 



Konstruktivisme 

(Constructivism)

Konstruktivisme merupakan landasan berpikir 
pendekatan CTL yaitu bahwa:
pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi 
sedikit. 
pembelajaran harus dikemas menjadi proses 
mengkonstruksi bukan menerima pengetahuan sebab 
manusia harus dapat mengkonstruksi pengetahuan itu 
dan memberi makna melalui pengalaman nyata. 
Dalam proses pembelajaran, siswa membangun sendiri 
pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam 
proses belajar mengajar sehingga siswa menjadi pusat 
kegiatan belajar. 



Menemukan (Inquiry)

Menemukan adalah bagian inti dari kegiatan 

pembelajaran berbasis CTL,  dalam arti bahwa 

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 

siswa diharapkan bukan hasil dari mengingat 

fakta-fakta tetapi dari hasil menemukan 

sendiri. 

guru harus dapat merancang kegiatan yang 

merujuk pada kegiatan menemukan, apapun 

materi yang diajarkannya. 



Bertanya (Questioning)

Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran 
berbasis CTL yang dipandang sebagai kegiatan guru 
untuk mendorong, membimbing dan menilai 
kemampuan berpikir siswa. 

Sedangkan bagi siswa dengan bertanya maka mereka 
melakukan kegiatan menggali informasi, 
mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan 
mengarahkan perhatian pada aspek yang belum 
diketahuinya. 

Aktivitas bertanya ini dapat ditemukan ketika siswa 
berdiskusi, menemui kesulitan,  mengamati, dsb.



Masyarakat Belajar (Learning Community)

Masyarakat belajar pada intinya menyarankan agar hasil 
pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang 
lain. 
Hasil belajar diperoleh dari saling berbagi, saling tolong-
menolong dan berdiskusi antar teman, antar kelompok 
dan antara siswa yang tahu dengan yang belum tahu. 
Pembelajaran dapat berlangsung apabila ada komunikasi 
dua arah. 
Siswa yang terlibat dalam kegiatan komunitas belajar 
saling berbagi informasi. 
pembelajaran dilakukan dalam kelompok-kelompok 
belajar sehingga terjadi komunikasi dua arah dan tidak 
ada satu pihak yang lebih mendominasi. 
siswa akan belajar untuk berinteraksi serta belajar 
menerima pendapat yang berbeda dengan dirinya.



Pemodelan (Modelling)

Pemodelan dalam CTL dimaksudkan bahwa 
dalam pembelajaran ada model yang bisa 
ditiru. Model ini bisa berupa cara 
mengoperasikan sesuatu, contoh karya tulis, 
dll yang dapat dilakukan oleh guru untuk 
kemudian dicoba oleh siswa sendiri. T

siswa bisa dijadikan model dalam 
mendemonstrasikan sesuatu untuk ditunjukkan 
pada teman-temannya dan bahkan jika 
memungkinkan model juga dapat didatangkan 
dari luar. 



Refleksi (Reflection)

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 respon terhadap 

kejadian, aktivitas atau pengetahuan 

yang baru diterima. 



Penilaian Yang Sebenarnya 
(Authentic Assesment)

asesmen adalah proses pengumpulan berbagai 
data yang bisa memberikan gambaran 
perkembangan belajar siswa yang dilakukan 
tidak hanya pada akhir semester tetapi 
dilakukan seiring dengan proses belajar 
mengajar.
Proses pembelajaran lebih ditekankan 
perolehan informasi sehingga data yang 
dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan 
nyata yang dikerjakan siswa pada saat 
melakukan proses pembelajaran.



Ketrampilan dalam KTSP

1, berkomunikasi

2. Bekerjasama dengan kelompok 
majemuk

3. Memecahkan masalah.



Mengapa komunikasi?

1. kecenderungan bekerja individual

2. rendahnya semangat bekerjasama

3, mementingkan diri dan kelompok yang 
sama.

4.rendahnya memanfaatkan pelung di era 
global

5. mementingkan komunikasi dengan 
kelompok



Mengapa kerjasama?

1.untuk memecahkan masalah
bersama

2. keunggulan individual cenderung
mengalahkan yang lain.

3. keunggulan bersama lebih baik
daripada keungulan individu.

4. peluang akan didapat lebih
mudah melalui kerjasama
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