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ABSTRAK 

Sofyan Hadi. 2013. “Pengelolaan Pembelajaran Kejar Paket C Di Sanggar 

Kegiatan Belajar SKB Subah Kabupaten Batang.” Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing 

I: Prof. Dr. Joko Sutarto, M. Pd dan Dosen Pembimbing II: Dr. S. Edy Mulyono, 

M.Si. 

Kata Kunci : Pengelolaan Pembelajaran, Pendekatan Kontekstual . 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa pendidikan merupakan 

suatu hal penting bagi masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun bekerja karena berbagai macam 

faktor diharapkan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 

serta mereka dapat menyiapkan masa depannya dengan keterampilan yang telah 

mereka dapat. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai satu bentuk lembaga 

pendidikan yang memberikan layanan bagi masyarakat. Permasalahan penelitian ini 

adalah: bagaimana mengelola pembelajaran kontekstual? yang meliputi: 1) 

perencanaan pembelajaran kontekstual, 2) pelaksanaan pembelajaran kontekstual, 3) 

evaluasi pembelajaran kontekstual, 4) faktor yang menghambat pembelajaran 

kontekstual. 

Penelitian pengelolaan pembelajaran kontekstual kejar Paket C menggunakan 

penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari 1 Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar, 2 Koordinator program kejar paket C, 3 Tutor, dan 4 Peserta didik. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Pengumpulan 

data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data, dan (4) Penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Teknik yang digunakan untuk pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini adalah 

Triangulasi Sumber. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini: 1) Perencanaan pembelajaran 

kontekstual, dalam penyusunan rencana pembelajaran yaitu sebuah perencanaan 

kegiatan proses pembelajaran warga belajar dimana merupakan gabungan antara 

standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, tujuan pembelajaran, media 

pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, sampai dengan evaluasi 

pembelajaran. 2) Pelaksanaan pembelajaran terdapat banyak inovasi di dalam hal 

rencana persiapan pelaksanaan pembelajaran, sumber-sumber yang dipakai, model 

pembelajaran sampai perubahan yang terjadi dalam materi pelajaran serta pada 

pelaksanaan pembelajaran dengan sistem penilaian sangat mempertimbangkan 

karakteristik warga belajar juga keterampilan kemampuan tutor bidang studi/ 

matapelajaran yang melaksanakan dan menerapkan pembelajaran kontekstual tersebut 

dalam kegiatan belajar mengajar dikelas maupun diluar kelas. 3) Evaluasi yang 

digunakan adalah evaluasi formatif dan sumatif. 4) Faktor penghambat dalam proses 

pembelajaran kontekstual yaitu, terbatasnya waktu atau jam pembelajaran kepada 

warga belajar, karakteristik warga belajar berupa faktor psikologis dimana 

didalamnya yaitu kecerdasan atau inteligensi wrga belajar, sikap atau kebiasaan warga 

dalam mengikuti proses pembelajaran, motivasi dan minat warga belajar. 
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Simpulan dari peneitian adalah perencanaan pembelajaran dilakukan oleh tutor 

kejar paket C di SKB Subah Kabupaten Batang menggunakan model pendekatan 

perencanaan pembelajaran kontekstual. Saran-saran yang disampaikan yaitu : 1) 

Perencanaan pembelajaran kontekstual, waktu yang diperlukan disesuaikan dengan 

beban belajar peserta didik. 2) Pelaksanaan pembelajaran kontekstual kepada paran 

tutor diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan kondisi 

dan minat warga belajar. 3) Tutor mengevaluasi diri tentang penyampaian 

bahan/materi pembelajaran oleh tutor dalam proses pembelajaran dapat diterima oleh 

peserta didik dengan baik atau tidak. 4) Tutor senantiasa bersikap terbuka terhadap 

inovasi dan merespon secara aktif dan kreatif setiap perkembangan pendidikan, 

sehingga dalam memberikan materi pembelajaran, apa yang dilakukan terhadap warga 

belajar benar-benar dapat efektif sesuai dengan tujuan dari pembelajaran tersebut agar 

faktor-faktor yang menghambat pembelajaran kontekstual dapat teratasi dengan baik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 

menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, 

dan informal. Adapun  jalur pendidikan sekolah melalui kegiatan belajar 

mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, sedangkan Pendidikan Luar 

Sekolah ( PLS ) secara empirik ternyata mampu memberikan aksebilitas yang 

luas pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya yang tidak bisa 

terpenuhi oleh pendidikan pada jalur sekolah. PLS memberikan ruang yang luas 

terhadap masyarakat untuk berperan serta sebagai pelaksana, pengembang dan 

pelembaga program PLS. Ciri khas PLS yang fleksibel dalam hal waktu, tempat, 

cara dan program belajar memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam dan 

cepat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. 

Dewasa ini, masih terdapat sistem pembelajaran yang bersifat teoritis. 

Sebagian besar warga belajar belum dapat menangkap makna dari apa yang 

mereka peroleh dari pembelajaran untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari 

hari. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa “pada umumnya warga belajar tidak 

dapat menghubungkan apa yang telah mereka pelajari dengan cara pemanfaatan 

pengetahuan tersebut di kemudian hari“ (Gafur, 2003 : 1). Oleh sebab itu, dalam 

kondisi seperti inilah pengelolaan pembelajaran sangat diperlukan dari setiap 

kalangan yang bersangkutan termasuk tutor. Tutor atau pendidik harus mampu 

merancang sebuah pembelajaran yang benar-benar dapat membekali warga 

belajar baik pengetahuan secara teoritis maupun praktik. Dalam hal ini, tutor 
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harus pandai mencari dan menciptakan kondisi belajar yang memudahkan warga 

belajar dalam memahami, memaknai, dan menghubungkan materi pelajaran yang 

mereka pelajari. Salah satu alternatif jawaban permasalahan di atas, tutor dapat 

memilih model pembelajaran kontekstual. 

Pengajaran dan pembelajaran kontekstual atau contextualteaching and 

learning (CTL) merupakan suatu konsepsi yang membantu tutor mengaitkan 

konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi warga belajar 

membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan 

nyata (Blanchard, 2001). Pengajaran kontekstual memungkinkan warga belajar 

untuk menguatkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

akademik mereka dalam  memecahkan masalah di dunia nyata. The Washington 

State Consortium for Contextual Teaching and Learning (2001) mengidentifikasi 

terdapat tujuh unsur kunci CTL, yakni inkuiri, bertanya, konstruktivis, 

masyarakat belajar, penilaian otentik, refleksi, dan pemodelan (suryanti, 

2006:52). 

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian 

atau tanya jawab lisan (ramah, terbuka, negosiasi) yang terkait dengan dunia 

nyata kehidupan siswa (daily life modeling), sehingga akan terasa manfaat dari 

materi yang akan disajikan, motivasi belajar muncul, dunia pikiran warga belajar 

menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif–nyaman dan menyenangkan. 

Pensip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas warga belajar, warga belajar 

melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat, dan 

mengembangkan kemampuan untuk sosialisasi. 
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Pembelajaran kontekstual terjadi apabila warga belajar menerapkan dan 

mengalami apa yang sedang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah  

dunia nyata yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab mereka sebagai 

anggota keluarga dan warga negara (University of Washington, 2001:1). Dengan 

perkataan lain pembelajaran konstektual adalah pembelajaran yang terjadi dalam 

hubungan yang erat dengan pengalaman sesungguhnya. Seperti yang 

dikemukakan oleh Jhonson (2007:20) bahwa contextual teaching and learning 

merupakan sebuah sistem belajar yang didasarkan pada filosofi bahwa warga 

belajar mampu menyerap pelajaran apabila mereka menangkap makna dalam 

materi akademik yang mereka terima dan mereka dapat mengaitkannya dengan 

informasi pada pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki 

sebelumnya. Untuk itu dapat dikatakan bahwa contextual teaching and learning 

merupakan suatu sistem belajar yang menghubungkan materi pelajaran dengan 

isu-isu kontemporer. Warga belajar tidak hanya terfokus pada tutor dan buku teks 

namun warga belajar dapat menyerap pelajaran dengan cara mencari makna 

dalam materi akademis yang mereka pelajari dan mereka mengaitkan materi ajar 

dengan informasi pada pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki 

(Kusmari, 2007:4). 

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”. pengelolaan 

berarti penyelenggaraan, Hersey dan Blanchard (1982) mendefinisikan 

manajemen adalah kegiatan bekerja sama atau melalui orang lain, baik 

perorangan maupun kelompok, untuk mencapai tujuan organisasi (Sudjana, 

2003:1). 
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Pengelolaan adalah substantif dari mengelola. Sedangkan mengelola berarti 

suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. 

Pelaksanaan melalui berbagai tahap pengurusan, pencatatan dan penyimpanan 

dokumentasi (Arikamto, 1992:8). Pengelolaan yaitu cara untuk perbuatan 

mengelola (Depdikbud 2000:543). 

Pendidikan merupakan upaya untuk membentuk sumber daya manusia yang 

dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Dengan demikian kebutuhan manusia 

semakin kompleks akan terpenuhi. Selain itu melalui pendidikan akan dibentuk 

manusia yang berakal dan berhati nurani. Kualifikasi sumber daya manusia yang 

mempunyai karakteristik seperti di atas sangat diperlukan dalam menguasai dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu menghadapi 

persaingan global. Masalah peningkatan mutu pendidikan tentulah sangat 

berhubungan dengan masalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang 

sementara dilakukan di lembaga pendidikan kita masih banyak yang 

mengandalkan cara-cara lama dalam penyampaian materinya. 

Menanamkan pendidikan tidak hanya di dalam pendidikan informal saja, 

melainkan pendidikan formal dan nonformal juga diperlukan, sehingga dapat 

berkembang ke lingkup yang lebih luas lagi. Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, budi pekerti, serta 

keterampilan yang diperlukan di dalam diri dan masyarakat ( Sutarto, 2007:1). 

Kebanyakan orang mengukur keberhasilan suatu pendidikan hanya dilihat 

dari segi hasil. Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang besifat 
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menyeluruh dalam pelaksanaannya dan mencangkup berbagai aspek, baik aspek 

kognitif, afektif, psikomotorik, sehingga dalam pengukuran tingkat 

keberhasilannya selain dilihat dari segi kuantitas juga dilihat dari segi kualitas 

yang dilakukan di sekolah-sekolah. Mengacu dari pendapat tersebut, maka 

pembelajaran yang aktif ditandai adanya rangkaian kegiatan terencana yang 

melibatkan warga belajar secara langsung, komprehensif baik fisik, mental 

maupun emosi. 

Untuk mengaplikasikan pembelajaran kontekstual dapat digunakan berbagai 

metode yang membuat warga belajar aktif dalam proses pembelajaran seperti 

problem based learning, cooperatif learning, project based learning, servic 

learning dan work based learning (Berns, 2001:4) . Pendapat tersebut 

mengatakan bahwa untuk mewujudkan pembelajaran kontekstual tutor  harus 

menggunakan metode yang banyak melibatkan pengalaman belajar warga belajar 

secara langsung. Cooperative learning merupakan salah satu alternatif plihan 

yang dapat mewujudkan pembelajaran kontekstual. Penerapan model 

pembelajaran kooperatif (cooperative learning) dirasa sangat sesuai karena 

mengkaji permasalahan yang autentik dan membangun rnasyarakat belajar 

(learning comunity). Di dalam pembelajaran kooperatif tidak hanya mempelajari 

materi saja, namun warga belajar juga harus mempelajari ketrampilan-

ketrampilan khusus yang disebut ketrampilan kooperatif. Ketrampilan kooperatif 

ini berfungsi untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas. Peranan hubungan 

kerja dapat dibangun dengan mengembangkan komunikasi antar anggota 

kelompok. Sedangkan peranan tugas dilakukan dengan membagi tugas antar 
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anggota kelompok selama kegiatan dimana hal tersebut akan dpandu dan 

dibimbing oleh tutor yang bersangkutan. 

Tugas tutor adalah mengelola proses belajar mengajar, sehingga terjadi 

interaksi aktif antara tutor dengan warga belajar. Interaksi tersebut tentu akan 

mengoptimalkan pencapaian tujuan yang dirumuskan. Proses belajar mengajar 

adalah suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan tutor dan warga 

belajar atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif 

untuk mencapai tujuan tertentu. Proses belajar mengajar dapat dikatakan efektif 

apabila terjadi hubungan timbal balik antar warga belajar dan tutor. Proses belajar 

mengajar berlangsung secara seimbang tanpa tumpang tindih. Terdapat unsur 

memberi dan menerima antara tutor dan warga belajar (Usman, 2004 : 4) . 

Tutor merupakan personil sekolah yang memiliki kesempatan bertatap muka 

lebih banyak dengan warga belajarnya. Dengan demikian, peran dan tanggung 

jawab tutor sesuai dengan kebijakan SKB antara lain adalah menguasai dan 

mengembangkan materi pembelajaran, merencanakan dan mempersiapkan 

pembelajaran, melakukan proses pembelajaran, serta mengontrol dan 

mengevaluasi kegiatan warga belajar. Kemampuan tutor dalam menciptakan 

pembelajaran yang berkualitas sangat menentukan keberhasilan pendidikan 

secara keseluruhan. Kualitas pembelajaran sangat bergntung pada kemampuan 

tutor, terutama dalam memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik serta 

menyusun perencanaan sebelum pembelajaran. 

Peranan tutor dalam proses pembelajaran adalah mengupayakan agar subyek 

belajar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, subjek melakukan kegiatan belajar dengan cara dan kemampuan 
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masing-masing. Dengan demikian diperlukan kegiatan mulai dari perencanaan, 

palaksanaan, dan evaluasi yang menyeluruh, berkelanjutan, menyeluruh dan 

obyektif. Untuk hal tersebut, masalah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bagi 

tutor merupakan suatu hal yang penting untuk dipahami, dan dipraktekkan dalam 

proses belajar mengajar.  

Proses belajar mengajar yang dilaksanakan di SKB Subah Kabupaten Batang 

telah mengacu pada model pembelajaran kontekstual dengan menggunakan 

metode berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang berpedoman pada KTSP. 

Proses belajar mengajar tersebut dirasa sangat efektif karena warga belajar tidak 

hanya bisa menerima apa yang disampaikan oleh tutor dan warga belajar bersifat 

pasif. Sehingga warga belajar saat ujian menggunakan teknik memahami materi 

dalam ujian. Proses pembelajaran yang diberikan sangat menyatu dengan diri 

warga belajar yang tidak hanya bisa diterima dengan telinga kanan dan keluar 

telinga kiri, melainkan dapat memahami materi. 

Berbagai penelitian berkaitan dengan CTL di Indonesia telah dilakukan. 

Penelitian Widodo (2002) dan Nur, dkk (2002) memperlihatkan pembelajaran 

kontekstual menunjukkan hasil yang positif dalam hal ketuntasan belajar dan 

aktivitas pembelajaran berpusat pada warga belajar seperti mengajukan 

pertanyaan, berdiskusi antar warga belajar dan tutor serta bekerja dalam 

kelompok. 

Dasar berdirinya UPTD SKB adalah karena masyarakat yang buta huruf dan 

putus sekolah dimana hal-hal tersebut adalah dampak dari krisis ekonomi sejak 

tahun 1997 sampai sekarang menjadi kendala disetiap lajunya pembangunan 

diberbagai sector. Dengan pertimbangan itulah surat keputusan Bupati Batang 
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nomor 425/192.A /2005 tentang berdirinya sanggar kegiatan belajar (UPTD 

SKB) Kabupaten Batang pada tanggal 7 juli 2005 yang berkedudukan di subah 

dan ditetapkan peraturan Bupati tentang organisasi dan tata kerja UPTD SKB 

Kabupaten Batang. No.6 tahun 2005 sebagai UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis 

Daerah) pada dinas pendidikan dengan nama UPTD. Sanggar Kegiatan Belajar 

(UPTD SKB) Batang meluncurkan program paket A setara SD, paket B setara 

SLTP, kedua program tersebut mendapat respon yang baik oleh masyarakat. 

Dalam rangka memenuhi pelayanan bagi masyarakat sekaligus untuk 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Seiring dengan 

perkembangan dan kebutuhan masyarakat, melalui keputusan Mendiknas Nomor 

0131/U/1994 bahwa: program paket A ditambah program paket B ditingkatkan 

peran dan fungsinya sebagai jalur alternatif dalam meningkatkan penuntasan 

wajib belajar Sembilan (9) tahun. 

Sejalan dengan batasan, selanjurnya pendidikan nonformal menyediakan 

program paket C yang setara dengan SLTA sebagai lanjutan program paket B 

setara dengan SLTP. Kehadiran program ini juga disambut dengan baik oleh 

masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengikuti program kejar paker C 

setara dengan SLTA ini karena masyarakat memandang bahwa program paket C 

adalah program yang lulusannya standar dengan SLTA. Program paket C adalah 

program pendidikan luar sekolah yang ditunjukkan bagi masyarakat yang karena 

keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, dan kesempatan. Keadaan geografis tidak 

dapat mengikuti pendidikan di sekolah lanjutan tingkat atas yang sederajat yang 

nantinya lulusan paket C mendapat ijasah setara dengan SLTA (Daramaja, 

2007:3). oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai 
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pengelolaan pembelajaran kontekstual teutama pada kejar paket  pada SKB 

Subah Kabupaten Batang, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 

dan faktor penghambat pengelolaan pembelajaran kontekstual. 

2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

2.1 Bagaimana perencanaan pembelajaran kontekstual? 

2.2 Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kontekstual? 

2.3 Bagaimana evaluasi pembelajaran kontekstual? 

2.4 Bagaimana faktor penghambat pengelolaan pembelajaran kontekstual? 

3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah: 

3.1 Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran kontekstual. 

3.2 Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran kontekstual. 

3.3 Mendeskripsikan evaluasi pembelajaran konteksual 

3.4 Mendeskripsikan faktor penghambat pengelolaan pembelajaran kontekstual. 

4. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah: 

4.1 Manfaat Teoritis  

4.1.1 Memberikan sumbangan terhadap pengembangan teori pembelajaran 

pada Pendidikan Luar Sekolah. 

4.1.2 Sebagai bahan informasi bagi penelitian lanjutan untuk meneliti 

masalah-masalah yang berkaitan dengan pembelajaran program kejar 

paket C. 
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4.2 Manfaat Praktis  

4.2.1 Bagi para tutor dapat dijadikan sebagai masukan mengenai pentingnya 

pengelolaan pembelajaran kontekstual warga belajar kejar paket C di SKB 

Subah Batang. 

4.2.2 Hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu masukan bagi para 

praktisi dalam pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS). 

5. PENEGASAN ISTILAH 

Penegasan istilah adalah untuk menghindari kemungkinan kesalah pahaman 

atau kemungkinan salah tafsir. Oleh sebab itu diadakan penegasan mengenai 

istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Hal-hal yang perlu dijelaskan 

adalah: 

5.1 Pengelolaan  

Pengelolaan adalah kegiatan yang dilakukan tutor dalam merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. 

5.2 Pembelajaran Kontekstual (CTL) 

Contekstual Teaching And Learning (CTL) adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan warga belajar 

secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan 

menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata. 

5.3 Kejar Paket C 

Program kejar paket C adalah program kesetaraan melalui jalur pendidikan 

nonformal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan pendidikan 

formal tetapi kontens, konteks, metodologi, dan pendekatan untuk mencapai 

standar kompetensi memakai konsep yang berbeda. 
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5.4 Warga Belajar 

Warga belajar adalah anggota masyarakat, tanpa batas umur, yang 

memerlukan suatu atau beberapa jenis pendidikan tertentu, mempunyai hasrat 

untuk belajar, serta bersedia membiayai sebagian atau segala keperluan 

belajarnya. 

5.5 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah salah satu penyelenggara program 

pendidikan nonformal. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengelolaan Pembelajaran 

2.1.1  Pengelolaan  

2.1.1.1 Pengertian pengelolaan 

Pengelolaan adalah substantif dari mengelola. Sedangkan mengelola berarti 

suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan 

penilaian.Dalam pelaksanaan selalu adanya tahap-tahap pengurusan, 

pencatatan dan penyimpanan dokumentasi (Arikunto, 1992:8). Pengelolaan 

yaitu cara untuk perbuatan mengelola (Depdikbud, 2000:543). 

Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan dimana 

disebabkan karena paa ahli meninjau pengertian pengelolaan pembelajaran 

dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari 

segi fungsi, benda, kelembagaan dan ada pula yang meninjau pengelolaan 

sebagai suatu kesatuan kerja. Namun jika dipelajari dengan teliti, pada 

prinsipnya definidi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang 

sama. Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli, yakni: 

2.1.1.2 Wardoyo 

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, 

pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

12 
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Dapat diartikan bahwa pengelolaan pembelajaran merupakan proses untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, 

diperlukan proses panjang yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

dan penilaian. Perencanaan adalah proses membuat/ merencanakan segala hal 

yang meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara 

mencapai, waktu dan personel yang diperlukan. Sedangkan pengorganisasian 

merupakan pembagian tugas kepada personel yang nantinya terlibat dalam 

mencapai tujuan pembelajaran,serta memberikan pengarahan dan pemantauan. 

Evaluasi sebagai proses dilaksanakan kegiatan untuk mengetahui ketercapaian 

tujuan yang telah dicanangkan dengan melihat dari faktor pendukung dan 

penghambatnya. 

2.1.1.3 Weber 

Weber mengklasifikasikan definisi pengelolaan pembelajaran menjadi dua 

pengertian yaitu berdasarkan pendekatan otoriter dan permisif.  Berikut 

dijelaskan dari masing-masing pendekatan tersebut. 

Pertama, berdasarkan pendekatan otoriter pengelolaan adalah kegiatan 

pengelola untuk mengontrol tingkah laku, pengelola berperan menciptakan 

dan memelihara aturan melalui penerapan di dalamnya secara ketat. Kedua, 

pendekatan permisif mengartikan pengelolaan adalah upaya yang dilakukan 

denga cara memberikan kebebasan untuk melakukan segala sesuatu sesuai 

dengan yang mereka inginkan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang dimaksud dalam 

skripsi ini adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola 

dalam pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. 
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2.1.1.4 Strategi Pengelolaan Pembelajaran 

Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variable metode 

yang berurusan dengan bagaimana interaksi antara pembelajaran dengan 

variable-variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan 

pengambilan keputusan tentang strategi pengoganisasian dan strategi 

penyampaian tertentu yang di gunakan selama proses pembelajaran dan ada 

empat klasifikasi variable strategi pengelolaan pembelajaran yang meliputi (1) 

penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran, (2) pembuatan catatan 

kemajuan belajar warga belajar, (3)  pengelolaan motivasional, dan (4) kontrol 

belajar. 

Penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran atau komponen suatu 

strategi baik untuk strategi pengorganisasian pembelajaran maupun strategi 

penyampaian pembelajaran merupakan bagian yang penting dalam 

pengelolaan pembelajaran.Penjadwalan penggunaan strategi pengorganisasian 

pembelajaran biasanya mencangkup pertanyaan “kapan dan berapa lama 

warga belajar menggunakan setiap komponen pengorganisasian”, sedangkan 

penjadwalan penggunaan strategi penyampaian melibatkan keputusan, 

misalnya “kapan dan untuk berapa lama seorang warga belajar menggunakan 

suatu jenis media”. 

Pembuatan catatan kemajuan belajar warga belajar penting sekali bagi 

keperluan pengambilan keputusan-keputusan yang terkait dengan strategi 

pengelola. Hal ini berarti keputusan apapun yang diambil haruslah didasarkan 
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pada informasi yang lengkap mengenai kemajuan belajar warga belajar 

tentang suatu konsep, prosedur atau prinsip, bila menggunakan 

pengorganisasian dengan hierarki belajar, keputusan yang tepat mengenai 

unsur-unsur mana saja yang ada dalam hierarki yang diajarkan perlu diambil. 

Semua itu dilakukan apabila ada catatan yang lengkap mengenai kemajuan 

belajar warga belajar. 

Pengelolaan motivasional merupakan bagian yang amat penting dari 

pengelolaan interaksi warga belajar dengan pembelajaran.Gunanya untuk 

meningkatkan motivasi belajar warga belajar.Kondisi pembelajaran 

merupakan faktor yang mempengaruhi efek metode dalam meningkatkan hasil 

pembelajaran.Kondisi ini tentunya berinteraksi dengan metode pembelajaran 

dan hakikatnya tidak dapat dimanipulasi. 

Rencana pembelajaran merupakan rencana kegiatan kelas yang dirancang 

oleh tutor dan berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang akan 

dilakukan bersama warga belajar sehubungan dengan topik yang dipelajarinya. 

Program tersebut tercermintujuan pembelajaran, media, strategi, metode, 

sumber belajar dan langkah langkah pembelajaran. Mengenai rencana 

pelaksanaan pendekatan pembelajaran kontekstual harus melalui tahap demi 

tahap yaitu sebagai berikut : tahap pertama, menyusun rencana pembelajaran 

(RP) yaitu sebuah pernyataan kegiatan warga belajar yang merupakan 

gabungan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, materi, media 

pembelajaran. Tahap kedua, silabus dan penilaian dalam menyusun, 

pengembangan silabus dan sistem penilaian tutor diberikan kewenangan yang 

luas dengan ketentuan silabus disususun berdasarkan prinsip yang berorientasi 
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pada pencapaian kompetensi, silabus juga dapat berfungsi untuk mengetahui 

kemampuan belajar warga belajar, memberikan umpan balik, melakukan 

perbaikan. 

Pendekatan pembelajaran kontekstual adalah membantu warga belajar 

mengkaitkan antara materi yang dipelajarinya dengan konteks kehidupan atau 

situasi dunia nyata mereka sehari-hari sebagai individu, anggota keluarga, 

anggota masyarakat yang mendorong warga belajar membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. Pelaksanaan pembelajaran kontekstual memerlukan perubahan-

perubahan kebiasaan dalam proses belajar mengajar, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan hingga sampai pada penilaian hasil belajarnya. Kebiasaan-

kebiasaan itu memunculkan sejumlah pertanyaan yaitu : pembelajaran untuk 

apa?, pembelajaran untuk siapa?, apa yang diajarkan?, dengan cara apa 

mengajar?, pembelajaran dimana?. Sejumlah pertanyaan lain masih dapat 

didaftar, namun yang perlu di garis bawahi adalah pelaksanaan pembelajaran 

kontekstual memerlukan pertanyaan yang perlu disiapkan dengan matang. 

Sistem evaluasi atau system penilaian yang diterapkan di Sanggar Kegiatan 

Belajar Subah Kabupaten Batang menggunakan sistem evaluasi atau sistem 

penilaian  sumatif dan formatif dan disamping juga menggunakan penilaian 

hasil pembelajaran yaitu ulangan harian, diskusi, tugas individu dan tugas 

kelompok. 

2.1.2 Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 
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Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersususun meliputi unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran (Hamalik, 2001:57). 

Berikut merupakan teori-teori yang mempengaruhi pembelajaran diantaranya 

yaitu pembelajaran menurut aliran behaviouristik, pembelajaran menurut 

aliran kognitif, pembelajaran menurut aliran gestalt, pembelajaran menurut 

aliran humanistik. Pembelajaran behavioristik adalah usaha tutor membentuk 

tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan (stimulus). 

Agar terjadi hubungan stimulus dan respon (tingkah laku yang diinginkan) 

perlu latihan, dan setiap latihan yang berhasil harus diberi hadiah atau 

reinforcement (penguatan). Sedangkan pembelajaran menurut aliran 

behavioristik dalam Sugandi (2004:34) adalah upaya membentuk tingkah laku 

yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan 

lingkungan dengan tingkah laku si belajar, oleh karena itu disebutkan juga 

sebagai pembelajaran  perilaku. Dalam pembelajaran perilaku tidak terlepas 

dari prinsip bahwa perilaku berubah menurut konsekuensi-konsekuensi 

langsung.Konsekuensi bisa menyenangkan (reinforcement) dan bisa juga tidak 

menyenangkan (punishment). Pembelajaran yang menyenangkan akan 

memperkuat perilaku, sebaliknya pembelajaran yang kurang menyenangkan 

akan memperlemah perilaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

behavioristik adalah upaya tutor dalam membentuk perilaku warga belajar 

dengan menyediakan lingkungan alamiah warga belajar, sehingga warga 

belajar mampu mengenali lingkungannya. 
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Pembelajaran menurut aliran kognitif adalah cara tutor memberikan 

kesempatan kepada warga belajar untuk berfikir agar dapat mengenal dan 

memahami apa yang sedang dipelajari. Pembelajaran ini lebih menekankan 

pada kemampuan kognisi (mengenal) pada individu yang belajar. Pendapat 

lain tentang pembelajaran aliran kognitif dalam Sugandi (2004: 35-36). 

Terdapat tiga tokoh pentingnya dalam pengembangan pembelajaran  menurut 

aliran kognitif adalah Piaget, Brumer dan Ausubel. 

2.1.2.2 Piaget 

Piaget mengemukakan 3 prinsip utama pembelajaran yaitu Proses 

pembelajaran aktif, dimana suatu pengetahuan terbentuk dari dalam subyek 

belajar. Untuk membantu perkembangan kognitif anak, hal tersebut perlu 

diciptakan suatu kondisi belajar yang menungkinkan anak untuk belajar 

sendiri, misalnya melakukan percobaan, manipulasi simbol-simbol, 

mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban sendiri, membandingkan 

penemuan sendiri dengan penemuan temannya.  

Disamping pembelajaran aktif, perlu juga dengan adanya belajar lewat 

interaksi sosial. Belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan 

terjadinya interaksi diantara subyek belajar. Piaget percaya bahwa belajar 

bersama, baik di antara sesama, anak-anak maupun dengan orang dewasa akan 

membantu perkembangan kognitif mereka. 

Prinsip yang terakhir adalah belajar lewat pengalaman sendiri. 

Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan pada 

pengalaman nyata daripada bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. 

Bahasa memang memegang peranan penting dalam perkembangan kognitif, 
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namun bila menggunakan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi tanpa 

pernah karena pengalaman sendiri, maka perkembangan kognitif anak 

cenderung mengarah ke verbalisme. 

2.1.2.3 JA. Brunner  

Brunner mengemukakan 4 pokok utama dalam belajar yang perlu 

diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dan pembelajaran. Empat pokok yang 

perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : peranan pengalaman struktur 

pengetahuan, kesiapan mempelajari sesuatu intuisi dan cara membangkitkan 

motivasi belajar. 

2.1.2.4 David Ausabel 

Sebagai pelopor aliran kognitif, David Ausabel mengemukakan teori 

belajar bermakna (meaningful learning). Belajar bermakna adalah proses 

mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan dan terdapat 

dalam struktur kognitif seseorang. Jadi pembelajaran kognitif adalah 

pembelajaran yang membebaskan warga belajar untuk memilih apa yang akan 

dipelajari. 

Pembelajaran berdasarkan teori belajar kontruktivisme adalah 

pembelajaraan yang dilihat dari proses belajar terjadi. Pembelajaran yang 

dilakukan berfungsi membekali kemampuan warga belajar untuk mengakses 

berbagai informasi yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar (Sugandi, 

2004:40). Dalam teori kontruktivisme ini Nampak adanya pergeseran fungsi 

antara fungsi tutor dengan buku sebagai sumber informasi. Warga belajar 

dapat memperoleh informasi mempunyai kemampuan yang lebih dalam 

mengakses beragam informasi yang dapat digunakan warga belajar dalam 
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belajar. Tutor lebih berfungsi memberi bekal kemampuan warga belajar dalam 

menyeleksi informasi yang dibutuhkan. 

 

2.1.2.5 Ciri-ciri pembelajaran 

Pembelajaran merupakan sebuah proses interaksi manusia yang  disebut 

sebagai interaksi. Ada tiga ciri khas yang terkandung dalam sistem 

pembelajaran (1) Rencana, ialah penataan ketenagaan, material, dan prosedur 

yang merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran dalam suatu rencana 

khusus. (2) Kesalingtergantungan (interdependence) antara unsur-unsur sistem 

pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat 

esensial, dan masing-masing memberikan sumbangannya kepada sistem 

pembelajaran. (3) Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu 

yang hendak akan dicapai. Ciri ini menjadi dasar perbedaan antara sistem yang 

dibuat oleh manusia dan sistem yang alamiah (natural). 

2.1.2.6 Unsur-unsur pembelajaran  

 Unsur-unsur minimal yang harus ada dalam sistem pembelajaran 

adalah warga belajar, suatu tujuan dan suatu prosedur kerja untuk mencapai 

tujuan. Dalam hal ini, tutor tidak termasuk sebagai unsur sistem pembelajaran 

karena fungsinya dapat digantikan atau dialihkan kepada media sebagai 

pengganti, seperti buku, slide atau teks deprogram dan sebagainya. 

 Ada dua unsur-unsur dinamis pembelajaran pembelajaran pada tutor 

yaitu (1) tutor memotivasi warga belajar dimana motivasi tersebut timbul dari 

kesadaran yang tinggi untuk mendidik warga belajar. (2) tutor perlu berupaya 

meningkatkan kemampuan-kemampuan proses pembelajaran, kemampuan 
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pribadi, dan kemampuan kemasyarakatan agar senantiasa berada didalam 

kondisi yang siap untuk membelajarkan warga belajar. 

 

2.1.2.7 Faktor –faktor yang mempengaruhi pembelajaran 

 belajar sebagai proses atau aktivitas diisyaratkan oleh banyak sekali 

hal-hal atau faktor-faktor yaitu (1) Faktor yang berasal dari luar diri warga 

belajar digolongkan menjadi dua yaitu faktor sosial dan faktor non sosial. (2) 

Faktor yang berasal dari dalam diri warga belajar yaitu faktor fisiologis, 

jasmani, fungsi fungsional tertentu, faktor psikologis mendorong aktivitas 

belajar (Suryabrata,1984:249-250) 

2.2  Pembelajaran kontekstual (CTL) 

2.2.1 Pengertian Pembelajaran Kontekstual 

 Pembelajaran kontekstual adalah model pembelajaran yang telah 

berkembang di negara-negara maju dengan berbagai nama. Kata “konteks” 

dalam imbuhan SCANS diatas menghasilkan terminalogi pembelajaran 

kontekstual. Kata kontekstual kemudian secara alami menggantikan kata 

“terapan” karena “terapan” terlalu sempit untuk mencangkup inovasi 

mengejutkan yang dicapai oleh gerakan reformasi akan rumput ini. 

Kontekstual yang lebih menyeluruh – didalam konteks – menyatakan kesaling 

terhubungan. Segala sesuatu terhubung, termasuk gagasan-gagasan atau 

tindakan. Pembelajaran dan pengajaran kontekstual CTL (Conteksxtual 

Teaching Learning) adalah salah satu topik hangat dalam pendidikan saat ini. 

Anehnya sejauh ini tidak ada panduan menyeluruh mengenai CTL yang 
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menjelaskan secara tepat apa CTL dan mengapa metode itu berhasil 

(Johnson,2006:110). 

 Teaching adalah refleksi sistem kepribadian sang tutor yang bertindak 

secara profesional. Learning refleksi sistem kepribadian warga belajar yang 

menunjukkan perilaku yang terkait dengan tugas yang diberikan, instruction 

adalah sistem sosial tempat berlangsungnya belajar dan mengajar, sedangkan 

kurikulum adalah sistem sosial yang berujung pada sebuah rencana untuk 

pengajaran. Jadi Contextual Teaching Learning adalah sebuah sistem yang 

bersifat menyeluruh yang menyerupai alam bekerja. Pembelajaran dan 

pengajaran kontekstual melibatkan para warga belajar dalam aktivitas penting 

yang membantu mereka mengaitkan pelajaran akademis dengan konteks 

kehidupan nyata yang mereka hadapi.Dengan mengkaitkan keduanya, dapat 

ditarik kesimpulan para warga belajar melibatkan makna didalam tugas 

sekolah sehingga tujuan dari program atau model pembelajaran kontekstual 

adalah warga belajar tingkat pertama mencapai standart yang tinggi. 

2.2.2 Konsep dasar pembelajaran kontekstual 

 Pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning) 

adalah sebuah konsep belajar mengajar dimana seorang tutor menghadirkan 

situasi yang nyata di dalam kelas serta melibatkan warga belajar secara penuh 

untuk menemukan materi yang akan dipelajari. Konsep ini bertujuan 

mendorong warga belajar untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bekal 

untuk memecahkan dalam kehidupan warga belajar sebagai anggota 

masyarakat (sanjaya 2005:109). 
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 Ada tiga hal yang harus dipahami. Pertama CTL menekankan kepada 

proses keterlibatan warga belajar untuk menemukan materi, kedua CTL 

mendorong agar warga belajar dapat menemukan hubungan antara materi 

yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata, ketiga mendorong warga 

belajar untuk dapat menerapkan dalam kehidupan. 

Terdapat lima karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan Contextual Teaching Learning (1) Pembelajaran 

merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activating 

knowledge) (2) Pembelajaran ntuk memperoleh dan menambah pengetahuan 

baru (acquiring knowledge) (3) Pemahaman pengetahuan (understanding 

knowledge) (4) Mempraktikan pengetrahuan dan pengalaman tersebut 

(applying knomledge) (5) Melakukan refleksi (reflecting knowledge). 

2.2.3 Asas-asas pembelajaran kontekstual 

Kontekstual sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang memiliki tujuh 

asas, asas-asas ini yang melandasi pelaksanaan proses pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual. Sering kali asas ini disebut juga 

komponen-komponen kontekstual (CTL). 

Pada dasarnya konsep pembelajaran kontekstual tutor berusaha 

memberikan sesuatu yang bukan abstrak melainkan sesuatu yang nyata sesuai 

dengan lingkungan sekitar anak, sehingga pengetahuan yang diperoleh anak 

dengan proses belajar mengajar di kelas merupakan pengetahuan yang 

dibangun dan dimiliki sendiri. Konsep ini menciptakan ada keterkaitan dengan 

penerapan kehidupan sehari-hari yang bisa dijadikan dasar untuk memecahkan 

masalah kehidupan. 
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Komponen utama pembelajaran kontekstual di kelas antara lain: 

2.2.3.1 Kontruktivisme (Constructivism) 

Suatu kegiatan warga belajar membangun sedikit demi sedikit 

pengetahuan yang dimiliki, Kegiatan ini bertujuan belajar bukan hanya 

menghafal melainkan melalui pengalaman sehingga akan lebih bermakna. 

Kontruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan dalam 

struktur kognitif warga belajar berdasarkan pengalaman (Sanjaya, 2005 : 118). 

2.2.3.2 Bertanya (Questioning) 

Kegiatan bertanya dalam proses pembelajaran, pengajuan pertanyaan dapat 

dilakukan tutor dengan warga belajar, warga belajar dengan tutor warga 

belajar dengan warga belajar bahkan warga belajar dengan orang lain (nara 

sumber) sebagai upaya tutor dalam membimbing warga belajar, menggali 

informasi dan menilai sejauh mana kemampuan yang telah diperoleh warga 

belajar. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap 

individu, sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan 

seseorang dalam berpikir (Sanjaya, 2005 : 120). 

2.2.3.3 Menemukan (Inquiry) 

Suatu kegiatan warga belajar untuk berusaha menemukan sendiri 

pengetahuan bukan merupakan hasil mengingat fakta-fakta. Inkuiri adalah 

proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses 

berpikir secara sistematis (Sanjaya, 2005 : 119). 

2.2.3.4 Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Suatu kegiatan warga belajar memperoleh hasil belajar dari bekerja sama 

atau bertukar pendapat dengan orang lain. Maksudnya suatu permasalahan 
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tidak mungkin dapat dipecahkan sendiri, akan tetapi membutuhkan bantuan 

orang lain. Konsep masyarakat belajar sendiri dalam CTL (Sanjaya, 2005 : 

120) 

2.2.3.5 Pemodelan (Modeling) 

Pemodelan dapat diartikan memberi suatu contoh nyata yang 

ditunjukkantutor atau orang lain bisa asli atau tiruan dan bisa berbentuk 

demonstrasi, pemberian contoh tentang konsep-konsep. Modeling adalah 

proses pembelajaran dengan memperagakan suatu sebagai contoh yang dapat 

ditiru oleh setiap warga belajar (Sanjaya, 2005 :121). 

2.2.3.6 Refleksi (Reflection) 

Refleksi yaitu berpikir kembali apa yang telah dilakukan dan apa yang 

akan diperoleh warga belajar dalam proses kegiatan pembelajaran. 

2.2.3.7 Penilaian Otentik (Authentic Assement) 

Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh tutor tentang 

perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan warga belajar 

melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau 

menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan 

(kompetensi) telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Proses pembelajaran 

konvensional yang sering dilakukan tutor pada saat ini, biasanya ditekankan 

kepada perkembangan aspek intelektual, sehingga alat evaluasi yang 

digunakan terbatas pada penggunaan tes (Sanjaya,2005:122). 

2.2.4 Perbedaan Pembelajaran Kontekstual Dengan Pembelajaran 

Konvensional 
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Perbedaan pokok antara pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran 

konvensional (Sanjaya, 2005 : 115)  yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1 : Perbedaan Pembelajaran Kontekstual Dengan Konvensional 

No Pembelajaran kontekstual Pembelajaran konvensional 

1. CTL menempatkan warga 

belajar sebagai subjek belajar, 

artinya warga belajar berperan 

aktif dalam setiap proses 

pembelajaran dengan cara 

menemukan dan menggali 

sendiri materi pelajaran 

Pembelajaran konvensional 

warga belajar ditempatkan 

sebagai objek belajar yang 

berperan sebagai penerima 

informasi secara pasif 

2. Dalam pembelajaran CTL 

warga belajar belajar melalui 

kegiatan kelompok, seperti 

kerja kelompok, berdiskusi, 

saling menerima, dan member 

Dalam pembelajaran 

konvensional warga belajar lebih 

banyak belajar secara individual 

dengan menerima, mencatat, dan 

menghafal materi pelajaran 

3. Pembelajaran kontekstual 

dikaitkan dengan kehidupan 

nyata secara riil 

Pembelajaran konvensional 

adalah pembelajaran yang 

bersifat teoritis dan abstrak 

4. Kemampuan didasarkan atas 

pengalaman 

Pembelajaran konvensional 

adalah pembelajaran yang 

kemampuannya diperoleh 

melalui latihan-latihan 

5. Tujuan akhir dari proses 

pembelajaran melalui CTL 

adalah kepuasan diri 

Pembelajaran konvensional 

tujuan akhir adalah nilai atau 

angka 

6. Dalam CTL tindakan atau 

perilaku dibangun atas 

kesadaran diri 

Pembelajaran konvensional 

tindakan atau perilaku 

didasarkan oleh faktor dari luar 

dirinya 

7. Dalam CTL pengetahuan yang 

dimiliki setiap individu selalu 

berkembang sesuai dengan 

pengalaman yang dialaminya 

Dalam pembelajaran 

konvensional hal ini tidak 

mungkin terjadi. Kebenaran 

yang dimiliki bersifat absolute 

dan final, oleh karena 

pengetahuan dikonstruksi oleh 

orang lain 

 

 

 

2.3  Pembelajaran orang dewasa (Andragogi) 
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Andragogi berasal dari bahasa Yunani kuno: "aner", dengan akar kata 

andr, yang berarti orang dewasa, dan agogus yang berarti membimbing atau 

membina. Istilah lain yang sering dipergunakan sebagai perbandingan adalah 

"pedagogi", yang ditarik dari kata "paid" artinya anak dan "agogus" artinya 

membimbing atau memimpin. Dengan demikian secara harfiah "pedagogi" 

berarti seni atau pengetahuan membimbing atau memimpin atau mengajar 

anak. Karena pengertian pedagogi adalah seni atau pengetahuan membimbing 

atau mengajar anak maka apabila menggunakan istilah pedagogi untuk 

kegiatan pendidikan atau pelatihan bagi orang dewasa jelas tidak tepat, karena 

mengandung makna yang bertentangan. Banyak praktik proses belajar dalam 

suatu pelatihan yang ditujukan kepada orang dewasa, yang seharusnya bersifat 

andragogis, dilakukan dengan cara-cara yang pedagogis. Dalam hal ini 

prinsip-prinsip dan asumsi yang berlaku bagi pendidikan anak dianggap dapat 

diberlakukan bagi kegiatan pelatihan bagi orang dewasa 

(http://www.oocities.org/teknologipembelajaran/andragogi.html).  

Dengan demikian maka kalau ditarik pengertiannya sejalan dengan 

pedagogi, maka andragogi secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu dan seni 

mengajar orang dewasa. Namun karena orang dewasa sebagai individu yang 

sudah mandiri dan mampu mengarahkan dirinya sendiri, maka dalam 

andragogi yang terpenting dalam proses interaksi belajar adalah kegiatan 

belajar mandiri yang bertumpu kepada warga belajar itu sendiri dan bukan 

merupakan kegiatan seorang guru mengajarkan sesuatu (Learner Centered 

Training/Teaching). 

http://www.oocities.org/teknologipembelajaran/andragogi.html
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Malcolm Knowles (1970) dalam mengembangkan konsep andragogi, 

mengembangkan empat pokok asumsi sebagai berikut:  

2.3.1 Konsep Diri 

Asumsinya bahwa kesungguhan dan kematangan diri seseorang 

bergerak dari ketergantungan total (realita pada bayi) menuju ke arah 

pengembangan diri sehingga mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri dan 

mandiri. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa secara umum konsep diri 

anak-anak masih tergantung sedangkan pada orang dewasa konsep dirinya 

sudah mandiri. Karena kemandirian inilah orang dewasa membutuhkan 

memperoleh penghargaan orang lain sebagai manusia yang mampu 

menentukan dirinya sendiri (Self Determination), mampu mengarahkan 

dirinya sendiri (Self Direction). Apabila orang dewasa tidak menemukan dan 

menghadapi situasi dan kondisi yang memungkinkan timbulnya penentuan 

diri sendiri dalam suatu pelatihan, maka akan menimbulkan penolakan atau 

reaksi yang kurang menyenangkan. Orang dewasa juga mempunyai 

kebutuhan psikologis yang dalam agar secara umum menjadi mandiri, 

meskipun dalam situasi tertentu boleh jadi ada ketergantungan yang sifatnya 

sementara.Hal ini menimbulkan implikasi dalam pelaksanaan praktek 

pelatihan, khususnya yang berkaitan dengan iklim dan suasana pembelajaran 

dan diagnosa kebutuhan serta proses perencanaan pelatihan. 

2.3.2 Peranan Pengalaman 

Asumsinya adalah bahwa sesuai dengan perjalanan waktu seorang 

individu tumbuh dan berkembang menuju ke arah kematangan. Dalam 

perjalanannya, seorang individu mengalami dan mengumpulkan berbagai 
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pengalaman pahit-getirnya kehidupan, dimana hal ini menjadikan seorang 

individu sebagai sumber belajar yang demikian kaya, dan pada saat yang 

bersamaan individu tersebut memberikan dasar yang luas untuk belajar dan 

memperoleh pengalaman baru. Oleh sebab itu, dalam teknologi pelatihan 

atau pembelajaran orang dewasa, terjadi penurunan penggunaan teknik 

transmittal seperti yang dipergunakan dalam pelatihan konvensional dan 

menjadi lebih mengembangkan teknik yang bertumpu pada pengalaman. 

Dalam hal ini dikenal dengan "Experiential Learning Cycle" (Proses Belajar 

Berdasarkan Pengalaman). Hal in menimbulkan implikasi terhadap 

pemilihan dan penggunaan metoda dan teknik kepelatihan. Maka, dalam 

praktek pelatihan lebih banyak menggunakan diskusi kelompok, curah 

pendapat, kerja laboratori, sekolah lapang, melakukan praktek dan lain 

sebagainya, yang pada dasarnya berupaya untuk melibatkan peranserta atau 

partisipasi peserta pelatihan. 

2.3.3 Kesiapan Belajar 

Asumsinya bahwa setiap individu semakin menjadi matang sesuai 

dengan perjalanan waktu, maka kesiapan belajar bukan ditentukan oleh 

kebutuhan atau paksaan akademik ataupun biologisnya, tetapi lebih banyak 

ditentukan oleh tuntutan perkembangan dan perubahan tugas dan peranan 

sosialnya. Pada seorang anak belajar karena adanya tuntutan akademik atau 

biologiknya. Tetapi pada orang dewasa siap belajar sesuatu karena tingkatan 

perkembangan mereka yang harus menghadapi dalam peranannya sebagai 

pekerja, orang tua atau pemimpin organisasi. Hal ini membawa implikasi 

terhadap materi pembelajaran dalam suatu pelatihan tertentu. Dalam hal ini 



30 

 

tentunya materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang 

sesuai dengan peranan sosialnya. 

2.3.4 Orientasi Belajar 

Asumsinya yaitu bahwa pada anak orientasi belajarnya seolah-olah 

sudah ditentukan dan dikondisikan untuk memiliki orientasi yang berpusat 

pada materi pembelajaran (Subject Matter Centered Orientation). 

Sedangkan pada orang dewasa mempunyai kecenderungan memiliki 

orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi 

(Problem Centered Orientation). Hal ini dikarenakan belajar bagi orang 

dewasa seolah-olah merupakan kebutuhan untuk menghadapi permasalahan 

yang dihadapi dalam kehidupan keseharian, terutama dalam kaitannya 

dengan fungsi dan peranan sosial orang dewasa. Selain itu, perbedaan 

asumsi ini disebabkan juga karena adanya perbedaan perspektif waktu. Bagi 

orang dewasa, belajar lebih bersifat untuk dapat dipergunakan atau 

dimanfaatkan dalam waktu segera. Sedangkan anak, penerapan apa yang 

dipelajari masih menunggu waktu hingga dia lulus dan sebagainya. Sehingga 

ada kecenderungan pada anak, bahwa belajar hanya sekedar untuk dapat 

lulus ujian dan memperoleh sekolah yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan 

implikasi terhadap sifat materi pembelajaran atau pelatihan bagi orang 

dewasa, yaitu bahwa materi tersebut hendaknya bersifat praktis dan dapat 

segera diterapkan di dalam kenyataan sehari-hari. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3 DEFINISI PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

yaitu pendekatan yang memandang obyek kajian terdiri dari unsur yang saling 

terkait dan mendeskripsikan fenomena yang andal (Arikunto, 1993:203). 

Pengelolaan pembelajaran kontekstual maka menggunakan pendekatan 

kualitatif karena permasalahan yang akan di bahas tidak berkenaan dengan 

angka-angka, tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan tentang 

model pengelolaan pembelajaran kontekstual. 

Agar peneliti dapat mendeskripsikan secara jelas dan rinci serta dapat 

memperoleh data yang mendalam dari fokus penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan metode kualitatif, menurut Bodgan dan Biklen dalam Moleong 

(2002: 4-8) bahwa penelitian kualitatif memiliki lima ciri yaitu (1) Dilaksanakan 

dengan latar alami, karena merupakan alat penting adalah adanya sumber data 

yang langsung dari peristiwa. (2) Bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan 

berbentuk kata-kata atau gambar dari pada angka. (3) Lebih memperhatikan 

proses daripada hasil atau produk semata. (4) Dalam menganalisis data 

cenderung cara induktif. (5) Lebih mementingkan tentang makna esensial. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah obyek penelitian dimana kegiatan penelitian 

dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah dan 

memperjelas obyek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga permasalahan 

tidak terlalu luas. Yang dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB) Subah Kabupaten Batang.  

Alasan dipilihnya daerah ini menjadi wilayah penelitian adalah SKB Subah 

merupakan tempat pembelajaran pendidikan nonformal yang telah menerapkan 

model pembelajaran kontekstual. Disamping itu, jarak rumah peneliti dengan 

sanggar kegiatan belajar yang berdekatan mempermudah dalam melaksanakan 

penelitian yang sangat berkaitan dengan program-program Pendidikan Luar 

Sekolah sebagai SKB yang melaksanakan pembelajaran kontekstual. 

3.3 Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian merupakan bagian yang sangat menentukan 

dalam penelitian kualitatif. Dengan adanya penetapan fokus penelitian, penelitan 

tersebut tidak dimulai dari sesuatu yang kosong/ tanpa adanya suatu masalah. 

Masalah ini bisa datang dari sesuatu yang kurang atau tanpa adanya suatu 

masalah, melainkan dilakukan berdasarkan pengalaman (sumber kepustakaan, 

ilmiah) maupun dari pengetahuan atau pengalaman sendiri. 

Fokus penelitian berisi pokok kajian yang menjadi pusat perhatian. Dalam 

penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya, adalah: pengelolaan 

pembelajaran kontekstual kejar paket C di Sanggar Kegiatan Belajar Subah 

Kabupaten Batang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan faktor 
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penghambat dalam pembelajaran dimana didalamnya meliputi 7 unsur dalam 

kontekstual CTL. 

3.4 Sumber data 

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari 2 yaitu : sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian kali ini adalah 

kepala SKB, tutor, serta warga belajar. Sedangkan Sumber data sekunder dari 

penelitian ini  adalah pihak penyelenggara serta pelaksana program. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis 

data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, adapun teknik yang 

digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data esensial dalam penelitian terlebih 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pengamatan atau observasi dimanfaatkan 

sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (1981: 191-

193)Teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman secara langsung. Teknik 

pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri. Pengamatan 

memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi proporsional maupun 

pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Selain itu teknik pengamatan 

memungkinkan peneliti mampu memahami situasi situasi yang rumit.  

Alasannya untuk mengetahui gambaran awal tentang subyek penelitian, 

maka peneliti harus lebih dahulu mengadakan survey terhadap situasi dan kondisi 

sasaran penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengamati langsung tentang hal-

hal yang berkaitan dengan fokus penelitian, misalnya melakukan pengamatan 
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terhadap kegiatan belajar mengajar di Sanggar Kegiatan Belajar Subah kabupaten 

Batang. 

3.5.2 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakuakan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong,1998:135).  

Wawancara dilakukan melalui tanya jawab langsung kepada nara sumber 

yang dapat dipercaya kebenarannya. Pengambilan data dalam teknik wawancara 

dilakukan secara langsung saat pengamatan, dengan menggunaklan pedoman 

wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. 

Keuntungan menggunakan teknik wawancara adalah wawancara dapat 

digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Jika ada 

pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskan. 

Disamping hal tersebut wawancara dapat mengecek kebenaran dari jawaban 

responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding atau dengan melihat 

wajah maupun gerak-gerik responden.Alasan wawancara dalam penelitian ini 

adalah untuk mengungkap lebih dalam dan mengecek kebenaran bagaimana 

sebenarnya pengelolaan pembelajaran kontekstual kejar paket C di Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB) Subah kabupaten Batang. 

Adapun aspek yang ditanyakan dalam wawancara dalam penelitian ini 

meliputi; identitas responden, dan hal yang berkaitan dengan fokus penelitian 

tentang bagaimana pengelolaan pembelajaran kontekstual kejar paket C di 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Subah kabupaten Batang. 



35 

 

3.5.3 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan atau pengutipan data dari 

dokumen yang ada dalam lokasi penelitian. Dokumen ini dimaksudkan untuk 

melengkapi data dari wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berupa surat-

surat, gambar atau foto dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian. 

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data tertulis 

dan nyata yang meliputi; gambaran umum Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

Subah kabupaten Batang yang dapat dilihat dari data Monografi letak, surat ijin 

penelitian, dan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian. 

3.6 Keabsahan Data 

Menurut Lincoln dan Guba (Moleong, 2000:173) ada empat kriteria yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif untuk keabsahan data, yaitu, 1) Derajat 

kepercayaan (Kredibility), 2) Keteralihan (Transferability), 3) Kebergantungan 

(Dependability), 4) Kepastian (Confirmability). 

Kriteria keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan 

hasil penelitian dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Teknik-teknik yang 

digunakan untuk melacak atau membuktikan kebenaran atau taraf kepercayaan 

data melalui ketekunan pengamatan (persisten observation), triangulasi 

(triangulation), pengecekan dengan teman sejawat. Untuk membuktikan 

keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan hanya terbatas pada 

teknik pengamatan lapangan dan triangulasi. 

Dezim dalam Moleong (2000:278) membedakan 4 macam triangulasi, yaitu 

(1) Triangualasi sumber maksudnya membandingkan dan mengecek balik derajat 
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kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. (2) Triangulasi metode maksudnya menurut Patton 

dalam Moleong (2000:178) terdapat dua strategi, yaituPengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan 

Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 

sama. (3) Triangulasi peneliti maksudnya memanfaatkan peneliti untuk keperluan 

pengecekan kembali derajat kepercayaan data. (4) Triangulasi teori maksudnya 

membandingkan teori yang ditemukan berdasarkan kajian lapangan dengan teori 

yang telah ditemukan para pakar. 

Teknik triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan 

metode, dengan pertimbangan bahwa untuk memperoleh informasi dari para 

informan perlu diadakan cross cek antara satu informan dengan informan yang 

lain sehingga dapat memperoleh informasi yang benar-benar valid. 

Informasi yang diperoleh diusahakan dari narasumber yang mengetahui 

akan permasalahan dalam penelitian ini. Informasi yang diberikan salah satu 

informan dalam menjawab pertanyaan peneliti, peneliti mengecek ulang dengan 

menanyakan ulang pertanyaan yang disampaikan oleh informan pertama 

keinforman lain. 

Apabila kedua jawaban yang diberikan itu sama maka jawaban itu dianggap 

sah, apabila jawaban itu saling berlawanan atau berbeda, maka langkah alternatif 

sebagai solusi yang tepat adalah dengan mencari jawaban atas pertanyaan itu 

kepada informan ketiga yang berfungsi sebagai pembanding diantara keduanya. 

Hal ini dilakukan untuk membahas setiap fokus penelitian yang ada sehingga 

keabsahan data tetap terjaga dan bisa dipertangungjawabkan. 
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3.7 Analisis Data 

Bersamaan dengan proses pengumpulan data dilakukan juga analisisdata. 

Alur analisis mengikuti pendapat Spradley dalam Sanapiah (1990:91-108) 

dengan mereduksi banyaknya data yang diperoleh, diklasifikasikandalam domain 

untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh dari 

suatu fokus permasalahan yang diteliti. 

Analisis data dilakukan bersamaan dalam proses pengamatan 

danwawancara deskriptif, selanjutnya dilakukan analisis taksonomik 

yangberusaha merinci lebih lanjut, mengorganisasikan atau menghimpunelemen-

elemen yang sama. Analisis taksonomik dilakukan bersamaandengan 

pengamatan terfokus dan wawancara struktural. Dalam tahap initerkait dengan 

fokus penelitian yaitu “Pengelolaan pembelajaran kontekstual kejar paket C di 

SKB Subah Kabupaten Batang”. 

Selanjutnya dilakukan analisis komponensial denganmengorganisasikan 

kontras antar elemen dalam domain yang diperoleh daripengamatan dan 

wawancara terseleksi dan kemudian lanjutkan dengananalisis tema untuk 

mendiskripsikan secara menyeluruh dan menampilkanmakna dari yang menjadi 

fokus penelitian. 

Dari hasil studi tersebut dilakukan pembahasan dari analisis sertaevaluasi 

sesuai dengan kriteria yang ada. Kemudian dilakukan penarikankesimpulan dan 

analisis rekomendasi. Berangkat dari analisis rekomendasiini kemudian diajukan 

beberapa rekomendasi yang dipandang penting danbermanfaat. 

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber dari wawancara, hasil observasi dan sebagainya (Moleong 
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2001:190). Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menganalisis dalam 

penelitian kualitatif yaitu: analisis data lapangan, dan analisis data setelah 

pengumpulan data selesai. 

Cara yang pertama dilakukan pada waktu kegiatan pengumpulan data di 

lapangan sedang berlangsung, cara ini dilakukan berulang-ulang dan hasilnya 

harus diuji kembali, sedangkan cara kedua dilakukan setelah proses pengumpulan 

data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara yang kedua dengan alasan 

bahwa analisisnya akan lebih lengkap. Hal ini disebabkan data yang diperoleh 

dilapangan sudah lengkap, dengan demikian tidak perlu diulang-ulang. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis model interaktif. 

Analisis model interaktif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terdiri secara 

bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ 

verifikasi (Milles, 1992: 16). 

3.7.1 Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan, dengan tujuan untuk mempemudah pemahaman terhadap 

data yang terkumpul. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasi data yang sedemikian rupa sehingga keputusan finalnya 

dapat ditarik. Dalam reduksi data ini penulis membuat catatan lapangan untuk 

mempermudah data mana yang diperlukan dan data mana yang dibuang 

sehingga menghasilkan kesimpulan final. 

3.7.2 Penyajian data alur yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data 

sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 
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penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Milles, 1992:17). Data 

yang disajikan dalam penulisan ini antara lain gambaran umum tentang 

proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dam faktor penghambat 

pembelajaran kontekstual kejar paket C di SKB Subah Kabupaten Batang. 

3.7.3 Penarikan kesimpulan atau verifikasi, hanyalah sebagai suatu bagian 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung (Milles, 1992: 17). 

Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai 

pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kesimpulan catatan 

lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, metode dan pencarian tentang yang 

digunakan, kecakapan peneliti dan tuntutan-tuntutan pemberi data.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum  

4.1.1 Sejarah Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Batang 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Batang yang berlokasi di Jalan 

pantura No. 7 Subah Kabupaten Batang, 51262. UPTD SKB Kabupaten Batang 

merupakan salah satu Sanggar Kegiatan Belajar yang termasuk mempunyai 

kondisi fisik yang baik, karena UPTD SKB Kabupaten Batang didirikan 7 tahun 

yang lalu. UPTD SKB Kabupaten Batang memiliki luas tanah  565m
2 

, luas 

bangunan 665 m
2
 dan status kepemilikan dari SKB  tersebut adalah milik 

pemerintah. Kondisi bangunan di UPTD SKB Kabupaten Batang, pada dasarnya 

cukup memenuhi syarat  serta memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. 

Secara geografis Kecamatan Subah berbatasan dengan Kecamatan Tulis 

dibelah barat dan Kecamatan Limpung di sebelah timur, sedang sebelah selatan 

berbatasan dengan Kecamatan Blado dan Kecamatan Bandar, letak UPTD SKB 

yang berada di Kecamatan Subah sangat setrategis karena berada di tengah-tengah 

wilayah Kabupaten Batang, sehingga mudah diakses oleh semua wilayah yang ada 

di Kabupaten Batang. 

UPTD SKB Kabupaten Batang berlokasi di Kecamatan Subah, menghadap 

kearah Selatan. Secara administratif, sebelah utara UPTD SKB Kabupaten Batang 

berbatasan dengan persawahan, sebelah barat berbatasan dengan Masjid. Di 

40 
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sebelah selatan UPTD SKB Kabupaten Batang berbatasan dengan Kantor Pos. 

Sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan pemukiman penduduk. 

Dasar berdirinya UPTD SKB adalah karena warga masyarakat yang buta 

huruf, putus sekolah dan hal itu tidak terlepas dari krisis ekonomi sejak tahun 

1997 sampai sekarang menjadi kendala disetiap lajunya pembangunan diberbagai 

sector. dengan pertimbangan itulah Surat Keputusan Bupati Batang nomor 

425/192.A /2005 Tentang berdirinya Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD SKB) 

Kabupaten Batang pada tanggal 7 juli 2005 yang berkedudukan di Subah dan 

ditetapkan peraturan Bupati tentang Organisasi dan tata kerja UPTD SKB 

Kab.batang. No.6 tahun 2005 sebagai UPTD (Unit Pelaksana daerah) pada Dinas 

pendidikan dengan nama UPTD sanggar Kegiatan Belajar (UPTD SKB) batang. 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai salah satu Institusi Pendidikan 

Luar Sekolah, memiliki tugas yang cukup berat, mengingat daerah kerjanya yang 

cukup luas yaitu satu kabupaten/kota, tetapi petugasnya sangat terbatas dari segi 

kuantitas dan disiplin keilmuan yang dimiliki. Oleh karena itu  SKB Kabupaten 

Batang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas harus ekstra keras dalam 

sumbangan ikut mencerdaskan bangsa serta berusaha ikut mengentaskan 

kemiskinan melalui berbagai program pendidikan non formal yang siap pakai.  

Kabupaten Batang tahun 2013 yang angka penganggurannya mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 4,20% menjadi 4,55%, 

dari 34763 jiwa menjadi 37660 jiwa dimana daerahnya cukup produktif sangat 

tepat bila  UPTD SKB Kabupaten Batang memiliki komitmen untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat yang pada 

akhirnya berguna bagi peningkatan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan. 
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Untuk menghadapi tantangan yang amat berat, itu perlu adanya koordinasi yang 

harmonis pada berbagai pihak, oleh karena itu SKB Batang mencantumkan Tim 

Akademisi dari salah satu anggota DPR Daerah , sebagai upaya masukan 

program- program PNFI sekaligus sebagai  pencerahan terhadap SKB sebagai 

institusi pemerintah yang baru di Kabupaten Batang.  

Dengan keterkaitan dari berbagai pihak diharapkan dapat menjadi solusi 

pelayanan pendidikan dan ketrampilan masyarakat,. Dengan kehadiran SKB di 

jajaran pendidikan kabupaten Batang sangat  signifikan sebagai pendidikan yang 

siap pakai, terbukti untuk beberapa tahun telah mengadakan beberapa penelitihan 

ketrampilan sudah memberikan kontribusi pengurangan pengangguran dan 

menciptakan lapangan kerja, dengan warga dapat bekerja di perusahaan garmen, 

home industri. 

4.1.2 Visi dan Misi 

4.1.2.1 Visi 

Mewujudkan program pilihan dengan mengoptimalkan potensi wilayah 

melalui gemar membaca, memiliki skill serta menguasai ilmu teknologi dan 

informasi terpadu serta berkualitas unggul sehingga terpenuhnya pelayanan 

pendidikan bagi masyarakat dan mampu bersaing pada dunia kerja. 

4.1.2.2 Misi 

4.1.2.1 Mewujudkan masyarakat untuk dapat belajar mengetahui sesuatu 

(learning to know), belajar agar dapat mengerjakan sesuatu (learning to do), 

belajar untuk menjadikan dirinya mandiri (learning to be), dan belajar untuk 

dapat bersosialisasi ( learning to life together). 
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4.1.2.2 Ikut mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan 

berkualitas. 

4.1.2.3 Ikut memberdayakan masyarakat sesuai dengan budaya, serta potensi 

daerah yang ada. 

4.1.3 Tujuan 

Sebuah organisasi yang didirikan harus mempunyai suatu landasan hukum 

yang jelas sehingga dalam operasionalnya akan berjalan dengan lancar dan 

didukung oleh semua pihak. Sama halnya dengan Sanggar Kegiatan Belajar 

(SKB) Subah Kabupaten Batang. Dasar berdirinya UPTD SKB adalah karena 

masih cukup banyak warga masyarakat yang buta huruf, putus sekolah dan hal itu 

tidak terlepas dari krisis ekonomi sejak tahun 1997 sampai sekarang menjadi 

kendala disetiap lajunya pembangunan diberbagai sector. dengan pertimbangan 

itulah Surat Keputusan Bupati Batang nomor 425/192.A /2005 Tentang berdirinya 

Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD SKB) Kabupaten Batang pada tanggal 7 juli 

2005 yang berkedudukan di Subah dan ditetapkan peraturan Bupati tentang 

Organisasi dan tata kerja UPTD SKB Kab.batang. No.6 tahun 2005 sebagai UPTD 

(Unit Pelaksana daerah) pada Dinas pendidikan dengan nama UPTD sanggar 

Kegiatan Belajar (UPTD SKB) batang.  

Berkaitan dengan didirikannya UPTD SKB Batang, Tujuan yang paling 

utama dari berdirinya UPTD SKB Kabupaten Batang adalah untuk Mewujudkan 

program pilihan dengan mengoptimalkan potensi wilayah melalui gemar 

membaca, memiliki skill serta menguasai ilmu teknologi dan informasi terpadu 

serta berkualitas unggul sehingga terpenuhnya pelayanan pendidikan bagi 

masyarakat dan mampu bersaing pada dunia kerja. 
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UPTD SKB Kabupaten Batang memiliki komitmen untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat yang pada akhirnya berguna 

bagi peningkatan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan. Untuk 

menghadapi tantangan yang amat berat, itu perlu adanya koordinasi yang 

harmonis pada berbagai pihak, oleh karena itu SKB Batang mencantumkan Tim 

Akademisi dari salah satu anggota DPR Daerah , sebagai upaya masukan 

program- program PNFI sekaligus sebagai  pencerahan terhadap SKB sebagai 

institusi pemerintah yang baru di Kabupaten Batang. 

4.1.4 Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Luas Tanah : 565.00 m2 

Luas Bangunan :  665.00 m2 

Sarana dan Prasarana 

 Meja & kursi belajar   : 200 set  

 Papan tulis     : 6 set 

 Lemari/rak buku    : 10 unit 

 Mesin TIK    : 1 unit 

 Komputer    : 11 unit 

 Bahan Bacaan   : 75 judul 

 Mesin Jahit   : 4 buah 

 Mesin Obras   : 2 buah 

 Mesin Dek   : 1 buah 

Ruang Kepala SKB, ruangan Kepala SKB terletak bersebelahan dengan 

ruangan lab. komputer. Di samping ruangan Kepala SKB terdapat ruangan untuk 
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mahasiswa praktikan dan di depan ruangan Kepala SKB terdapat ruang TU dan di 

sebelah ruang TU terdapat ruang pamong. 

Ruangan Pamong, merupakan ruangan yang digunakan oleh para pamong 

untuk melakukan segala aktivitasnya di SKB. Ruangan pamong ini cukup luas dan 

terdapat kurang lebih enam hingga tujuh sepasang kursi dan meja. Didalam 

ruangan pamong ini terdapat satu buah komputer dan satu mesin print. Namun 

kebanyakan para pamong sudah membawa laptop secara pribadi. Di ruangan 

pamong juga terdapat fasilitas yang lain berupa beberapa rak buku. 

Ruang Tata Usaha, ruang tata usaha di UPTD SKB Kabupaten Batang 

terletak di depan ruang Kepala UPTD SKB Kabupaten Batang. Di dalam ruang 

tata usaha terdapat satu komputer, dua buah mesin print, sebuah pesawat telpon, 

dan dua lemari tempat penyimpanan ATK (Alat Tulis Kantor). 

Ruang serba guna atau ruang pertemuan, UPTD SKB Kabupaten Batang 

mempunyai sebuah ruangan untuk mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak. 

Ruang pertemuan ini merupakan ruangan tertutup. Adapun fungsi dari Ruang 

Pertemuan UPTD SKB Kabupaten Batang adalah untuk rapat kegiatan-kegiatan 

yang akan diadakan di UPTD SKB Kabupaten Batang yang bersifat memajukan 

lembaga UPTD SKB Kabupaten Batang. Adapun UPTD SKB Kabupaten Batang 

terdapat  kelas ruangan, yaitu 3 untuk kelas PAUD, 1 kelas Paket B, 1 kelas Paket 

C, 1 satu ruang Kursus menjahit, dan 1 ruang kursus kecantikan. Selain itu juga 

memiliki ruang IT yang menyediakan fasilitas seperti 11 unit komputer, 1 LCD, 

dan 2 buah printer. UPTD SKB Kabupaten Batang telah memiliki sebuah Taman 

Baca Masyarakat  walaupun kecil tetapi di dalamnya sudah terdapat beberapa 

koleksi buku tentang pengetahuan PAUD, modul-modul pembelajaran 
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Kesetaraan, serta buku-buku umum yang digunakan sebagai wawasan mengenai 

pendidikan luar sekolah. Di Taman Baca Masyarakat inipun terdapat buku-buku 

umum selain mengenai pendidikan luar sekolah yang dapat dipinjamkan ke 

masyarakat umum melalui petugas TBM. 

Toilet, UPTD SKB Kabupaten Batang mempunyai ruang toilet yang 

berjumlah lima ruangan yang berada di belakang ruang TU dan bersebelahan 

dengan ruang kelas PAUD 2 ruangan. 1 kamar  mandi dalam di ruang kepala 

SKB, dan di sebelah timur kantor. Ruangan toilet ini cukup bersih dan disediakan 

kamar mandi khusus untuk tamu. 

 Ruang Garment, ruang garmen di UPTD SKB Kabupaten Batang berada di 

sebelah ruang kelas PAUD. Ruang Garment ini digunakan untuk produksi saja 

dan sekaligus untuk kursus menjahit bagi warga belajar yang sebelumnya telah 

lulus di ruangan kursus menjahit . 

 Tempat parkir Kendaraan, Sanggar Kegiatan Belajar menyediakan tempat 

untuk parkir Kendaraan sepeda motor dan lainnya di halaman depan UPTD SKB 

Kabupaten Batang. 

4.1.5 Program yang dimiliki 

Sanggar Kegiatan Belajar Subah Kabupaten Batang mempunyai berbagai 

macam kegiatan. Adapun kegiatan yang selama ini telah dilakukan oleh SKB 

Subah Kabupaten Batang antara lain adalah : 

4.1.5.1 Program Temporer 

Program temporer merupakan program pelatihan yang selama ini dilakukan 

yaitu sebagaimana dalam tabel 4.1 
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Tabel 4.1 Program Temporer 

No Nama Pelatihan 
Jumlah 

WB 
Tahun 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Diklat Tutor dan Penyelenggara PAUD 

Diklat Tutor dan Penyelenggara Paket B 

Diklat Tutor dan Penyelenggara Paket C 

Bimtek Perpustakaan 

Diklat Tutor dan Penyelenggara KF 

Pelatihan Menjahit (APBD) 

KPP Bidang Komputer 

KWD Pertukangan 

KWK Teknisi Komputer 

KWD Menjahit 

KWK Salon Kecantikan 

Bansos Paket C Prakoperasi 

KWD Pembuatan Paving 

KUPP Peternakan Kambing Etawa 

PKH-LPd Bidang Otomotif 

Desa Vokasi Pemanfaatan Limbah Kulit 

Melinjo 

60 

30 

35 

15 

100 

15 

20 

20 

20 

15 

20 

25 

20 

20 

20 

20 

2006 ~ 2010 

2006 ~ 2010 

2006 ~ 2010 

2008 

2006 ~ 2010 

2008 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2010 

2009 

2011 

2011 

 

Selain program temporer, SKB Subah Kabupaten Batang juga memiliki 

program lainnya seperti PAUD, Paket A, B, maupun C. Berikut adalah program-

program tersebut 

4.1.5.2 Program Berkelanjutan 

 Program PAUD 

Program PAUD memiliki jumlah warga belajar sampai dengan tahun 2013 

berjumlah 78 warga belajar dengan perincian seperti yang ada dalam tabel 4.2 
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Tabel 4.2 Program PAUD 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

1 Usia 2-3 4 7 11 

2 Usia 3-4 13 8 21 

3 Usia 4-5 11 10 21 

4 Usia 5-6 14 11 15 

 Jumlah 42 36 78 

 

 Paket A 

Kejar paket A di SKB Subah kabupaten Batang hanya memiliki 1 kelas 

yaitu kelas VI. Warga belajar kejar paket A berjumlah 28 orang dimana 7 

diantaranya laki-laki dan 21 lainnya perempuan. kejar paket A di ampu oleh 2 

orang tutor. 

 Paket B 

Seperti halnya kejar paket A, kejar paket B memiliki 1 kelas yaitu kelas 

XI dimana warga belajarnya berjumlah 25 orang, 16 orang laki-laki serta 9 

orang perempuan. kejar paket B diampu oleh 8 orang tutor. 

 Paket C 

Kejar paket C Di SKB Subah Kabupaten Batang memiliki warga belajar 

116 orang dengan pembagiannya adalah kelas X berjumlah 39 orang (19 laki-

laki dan 20 perempuan), jumlah kelas XI adalah 47 orang (24 laki-laki, 23 

perempuan), serta kelas XII berjumlah 30 orang (12 laki-laki, 18 perempuan). 

Warga belajar kejar paket C diampu oleh 10 orang tutor. 
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4.1.6 Ketenagaan Program 

Sanggar kegiatan belajar Subah Kabupaten Batang memiliki ketenagaan 

program berjumlah 21 orang dengan perincian 10 orang laki-laki dan 11 orang 

perempuan. 1 orang Kepala SKB, 1 orang administrasi umum, 1 orang 

administrasi kepegawaian, 6 orang kelompok fungsional, 11 orang pamong 

belajar/ pendidik, serta 2 orang bagian kebersihan dan penjaga. Adapun rincian 

ketenagaan program sebagaimana terlampir. 

4.1.7 Struktur Organisasi 

 

tabel 4.2 struktur organisasi Sanggar Kegiatan Belajar kabupaten Batang 
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Susunan organisasi di SKB Subah Kabupaten Batang adalah sebagai berikut : 

 Kepala SKB   :  Sukrisyadi,S.Pd 

 Administrasi umum  : Moch.Teguh 

 Administrasi kepegawaian : Drs. Dwi  Suharyanto 

 Kelompok fungsional  : Slamet S.Pd 

 Koordinator paket A  : Yanaria,S.Hut,S.Pd 

 Koordinator paket B  : Mariana A, S.Pd 

 Koordinator paket C  : Nur Khamidah,S.Sos 

 Koordinator PAUD : Yuliati,S.Pd 

 Koordinator lifeskill  : Novi  Herdiyanto,S.Pd 

 Koordinator KF  : Fitriyanto AN, S.Pd 

 Koordinator magang : Drs. Dwi  Suharyanto 

 Koordinator KBU  : Hermining S, S.Pd 

4.1.8 Kejar Paket C sebagai  Integrasi UPTD SKB Subah Kabupaten Batang 

Kejar Paket C merupakan bagian penting yang termasuk dalam UPTD SKB 

Subah Kabupaten Batang. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran tentang 

kejar paket C ini tentunya tidak mungkin terlepas kaitannya dari gambaran secara 

umum dari UPTD SKB Subah Kabupaten Batang itu sendiri. Berdasarkan buku 

informasi tentang UPTD SKB Subah Kabupaten Batang dapat diperoleh 

gambaran selengkapnya mengenai struktur organisasi, tujuan, ketenagaan, sarana 

dan prasarana yang dimiliki. 
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4.2 Hasil penelitian 

Hasil penelitian ini berbicara tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

serta faktor pemghambat yang ada di kejar paket C Subah Kabupaten Batang.  

Wawancara dilakukan melalui tanya jawab langsung kepada nara sumber 

yang dapat dipercaya kebenarannya. Pengambilan data dalam teknik wawancara 

dilakukan secara langsung saat pengamatan, dengan menggunaklan pedoman 

wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. 

Berikut ini adalah hasil wawancara penelitian pengelolaan pembelajaran 

kejar paket C yang diperoleh dari 6 informan yang diuraikan sebagai berikut: 

4.2.1 Perencanaan pembelajaran  

Dalam merencanakan pembelajaran harus memperhatikan tujuan 

pembelajaran, media untuk mencapai tujuan tersebut, materi pembelajaran, 

langkah-langkah pembelajaran, dan authentic assessmennya. 

Sebelum mengetahui perencanaan pogram pembelajaran paket C mengetahui 

terlebih dahulu mengenai dasar dalam pelaksanaan pembelajaran paket C yang 

diselenggarakan. 

4.2.1.1 Dasar pembelajaran kejar paket C 

Dasar dari pembelajaran paket C ini disampaikan oleh Bapak Sukrisyadi 

yang merupakan Kepala SKB Subah dalam pelaksanaan pembelajaran paket C, 

beliau menyampaikan bahwa : 

“kalau sejarah saya kurang begitu tahu mas. Tapi yang jelas 

banyaknya masyarakat yang tidak melanjutkan sekolah karena berbagai 

faktor misalnya kurang mampu atau keterbatasan waktu itu yang menjadi 

landasan awal.” 
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Table 4.3 perencanaan pembelajaran kejar paket C 

No Topik Sub topik  Keterangan  

1 1.1. Perencanaan 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Perencanaan 

pembelajaran kontekstual 

1.1.1. Dasar pembelajaran kejar 

paket C 

1.1.2. Tujuan pembelajaran 

 

1.1.3. Sumber dana 

 

1.1.4. Sasaran kejar paket C 

 

1.1.5. Tutor 

 

1.2.1. Perencanaaan pembelajaran 

kontekstual 

 

1.2.2. Tujuan pembelajaran 

kontekstual 

 

1.2.3. Kurikulum yang dipakai 

1.2.4. Pemilihan metode 

pembelajaran kontekstual 

 

1.2.5. Pemilihan strategi 

pembelajaran kontekstual 

 

1.2.6. Media pembelajaran 

kontekstual yang dipakai 

 Sy : kurang mampu dan terbatasnya waktu 

 

 Sy : warga belajar yang kurang mampu dapat melanjutkan sekolah 

 Nk : warga belajar yang tidak berkesempatan dapat melanjutkan sekolah 

 Sy : APBN melalui satker P2PNFI 

 Nk : pemerintah 

 Nk : keluarga kurang mampu dan Drop Out (DO) 

 

 Sy : 16 orang tutor (paket A, B, C) S1: 13 orang, D2: 2 0rang, SLTA: 1 orang 

 Nk : 16 orang tutor, 10 orang kejar paket C ( semua S1), berstatus wiyata bhakti 

 Sy : dibuat dalam waktu seminggu, yang terlibat semua komponen pembelajaran ( kepala, administrasi, tutor, an 

peserta didik), materi yang dibahas penetapan jadwal, biaya operasional, dan lain-lain 

 

 Nh : tingkat keberhasilan proses pembelajaran akan lebih baik. 

 St : lebih gampang memahami materi 

 

 Nk : KTSP 

 Nh : ceramah, Tanya jawab, tugas, demonstrasi 

 St : ceramah, Tanya jawab, tugas, pengamatan/ observasi 

 

 Nh ; Ceramah diawal berdasarkan RPP 

 St : disesuaikan dengan metode 

 

 Nh : buku, papan tulis, internet (komputer) 

 St : papan tulis, buku, proyektor 

 

 

Keterangan table: 

 Sy: Sukrisyadi ( kepala SKB Kabupaten Batang) 

 NK: Nur Khamidah ( koordinator program kejar paket C) 

 NH: Novi Herdiyanto ( tutor kejar paket C) 
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 St: Slamet ( tutor kejar paket C)
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Sebuah organisasi yang didirikan harus mempunyai suatu landasan hukum 

yang jelas sehingga dalam operasionalnya akan berjalan dengan lancar dan 

didukung oleh semua pihak. Sama halnya dengan Sanggar Kegiatan Belajar 

(SKB) Subah Kabupaten Batang. Dasar pembelajaran paket C adalah karena 

masih cukup banyak warga masyarakat yang buta huruf, putus sekolah dan hal itu 

tidak terlepas dari krisis ekonomi sejak tahun 1997 sampai sekarang menjadi 

kendala disetiap lajunya pembangunan diberbagai sektor. dengan pertimbangan 

itulah Surat Keputusan Bupati Batang nomor 425/192.A /2005 Tentang berdirinya 

Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD SKB) Kabupaten Batang pada tanggal 7 juli 

2005 yang berkedudukan di Subah dan ditetapkan peraturan Bupati tentang 

Organisasi dan tata kerja UPTD SKB Kab.batang. No.6 tahun 2005 sebagai UPTD 

(Unit Pelaksana daerah) pada Dinas pendidikan dengan nama UPTD sanggar 

Kegiatan Belajar (UPTD SKB) batang. 

4.2.1.2 Tujuan pembelajaran kejar paket C 

UPTD SKB Subah Kabupaten Batang membuka beberapa program 

pembelajaran, diantaranya adalah progam kejar paket C yang pada dasarnya 

diharapkan memberi kesempatan bagi masyarakat luas tanpa terikat jarak, waktu, 

kesibukan, maupun batas usia untuk melanjutkan kembali pendidikan yang 

disetarakan dengan pendidikan formal seperti yang dikemukakan oleh Ibu NK: 

“tujuannya agar masyarakat yang tidak melanjutkan berkesempatan dapat 

melanjutkan sekolah” 

 

Warga belajar kejar paket C setelah mereka menyelesaikan pembelajaran 

dengan predikat lulus akan mendapat ijazah yang dikeluarkan oleh negara dimana 

ijazah tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi 
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yaitu perguruan tinggi maupun untuk keperluan pekerjaan. Artinya ijazah tersebut 

sama dengan ijazah yang dikeluarkan negara untuk lulusan sekolah menengah 

tingkat atas (SLTA), sekolah menengah kejuruan (SMK) ataupun Sekolah formal 

yang setara. Disamping hal tersebut, warga belajar juga dibekali dengan life skill 

atau kecakapan vokasional dibidang ketrampilan yang disesuaikan dengan minat 

dan bakat masing-masing yang diharapkan mampu membekali warga belajar 

sehingga siap dalam menghadapi duia kerja maupun dunia usaha. 

4.2.1.3 Sumber dana dan kerjasama dengan instansi pemerintahan 

Table 4.3. Alokasi anggaran Kejar Paket C  

No KELOMPOK BIAYA VOL SATUAN 

SATUAN 

BIAYA  

(Rp) 

JUMLAH 

(Rp) 

      

1. BAHAN     

 a. Modul / Bahan Ajar 55 Set 65.000 3.575.000 

 b. Penilaian  55 OK 50.000 2.750.000 

      

2. ALAT     

 

a. Alat Tulis Peserta Didik ( 

Buku Tulis, pensil, 

pulpenn, penghapus, 

mistar dan busur ) 

55 Set 25.000 1.350.000 

 
b. Administrasi 

Pembelajaran 
1  50.000 50.000 

 

c. Sarana Pembelajaran ( 

Kapur/Spidol, penghapus 

papan tulis ) 

1 Set 100.000 100.000 

 
d. Bantuan Pembiayaan 

Ketrampilan 
55 Orang 150.000 8.250.000 

      

3.  TENAGA     

 a. Transport Tutor ( 10 x 6 ) 60 OB 350.000 21.000.000 

 b. Transposrt Penyelenggara 6 OB 300.000 1.800.000 

      

 Jumlah     38.875.000 
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SKB Kabupaten Batang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas 

dalam pembiayaan operasional program kejar paket C yang dilaksanakan 

diperoleh dari APBN. Selain itu, juga ada dana dari swadaya dari warga belajar 

berwujud SPP. Namun hal tersebut tidak pernah membebani warga belajar karena 

jumlahnya kecil. Berikut adalah pernyataan bapak Sukrisyadi: 

“Anggaran pelaksanaan program Paket C setara SMA dibebankan 

pada APBN melalui Satker P2PNFI Jawa Tengah tahun 2013 mas. Kalau 

anda ingin melihatnya lebih rinci bisa ditanyakan di  TU” 

 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Batang memiliki komitmen untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat yang pada 

akhirnya berguna bagi peningkatan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan. 

Untuk menghadapi tantangan yang amat berat, itu perlu adanya koordinasi yang 

harmonis pada berbagai pihak, oleh karena itu SKB Batang mencantumkan Tim 

Akademisi dari salah satu anggota DPR Daerah , sebagai upaya masukan 

program- program PNFI sekaligus sebagai  pencerahan terhadap SKB sebagai 

institusi pemerintah yang baru di Kabupaten Batang. Seperti yang dijelaskan oleh 

informan pertama : 

“kalau instansi pemerintahan, jelas kami harus ikut dinas 

pendidikan kabupaten batang”. 

 

Keterkaitan dari berbagai pihak diharapkan dapat menjadi solusi pelayanan 

pendidikan dan ketrampilan masyarakat. Dengan kehadiran SKB di jajaran 

pendidikan kabupaten Batang sangat  signifikan sebagai pendidikan yang siap 

pakai, terbukti untuk beberapa tahun telah mengadakan beberapa pelitihan 

ketrampilan sudah memberikan kontribusi pengurangan pengangguran dan 

menciptakan lapangan kerja, dengan warga dapat bekerja di perusahaan garmen, 
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home industri. UPTD SKB Kabupaten Batang memiliki komitmen untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat yang pada 

akhirnya berguna bagi peningkatan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan. 

Untuk menghadapi tantangan yang amat berat, itu perlu adanya koordinasi yang 

harmonis pada berbagai pihak, oleh karena itu SKB Batang mencantumkan Tim 

Akademisi dari salah satu anggota DPR Daerah , sebagai upaya masukan 

program- program PNFI sekaligus sebagai  pencerahan terhadap SKB sebagai 

institusi pemerintah yang baru di Kabupaten Batang. 

4.2.1.4 Sasaran kejar paket C 

Setiap Lembaga pendidikan baik formal maupun non formal mempunyai 

komponen-komponen penting didalamnya. Salah satu komponen penting didalam 

pendidikan non formal adalah warga belajar. Perbedaan antara penddikan formal 

dan non formal adalah sasarannya. Berikut adalah pernyataan dari Ibu NK: 

“itu mas, sasaran kami keluarga yang kurang mampu, yang Drop Out 

(DO) Sekolah Menengah Atas yang usianya setara maupun tidak setara 

dengan usia anak formal”. 

 

Sasaran kejar paket C adalah golongan keluarga yang kurang mampu yang 

Drop Out (DO) Sekolah Menengah Atas yang usianya setara maupun tidak setara 

dengan usia anak formal. Adapun rincian dari warga belajar kejar paket C di 

UPTD SKB Subah Kabupaten Batang adalah sebagai berikut, 

Kejar paket C Di SKB Subah Kabupaten Batang memiliki warga belajar 116 

orang dengan pembagiannya adalah kelas X berjumlah 39 orang (19 laki-laki dan 

20 perempuan), jumlah kelas XI adalah 47 orang (24 laki-laki, 23 perempuan), 

serta kelas XII berjumlah 30 orang (12 laki-laki, 18 perempuan). Warga belajar 

kejar paket C diampu oleh 10 orang tutor. 
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Latar belakang keluarga warga belajar adalah dari keluarga yang kurang 

mampu dan warga belajar kejar paket C dimana sebagian besar warga belajar 

merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilingkungan sekitar 

Sanggar Kagiatan Belajar. 

4.2.1.5 Tutor kejar paket C 

Tutor kejar paket C di UPTD SKB Subah Kabupaten Batang berjumlah 10 

orang. Berikut pernyataan dari Bapak Sukrisyadi : 

“ada 16 tutor disini, yaitu tutor kejar paket A, B, dan C serta tutor 

PAUD” 

 

Tutor kejar paket C di UPTD SKB Subah Kabupaten Batang berjumlah 10 

orang dengan latar belakang mereka seluruhnya adalah sarjana (S1) dan 

seluruhnya berstatus wiyata bhakti dimana tutor laki-laki berjumlah 7 orang 

sisanya merupakan tutor perempuan. Meraka mempunyai tugas mengajar 116 

warga belajar kejar paket C di UPTD SKB Subah Batang dengan penggolongan 

jumlah warga belajar kelas X adalah 39 orang (laki-laki 19, perempuan 20), kelas 

XI bejumlah 47 orang (laki-laki 24, permpuan 23), dan kelas XII sebanyak 30 

orang (laki-laki 12, perempuan 18 orang). 

4.2.1.6 Perencanaan pembelajaran kejar paket C 

Wawancara tentang perencanaan pembelajaran kontekstual yang ada di 

UPTD SKB Subah Kabupaten Batang yang pertama dilaksanakan dengan sumber 

informasi Bapak Sukrisyadi,S.Pd. beliau merupakan Kepala UPTD SKB Subah 

Kabupaten Batang. Beliau menegaskan bahwa: 

“perencanaan pembelajaran harus di buat agar nanti prosesnya tidak 

kacau. Segala bidang harus ada perencanaan, waktunya seminggu atau 

dua minggu sudah selesai, semua komponen pembelajaran terlibat, baik 

saya, bagian administrasi, tutor, dan peserta didik, yang di bahas ya 
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penetapan jadwal, biaya operasional, bagaimana pelaksanaannya dan 

lain-lain” 

 

 

Perencanaan pembelajaran sangat penting guna menunjang terlaksananya 

pelaksanaan proses pembelajaran agar tidak kacau. Perencanaan harus dilakukan 

pada setiap lini dan komponen pembelajaran harus terlibat. Waktu yang 

dibutuhkan untuk membuat perencanaan biasanya seminggu sampai dua minggu 

dimana unsur-unsur yang dibahas dalam perencanaan pembelajaran meliputi 

penetapan jadwal pembelajaran, biaya operasional, bagaimana pelaksanaannya 

dan lain sebagainya yang menyangkut dalam perencanaan pembelajaran. 

Warga belajar kejar paket C berasal dari siswa putus sekolah, siswa yang 

tidak melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi, dan orang dewasa baik yang 

sudah bekerja maupun pengangguran kejar paket C setara SMA dengan warga 

belajar berasal dari siswa putus sekolah, siswa yang tidak melanjutkan sekolah 

karena faktor ekonomi, dan orang dewasa baik yang sudah bekerja maupun 

pengangguran. 

Argument hasil wawancara tentang perencanaan pembelajaran yang 

diperoleh terkait dengan penyusunan program atau kurikulum pembelajaran kejar 

paket C yaitu kurikulum nasional dari Diknas dan kurikulum lokal dari staf 

pengajar. Berkaitan dengan penentuan tujuan pendidikan harus dilaksanakan, Ibu 

Nur Khamidah,S.Sos. mengatakan:  

“Karena berkaitan dengan semua komponen pembelajaran, yang 

meliputi  tujuan, bahan/materi metode, media, dan evaluasi pembelajaran. 

Dengan demikian perencanaan dirumuskan agar semua komponen 

pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan mampu memonitori 

jalannya pembelajaran agar sesuai dengan apa yang diinginkan walaupun 

tidak semua komponen pembelajaran itu berjalan mulus tanpa adanya 

hambatan-hambatan”. 
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Proses belajar mengajar tutor di UPTD SKB Subah Kabupaten Batang 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan metode inkuiri dimana metode 

metode ini telah disesuaikan dengan pembelajaran kontekstual yang meliputi 7 

asas. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah sistem klasikal yaitu 

tutor menerangkan seluruh materi yang di konsep kepada warga belajar kemudian 

warga belajar dibangun untuk mengingat kembali pengalaman yang dahulu 

sehingga sedikit demi sedikit dengan pengalaman tersebut dapat memperluas 

melalui konteks yang terbatas. Penggunaan media dalam pembelajaran ini adalah 

berupa proyektor, buku, komputer. Semua media tersebut dapat mendukung 

proses pembelajaran. Adapun sumber belajar yang digunakan berupa buku, 

pengalaman warga belajar, tutor, perpustakaan, lab komputer, ruang garment yang 

juga sangat mendukung proses pembelajaran.  

Perencanaan proses belajar mengajar tutor di UPTD SKB Subah Kabupaten 

Batang menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan metode inkuiri dimana 

metode metode ini telah disesuaikan dengan pembelajaran kontekstual yang 

meliputi 7 asas. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah sistem 

klasikal yaitu tutor menerangkan seluruh materi yang di konsep kepada warga 

belajar kemudian warga belajar dibangun untuk mengingat kembali pengalaman 

yang dahulu sehingga sedikit demi sedikit dengan pengalaman tersebut dapat 

memperluas melalui konteks yang terbatas. Penggunaan media dalam 

pembelajaran ini adalah berupa proyektor, buku, komputer. Semua media tersebut 

dapat mendukung proses pembelajaran. Adapun sumber belajar yang digunakan 
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berupa buku, pengalaman warga belajar, tutor, perpustakaan, lab komputer, ruang 

garment yang juga sangat mendukung proses pembelajaran. 

Rencana pembelajaran merupakan rencana kegiatan kelas yang dirancang 

oleh tutor dan berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang akan dilakukan 

bersama warga belajar sehubungan dengan topik yang dipelajarinya. Berikut 

adalah penjelasan dari Bapak Slamet : 

“kalau perencanaan saya wajib buat mas. yang saya ajarkan yaitu 

mata pelajaran geografi, tentunya sangat berkaitan dengan kontekstual. 

Metodenya ceramah, tanya jawab dan tugas” 

 

Jika dibahasakan, hal yang diungkapkan oleh Bapak ST mengenai 

perencanaan adalah setiap seorang pendidik dalam satuan pendidikan tertentu 

harus membuat perencanaan pembelajaran dimana nantinya sebagai pedoman 

pembelajaran agar tidak jauh dari tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Menurut beliau matapelajaran  geografi yang di ajarkan sangat cocok memakai 

pendekatan pembelajaran kontekstual karena obyek yang dipelajari dalam 

matapelajaran ini tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Dalam pembuatan 

perencanaan pembelajaran, harus ditentukan metode apa yang nantinya akan 

dipakai di dalam penyampaian materi. Metode yang paling tepat digunakan 

menurut informan 4 adalah memberikan ceramah, mengadakan tanya jawab, serta 

pemberian tugas baik dikelas maupun pekerjaan rumah. Agar lebih mudah dalam 

penyampaian materi, biasanya menggunakan alat bantu atau didalam dunia 

pendidikan dinamankan media pembelajaran. Media yang biasa digunakan oleh 

adalah proyektor dimana biasanya warga belajar diajak memahami materi yang 

diterangkan dengan media Visual. 

4.2.1.7 Tujuan pembelajaran kontekstual 
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Berkaitan dengan tujuan dari penerapan dan pendekatan pembelajaran 

kontekstual menurut Nur Khamidah,S.Sos adalah sebagai usaha untuk 

meningkatkan prestasi belajar warga belajar kejar paket C di UPTD SKB Subah 

Kabupaten Batang. Beliau mengatakan : 

“begini mas, pembelajaran melalui pendekatan kontekstual sebagai 

usaha meningkatkan pemahaman makna materi yang dipelajari di 

kehidupan sehari-hari sebagai individu, anggota keluarga, anggota 

masyarakat dan anggota-anggota yang lain, ” 

 

Pernyataan dapat diartikan dalam perencanaan pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajaran kontekstual adalah membantu warga belajar mengaitkan 

antara materi yang dipelajarinya dengan konteks kehidupan atau situasi nyata  

mereka sehari-hari sebagai individu, anggota masyarakat serta mendorong warga 

belajar membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembelajaran 

kontekstual memerlukan perubahan-perubahan kebiasan dalam proses kegiatan 

belajar mengajar mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penilaian hasil 

belajar warga belajar. Pelaksanaan pembelajaran kontekstual yaitu, mengkaji 

materi pelajaran yang akan diajarkan, mengkaji konteks kehidupan warga belajar 

sehari-hari, memilih materi pelajaran yang dapat dikaitkan dengan konteks 

kehidupan warga belajar sehari-hari, menyusun persiapan proses belajar mengajar 

yang telah memasukkan konteks kedalam materi yang akan disampaikan/ 

diajarkan, melaksanakan pembelajaran kontekstual yaitu mendorong/ 

mengarahkan warga belajar untuk selalu mengaitkan materi dengan pengetahuan 

dan pengalaman yang dimilikinya, melakukan penilaian terhadap apa yang telah 

dipelajarinya karena didalam pendekatan kontekstual terdapat 7 asas penting yaitu 



62 

 

  

kontruktivisme, inkuiri, bertanya, masyarakat belajar, permodelan, refleksi, 

penilaian yang sebenarnya. 

Dalam perencanaan pembelajaran, tidak akan lepas dengan tujuan 

pembelajaran yang dilaksanakan dalam suatu instansi pendidikan. Disamping itu, 

nantinya dalam proses kegiatan belajar mengajar juga harus mempunyai strategi 

pendekatan pembelajaran dimana hal ini juga harus direncanakan. Berkaitan 

dengan hal tersebut Bapak Novi  Herdiyanto,S.Pd mengatakan: 

“kontekstual itu sangat cocok pada warga belajar disini soalnya 

dalam pendekatan kontekstual untuk memahami materi yang dipelajari 

itu dikaitkan pada kehidupan sehari-hari. Saya rasa metode seperti itu 

tingkat keberhasilan proses pembelajaran akan lebih baik daripada 

melalui pendekatan konvensional”. 

 

Perencanaan pembelajaran dengan memakai pendekatan kontekstual 

menurut informan sangat cocok dengan warga belajar kejar paket C di SKB Subah 

Kabupaten Batang karena didalam pendekatan kontekstual warga belajar dituntut 

untuk memahami materi yang diberikan oleh tutor dengan mengkaitkan pada 

pengalaman atau kenyataan yang dialami oleh warga belajar bukan dengan cara 

menghafal materi yang dipelajari. Dengan hal tersebut diharapkan nantinya tidak 

hanya masuk dari telinga kanan kemudian hanya lewat keluar dari telinga kiri 

tetapi materi yang diajarkan akan bermanfaat untuk warga belajar dan dapat 

diterapkan pada kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun kelompok. 

Pembelajaran yang dilaksanakan dengan pendekatan kontekstual adalah 

pembelajaran yang tepat untuk warga belajar. Ada tiga hal yang harus dipahami. 

Pertama CTL menekankan kepada proses keterlibatan warga belajar untuk 

menemukan materi. Artinya siswa sangat dituntut aktif dalam proses pembelajaran 
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dan pemahaman materi yang diberikan oleh tutor. kedua CTL mendorong agar 

warga belajar dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan 

situasi kehidupan nyata. Dengan hal tersebut, warga belajar dapat mengkaitkan 

antara pembelajaran yang diperoleh dengan pengalaman baik pengalaman sendiri 

maupun pengalaman orang lain sebagai individu ataupun sebagai kelompok dalam 

kehidupan sehari-hari dimasyarakat. ketiga mendorong warga belajar untuk dapat 

menerapkan dalam kehidupan. Dengan mendorong warga belajar untuk dapat 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, artinya adalah agar warga belajar dapat 

merealisasikan materi yang diperoleh warga belajar dalam pembelajaran kejar 

paket C tersebut melalui pendekatan kontekstual yang diberikan oleh tutor. 

Hal senada tentang tujuan pembelajaran kontekstual disampaikan oleh 

Bapak Slamet S. Pd. Beliau mengatakan : 

“yang saya ajarkan mata pelajaran geografi, tentunya sangat 

berkaitan dengan kontekstual, tujuannya biar peserta didik lebih gampang 

memahami materi yang saya ajarkan” 

 

Tujuan dari penerapan dan pendekatan kontekstual adalah untuk 

meningkatkan prestasi belajar warga belajar melalui peningkatan pemahaman 

makna materi yang dipelajari dengan konteks kehidupan sehari-hari sebagai 

individu, anggota keluarga, anggota masyarakatdan anggota yang lainnya. Tutor 

menggunakan pendekatan ini karena didalam pendekatan kontekstual terdapat 7 

asas penting yang masing-masing asas sangat dibutuhkan oleh warga belajar. 

Adapun asas-asas tersebut adalah (1) Kontruktivisme (Constructivism) adalah 

suatu kegiatan warga belajar membangun sedikit demi sedikit pengetahuan yang 

dimiliki, Kegiatan ini bertujuan belajar bukan hanya menghafal melainkan melalui 

pengalaman sehingga akan lebih bermakna. (2) Bertanya (Questioning) adalah 
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kegiatan bertanya dalam proses pembelajaran, pengajuan pertanyaan dapat 

dilakukan tutor dengan warga belajar, warga belajar dengan tutor warga belajar 

dengan warga belajar bahkan warga belajar dengan orang lain (nara sumber) 

sebagai upaya tutor dalam membimbing warga belajar, menggali informasi dan 

menilai sejauh mana kemampuan yang telah diperoleh warga belajar. (3) 

Menemukan (Inquiry) adalah suatu kegiatan warga belajar untuk berusaha 

menemukan sendiri pengetahuan bukan merupakan hasil mengingat fakta-fakta. 

Inkuiri adalah proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan 

melalui proses berpikir secara sistematis. (4) Masyarakat Belajar (Learning 

Community) adalah suatu kegiatan warga belajar memperoleh hasil belajar dari 

bekerja sama atau bertukar pendapat dengan orang lain. (5) Pemodelan 

(Modeling) adalah memberi suatu contoh nyata yang ditunjukkan tutor atau orang 

lain bisa asli atau tiruan dan bisa berbentuk demonstrasi, pemberian contoh 

tentang konsep-konsep. (6) Refleksi (Reflection) yaitu berpikir kembali apa yang 

telah dilakukan dan apa yang akan diperoleh warga belajar dalam proses kegiatan 

pembelajaran. (7) Penilaian Otentik (Authentic Assement) adalah proses 

pengumpulan informasi oleh tutor tentang perkembangan dan pencapaian 

pembelajaran yang dilakukan warga belajar melalui berbagai teknik yang mampu 

mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan 

pembelajaran dan kemampuan (kompetensi) telah benar-benar dikuasai dan 

dicapai. 

4.2.1.8 Kurikulum yang dipakai 

Menurut Bapak Sukrisyadi S.Pd, dalam perencanaan pembelajaran kejar 

paket C di UPTD SKB Subah Kabupaten Batang seluruhnya mengacu pada 
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kurikulum KTSP yang digunakan untuk kelas X, XI dan XII. Kurikulum tersebut 

sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 14 tahun 2007 

tentang standart isi untuk kejar paket C. Beliau mengatakan:  

“dalam perencanaan belajar, disini ada tiga modul yaitu kurikulum, 

silabus, dan RPPnya kita sudah bikin dan diatur, sehingga warga belajar 

daftar sampai selesai sudah ada panduannya. Kita juga memiliki yang 

namanya kalender pendidikan”. 

 

Pembelajaran kejar Paket C di SKB Subah Kabupaten Batang utama ini dilakukan 

dengan membuat RPP dan silabus dari masing-masing materi pelajaran yang akan 

disampaikan oleh tutor. RPP dan silabus ini sudah disesuaikan dengan standar 

kurikulum yang ada. Dari RPP dan silabus ini kemudian disusun sebuah jadwal dan 

dituangkan dalam kalender pendidikan. 

4.2.1.9 Penyusunan materi pembelajaran kontekstual 

Untuk dapat memperoleh hasil pembelajaran yang mendekati maksimal 

dalam segala sesuatunya tutor harus melakukan perencanaan yang matang. 

Sebelum memberikan materi pembelajaran, penyusunan perencanaan materi 

pembelajaran harus dilakukan. Berikut Bapak NH menjelaskan: 

“saya ini tutor, fungsi saya disini yaitu mengajar. Sudah barang 

wajib selalu membikin perencanaan pembelajaran. Pada setiap 

pembelajaran setiap tutor „wajib‟ menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP)”. 

  

Membuat perencanaan pembelajaran terlebih dahulu sebelum memberikan 

materi kepada warga belajar adalah hal yang terpenting bagi tutor sebagai maksut 

untuk memperoleh hasil pembelajaran yang direncanakan. Kurikulum yang 

mengacu pada KTSP adalah kurikulum yang memberikan wewenang dominan 

bagi satuan pendidikan dan tutor memajukan pendidikan berbasik karateristik 

satuan pendidikan tersebut, peserta didik, dan lingkungan. Satuan pendidikan, 
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misalnya, dalam pengembangan kurikulum mengacu Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) bekerja sama dengan stkeholder berdasarkan karateristik setempat. Bukan, 

sekadar mengadopsi atau mendaptasi produk satuan pendidikan lain. Kalau pada 

awal, bolehlah. Tetapi, pada akhirnya harus membuat sendiri dengan situasi dan 

keadaan satuan pendidikan tersebut. 

Selain Bapak NH, tutor kejar paket C bapak Slamet juga mengungkapkan 

mengenai perencanaan penyusunan materi pembelajaran yaitu : 

“kalau perencanaan saya wajib buat mas, saya bikin RPP” 

 

Pengembangan RPP borongan tidak dimungkinkan. Apalagi kurikulum yang 

diterapkan di SKB Subah adalah KTSP. KTSP menuntut tutor dalam 

pengembangan pembelajarannya. Ya, itulah inti KTSP. Terserah tutor, suka-suka 

tutor dalam pengembangannya. Dalam KTSP, tutor adalah „penentu‟, tutorlah 

pengembang kurikulum. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Bagi 

yang sinis diplesetkan menjadi “Kurikulum Terserah Suka-suka Pean” alias suka-

suka tutor. 

4.2.1.10 Pemilihan metode pembelajaran 

Di dalam proses belajar, tutor harus memiliki strategi atau metode 

pembelajaran agar warga belajar dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena 

pada tujuan yang diharapkan. Berikut yang di utarakan Bapak NH adalah: 

“metode saya dalam mengajar sebenarnya tidak jauh beda dengan 

tutor-tutor lain. Saya memberikan ceramah, tanya jawab, tugas, 

demonstrasi dan lain-lain”. 

 

Proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh bapak NH sangat 

mengedepankan bagaimana kondisi warga belajar yang akan di berikan materi. 
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Dengan situasi pembelajaran yang itu-itu saja, dengan ruangan yang ini-ini saja, 

dengan materi yang itu-itu saja membuat warga belajar merasa jenuh. 

Berdasarkan penjelasan oleh Bapak NH, dapat disimpulkan bahwa metode 

yang direncanakan tutor tidak akan lepas dari metode pembelajaran yang sudah 

umum atau klasik. Hanya pengembangan metode tergantung pada tutor. Ini 

memperkuat bahwa KTSP adalah kurikulum dimana dalam pengembangannya 

tergantung pada tenaga pendidik. Adapun perencanaan strategi pembelajaran yang 

dilakukan oleh Bapak NH merupakan perencanaan strategi pembelajaran yang 

modern. Artinya dalam perencanaan pembelajarannya menggunakan pendekatan 

dimana warga belajar bukan hanya sekedar menjadi obyek pembelajaran semata, 

melainkan warga belajar turut serta dalam proses pembelajaran (subyek) sehingga 

warga belajar akan memahami materi yang diberikan dengan lebih baik. 

 metode pembelajaran antara lain : 

 Demonstrasi, kelompok terdiri dari satu orang atau lebih melaksanakan suatu 

kegiatan atau mendemonstrasikan hasil prosedur atau kegiatan tertentu. 

Kesempatan diberikan kepada anggota kelompok untuk mempraktikan 

kegiatan atau prosedur tertentu. Tujuanya adalah melihat atau mendengarkan 

suatu kegiatan atau prosedur, dam memberikan kesempatan untuk praktik.  

 Diskusi kelompok, terdiri dari individu yang bertemu bersama seorang 

pemimpin berlatih untuk membahas topik yang menjadi kepentingan bersama 

secara kooperatif. Tujuanya adalah mengungkapkan pendapat dan 

memperoleh informasi tentang topik yang menjadi kepentingan bersama, dan 

belajar dari partisipan lain. 
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 Ceramah, merupakan ceramah yang diikuti dengan segera oleh partisipasi aktif 

dalam diskusi bebas atau diskusi terbuka yang melibatkan seluruh partisipan. 

Tujuanya yaitu memperoleh informasi dan mengklarifikasi isu. Kelompok 

kerja, kelompok dibagi dalam kelompok kecil untuk melaksanakan tugas-

tugas dari pendidik. Tujuanya adalah melaksanakan tugas dengan cara kerja 

sama.  

 Metode tanya jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan 

mengahasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan peserta didik 

memahami materi tersebut. Metode tanya jawab akan menjadi efektif bila 

materi yang menjadi topik bahasan menarik, menantang dan memiliki nilai 

aplikasi tinggi. Pertanyaaan yang diajukan bervariasi, meliputi pertanyaan 

tertutup (pertanyaan yang jawabannya hanya satu kemungkinan) dan 

pertanyaan terbuka (pertanyaan dengan banyak kemungkinan jawaban), serta 

disajikan dengan cara yang menarik. 

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Slamet, beliau menngungkapkan 

bahwa metode pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan keadaan warga 

belajar. Berikut ini adalah pernyataan dari Bapak St mengenai metode 

pembelajaran yang digunakan. 

“saya rencanakan biasanya pakai metode ceramah, tanya jawab, 

tugas. Kadang ya saya pakai metode pengamatan atau observasi dan 

praktek” 

 

pemikiran untuk memberikan suguhan yang lebih menarik dalam melakukan 

proses pembelajaran. Saat itu perlu sebuah metode pembelajaran yang lebih sesuai 

dengan perkembangan peserta didik. Terutama adalah pembelajaran yang sesuai 
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dengan perkembangan jaman seperti yang tersirat dalam pembelajaran yang 

kontekstual. 

4.2.1.11 Pemilihan strategi pembelajaran 

Berdasarkan penglihatan dan pengalaman bapak NH, diperoleh data bahwa 

belum semua tutor/ tenaga pendidik memahami, menguasai dan terampil dalam 

memilih, menetapkan, dan menggunakan metode dan strategi belajar yang tepat 

dengan pelaksanaan yang benar. Selain itu, ada pula tutor yang sudah secara rutin 

hanya menggunakan suatu metode mengajar untuk menyampaikan materi 

pelajaran kepada para warga belajarnya. Gejala seperti itu bukan karena tutor 

tidak mengetahuinya, melainkan langkanya buku-buku yang memberikan 

petunjuk pada bidang metodologi dalam mengajar. Berikut pernyataan tentang 

strategi mengajar yang digunakan oleh bapak NH: 

“ceramah saya gunakan pada awal-awal pembelajaran. Di dalam 

proses kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kurikulum yang 

ada dan dipandu dengan buku panduan, dengan presentase adalah 30% 

untuk teori dan 70% untuk praktek” 

 

Dalam membuat perencanaan pembelajaran harus mempunyai strategi untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Sebelumnya harus dapat dipertimbangkan 

bagaimana nantinya seberapa besar tingkat keberhasilan pada warga belajar dalam 

pemahaman materi yang diberikan oleh tutor. Untuk itu perlu adanya cara untuk 

pengukuran tingkat keberhasilan tutor dalam penerapan strategi pembelajaran. 

Adapun pernyataan yang diberikan oleh informan sebagai berikut: 

“cara saya melihat tingkat keberhasilan strategi pembelajaran yang 

saya terapkan adalah dengan cara melihat kondisi warga belajar, jika saya 

menerangkan materi kok mereka seperti sungguh-sungguh dan senang, 

itu adalah sebagian indikator bahwa strategi pembelajaran yang saya 

lakukan berhasil”. 
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Pengenalan tutor terhadap cara pandang atau cara tanggap warga belajar 

terhadap materi yang disampaikan menjadi sangat penting guna melihat tingkat 

keberhasilan suatu proses pembelajaran yang dilakukan. Dengan bahasan yang 

tersirat, informan menegaskan bahwa tutor hendaknya harus memahami betul 

kondisi warga belajarnya untuk melihat tingkat keberhasilan saat tutor 

memberikan materi. Hal tersebut adalah salah satu cara melihat bahwa apakah 

strategi yang diterapkan dalam proses pembelajaran berhasil atau tidak. Jika 

warga belajar merespon dengan sungguh-sungguh dan senang, hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa metode dan strategi pembelajaran yang dipakai sudah sesuai 

dengan kondisi warga belajar. Jika sebaliknya, perlu adanya inovasi yang 

dilakukan oleh tutor tentang bagaimana pembelajaran tersebut dapat berjalan 

dengan baik dengan berpedoman pada pendekatan kontekstual untuk menunjang 

pembelajaran agar tujuan yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik. 

Selain Bapak NH, Bapak St juga mengungkapkan mengenai perencanaan 

pemilihan strategi yang digunakan yaitu 

“strategi ya saya sesuaikan dengan metodenya, ceramah dan lain-

lainnya” 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa 

perencanaan strategi yang dilakukan oleh tutor dalam pembelajaran kejar paket C 

di SKB Subah Kabupaten Batang menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

warga belajar. 

4.2.1.12 Media pembelajaran yang digunakan 

Untuk mempermudah penerapan pembelajaran kontekstual didalam kelas, 

dapat menggunakan alat bantu atau biasa disebut dengan media pembelajaran. 
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Tutor dapat memanfaatkan segala hal yang dapat mempermudah dalam pemberian 

materi kepada warga belajar. Jika ditanya tentang media pembelajaran, Bapak NH 

menjelaskannya: 

“iya, Menggunakan alat bantu sekalian memanfaatkan fasilitas 

SKB, seperti proyektor, warga belajar saya ajak menonton film pendek 

yang bertema tentang sosial kemudian nanti saya suruh menjelaskan apa 

yang mereka dapat dari itu. Kemudian internet, contohnya kadang mereka 

saya ajak berjelajah ke jejaring sosial seperti facebook atau berjelajah 

google tentang berita-berita yang berhubungan dengan kehidupan sosial”. 

 

Pemilihan jenis media yang tepat harus dilakukan dengan prosedur yang 

benar, karena begitu banyak  jenis media dari berbagai kelebihan dan kelemahan 

masing-masing. Mengapa diperlukan pemilihan media, dengan jawaban informan 

jelas bahwa pemilihan media pembelajaran yang tepat dimaksudkan agar dapat 

menentukan media pembelajaran yang terbaik, tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

serta kondisi sasaran didik. 

Selain Bapak NH, Bapak St juga mengungkapkan mengenai perencanaan 

pemilihan strategi yang digunakan yaitu 

“kadang saya gunakan proyektor yang ada di ruangan serbaguna” 

 

pemilihan media pembelajaran harus beracuan pada kriteria apa saja yang 

harus dipertimbangkan. Sebagai contoh, (1) media pembelajaran harus dapat 

mengarahkan pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, (2) sesuai dengan 

kondisi peserta didik, artinya harus disesuaikan dengan minat warga belajar, (3) 

disesuaikan dengan waktu yang akan digunakan dalam penggunaan media sebagai 

penunjang proses pembelajaran, (4) mempertimbangkan biaya yang akan dipakai 

dalam penggunaan media pembelajaran, (5) ketersediaan media pembelajaran, (6) 

konteks penggunaan media pembelajaran. 
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4.2.1.13 Sumber belajar 

. Tutor tidak dapat menyampaikan materi jika tidak ada warga belajar dan 

sebaliknya. Tutor tidak mungkin melakukan proses pembelajaran bila tidak 

mempunyai bahan atau materi pembelajaran yang akan di ajarkan dan lain-lain. 

Berkaitan dengan materi pembelajaran, tutor  sudah pasti memerlukan sumber apa 

yang akan digunakan dalam pembelajaran. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi 

tutor agar dapat memperoleh sumber pembelajaran yang mudah dan tepat sasaran. 

Berikut pernyataan tutor mengenai sumber pembelajaran yang digunakan: 

“Kalau saya selain menggunakan buku, saya juga menggunakan 

pengalaman-pengalaman yang dialami baik dari saya, peserta didik saya, 

dan masyarakat”.  

 

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, informan dengan jelas menyatakan 

bahwa sumber belajar yang dipergunakan tidak hanya dengan bahan ajar yang 

dimiliki semata, semua yang ada disekitar dan berkaitan pada materi juga dapat 

digunakan sebagai sumber pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pembelajaran 

kontekstual yang diterapkan. 

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak ST yaitu sebagai berikut: 

“dari buku, internet, silabus-silabus nanti di bikin RPP” 

 

Keberhasilan suatu pembelajaran terjadi apabila lengkapnya komponen 

pembelajaran dengan fungsi –funginya. Pembelajaran tidak akan berjalan sesuai 

dengan tujuannya apabila tidak terdapat salah satu komponen pembelajaran 

tersebut karena satu dan yang lain merupakan satu kesatuan yang tidak akan 

berjalan apabila salah satunya tidak ada. Itu sebabnya perlu adanya perencanaan 

dalam pembelajaran yang benar benar matang. 
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4.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran kejar paket C di UPTD SKB Subah Kabupaten 

Batang dilaksanakan  5 kali dalam seminggu yaitu stiap hari senin sampai dengan 

hari jum‟at. Pembelajaran dilaksanakan mulai dari jam 13.00 sampai jam 17.00 

wib. Namun para tutor dan tata usaha sudah harus berada di SKB dari jam 07.00 

wib. Hal ini dilaksanakan dengan melihat kondisi warga belajar yang mempunyai 

waktu kosong pada jam tersebut karena warga belajar sebagian besar telah 

mempunyai pekerjaan. Ini sejalan dengan prinsip Pendiikan Luar sekolah yang 

fleksibel. 

Pelaksanaan pembelajaran terdapat banyak inovasi didalam hal rencana 

persiapan pelaksanaan pembelajaran, sumber-sumber yang dipakai, model 

pembelajaran sampai perubahan yang terjadi dalam materi pelajaran serta pada 

pelaksanaan pembelajaran dengan sistem penilaian sangat mempertimbangkan 

karakteristik warga belajar juga keterampilan kemampuan tutor bidang studi/ 

matapelajaran yang melaksanakan dan menerapkan pembelajaran kontekstual 

tersebut dalam kegiatan belajar mengajar dikelas maupun diluar kelas. 

4.2.2.1 Pandangan tentang pelaksanaan pembelajaran di SKB 

Ciri khas pembelajaran kejar paket C yang fleksibel dalam hal waktu, 

tempat, cara dan program belajar memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam 

dan cepat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan 

fleksibelnya pembelajaran kejar paket C maka dalam penyampaian materipun 

berbeda dengan pembelajaran formal.  
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Table 4.3 pelaksanaan pembelajaran kejar paket C 

No Topik Sub topik Keterangan 

1 1.3.  Pelaksanaan 

pembelajaran kontekstual 

1.3.1. Persiap pembelajaran 

 

 

1.3.2. Proses pelaksanaan 

pembelajaran 

 

 

1.3.3. Penyampaian materi 

 

 

 

1.3.4. Penerapan pembelajaran 

kontekstual 

 Konstruktivisme 

 

 

 Inkuiri 

 

 

 Bertanya 

 

 Masyarakat belajar 

 

 Pemodelan 

 Refleksi 

 

 Penilaian sebenarnya 

 1) Nk : tutor mempersiapkan bahan/ materi, metode, media dan evaluasi 2) Nh : setiap tutor wajib mengembangkan 

RPP 3) St : membuat RPP 

 

 1) Nk:SKB menyediakan fasilitas pendukung proses pembelajaran 2) Nh: penyampaian materi melihat karakter 

peserta didik 3) St: dengan ceramah, kemudian Tanya jawab, selanjutnya tugas 4) Wb 1: Dengan pidato didepan kelas 

kemudian yang belum jelas disuruh bertanya 5) Wb 2 : menjelaskan materi kemudian memberi tugas 

 

 10 Nh: Mengkaji materi didepan kelas, menggunakan media jika perlu, setelah selesai mempersilahkan peserta didik 

bertanya, terakhir memberikan tugas 2) St: menjelaskan materi kemudian memberi kesempatan bertanya untuk peserta 

didik, terakhir memberi tugas 3) Wb 1: tutor menerangkan didepan kelas kemudian yang belum jelas disuruh untuk 

menanyakan 4) Wb 2: tutor menjelaskan materi kemudian memberi tugas 

 

 

 1) Nh: Contohnya menjelaskan materi sederhana yang mudah dipahami sesuai dengan kehidupan sehari-hari 2) St: 

penyampaian materi dengan memasukkkan contoh di kehidupan nyata 

 

 1) Nh: merangsang peserta didik menemukan materi pada pengalaman    2) St: menjelaskan contoh materi dimana 

membuat warga belajar menyamakan dengan pengalamannya sendiri 

 

 1) Nh: memberikan kesempatan bertanya setelah menerangkan materi     2) St: memberikan kesempatan bertanya 

setelah menerangkan materi 

 1) Nh: tugas kelompok contohnya pengamatan 2) St: memberikan tugas kelompok contohnya mencari materi geografi 

di internet kemudian dikumpulkan 

 10 Nh: memperlihatkan bentuk bentuk sosiologi di internet 

 1) Nh: memberika waktu sejenak untuk warga belajar agar menemukan masalah yang akan ditanyakan 2) St: 

memberikan waktu untuk bertanya 

 1) Nh: melihat kondisi warga belajar, jika warga belajar konsem memperhatikan secara sungguh-sungguh dan senang 

dengan model pembelajaran yang diajarkan 2) St: penilaian sikap dala proses pembelajaran 

 

Keterangan table: 

 NK: Nur Khamidah ( koordinator kejar paket C) 

 NH: Novi Herdiyanto (tutor) 

 St: Slamet (tutor) 

 WB: Warga Belajar 
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“peserta didik kejar paket C tidak seperti siswa yang ada di sekolah. Disini tidak 

ada batasan umur. Mereka dari berbagai golongan umur. Oleh karena itu saya 

sesuaikan cara penyampaian materi yang akan diajarkan dengan melihat hal itu”. 

 

Sesuai dengan pernyataan NH, dapat dikatakan bahwa selain diperlukan cara 

pembelajaran peserta didik, pembelajaran di kejar paket C diperlukan adanya 

pembelajaran orang dewasa (andragogi). Andragogi secara harfiah dapat diartikan sebagai 

ilmu dan seni mengajar orang dewasa. Namun karena orang dewasa sebagai individu 

yang sudah mandiri dan mampu mengarahkan dirinya sendiri, maka dalam andragogi 

yang terpenting dalam proses interaksi belajar adalah kegiatan belajar mandiri yang 

bertumpu kepada warga belajar itu sendiri dan bukan merupakan kegiatan seorang tutor 

mengajarkan sesuatu. 

Operasional program pembelajaran kejar paket C di UPTD SKB Subah Kabupaten 

Batang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN yang ditunjang dengan fasilitas-fasilitas 

UPTD SKB Subah Kabupaten Batang yang sejauh ini telah memenuhi standart yang baik 

sehingga dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar terasa nyaman seperti pernyataan 

dari NK : 

“SKB Kabupaten Batang terdapat 1 ruang IT, yang menyediakan fasilitas seperti 

11 unit komputer, 1 LCD, dan 2 buah printer. Ada laggi yaitu taman Baca 

Masyarakat, maka saya rasa sangat memenuhi standart” 

  

Fasilitas fasilitas yang menunjang proses pembelajaran antara lain Ruang IT, di 

UPTD SKB Kabupaten Batang terdapat 1 ruang IT, yang menyediakan fasilitas seperti 11 

unit komputer, 1 LCD, dan 2 buah printer. Selanjutnya ada taman Baca Masyarakat, 

UPTD SKB Kabupaten Batang telah memiliki sebuah Taman Baca Masyarakat  kecil 

dimana di dalamnya sudah terdapat beberapa koleksi buku mengenai pengetahuan PAUD, 

modul-modul pembelajaran Kesetaraan, serta buku-buku umum yang digunakan sebagai 

wawasan mengenai pendidikan luar sekolah. Di Taman Baca Masyarakat ini pun terdapat 
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buku-buku umum selain mengenai pendidikan luar sekolah yang dapat dipinjamkan ke 

masyarakat umum sekitar melalui petugas TBM. UPTD SKB Kabupaten Batang 

mempunyai ruang toilet yang berjumlah lima ruangan yang berada di belakang ruang TU 

dan bersebelahan dengan ruang kelas PAUD 2 ruangan. 1 kamar  mandi dalam di ruang 

kepala SKB, dan di sebelah timur kantor. Ruangan toilet ini cukup bersih dan disediakan 

kamar mandi khusus untuk tamu. Selain itu ada ruang Garment, ruang garmen di UPTD 

SKB Kabupaten Batang berada di sebelah ruang kelas PAUD. Ruang Garment ini 

digunakan untuk produksi saja dan sekaligus untuk kursus menjahit bagi warga belajar 

yang sebelumnya telah lulus di ruangan kursus menjahit . kemudian ada tempat parkir 

Kendaraan, Sanggar Kegiatan Belajar menyediakan tempat untuk parkir Kendaraan 

sepeda motor dan lainnya di halaman depan UPTD SKB Kabupaten Batang. Fasilitas-

fasilitas tersebut sangat menunjang pelaksanaan program pembelajaran. 

Guna memperkuat argumen-argumen yang didapatkan, dalam hal ini penulis 

melakukan wawancara kepada warga belajar kejar paket C SKB Subah kabupaten Batang. 

adapun warga belajar yang dipilih adalah Rizkon Pamungkas lahir di Batang 13 juni 1994 

adalah warga desa beji Rt. 03 Rw. 01 Batang. 

Pembelajaran kejar paket C di SKB Subah kabupaten Batang dilaksanakan 5 kali 

dalam seminggu. Berikut pernyataan dari RP : 

“5 kali mas, hari senin sampai jumat mulai jam 1 sampai jam 5, terus terang saya 

senang bisa melanjutkan sekolah meskipun kejar paket” 

 

Menurut RP, dalam pelaksanaan pembelajaran kejar paket C di SKB Subah 

Kabupaten Batang dimulai dari jam 13.00 sampai dengan 17.00 wib dalam 5 kali 

pertemuan seminggu yaitu senin sampai jum‟at. Dalam hal ini informan sangat senang 

dapat kesempatan melanjutkan pendidikan meski bukan di sekolah formal. Namun 

informan juga mengatakan bahwa kadang-kadang sulit memahami matapelajaran tertentu 

meskipun materi-materi pelajaran telah dijelaskan oleh tutor dengan baik. Menurutnya 
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cara tutor dalam menyampaikan materi pelajaran sangat menyenangkan dan tidak 

membosankan karena tutor tidak hanya mengajak warga belajar dalam melaksanakan 

PBM saja, kadang warga belajar diajak belajar pengamatan atau observasi. Dengan 

bervariasinya cara tutor menyampaikan materi pelajaran tersebut, belajar tidak lagi 

menjadi beban warga belajar melainkan cara memperoleh ilmu pengetahuan dengan 

gembira. Berikut pernyataan yang diungkapkan informan mengenai cara tutor 

menyampaikan materi pelajaran : 

“caranya ya pidato menerangkan didepan kelas, nanti setelah itu  yang belum 

jelas disuruh tanyain, alat bantu buat nerangin  ada buku, papan tulis, kadang 

proyektor, ya jadi lebih gampang menerangkan materi, biasanya suruh 

memperhatikan saja dulu kemudian nanti ditanya”. 

 

Penyampaian materi yang dilakukan oleh tutor menurut RP juga dibantu dengan alat 

bantu atau media pembelajaran. Alat bantu tersebut antara lain buku, papan tulis, 

proyektor dan masih banyak yang lain. Penggunaan media pembelajaran tesebut sangat 

membantu tutor dalam menyampaikan materi. Setelah selesai menyampaikan materi, 

menurut RP biasanya tutor memberikan kesempatan pada warga belajar untuk 

menanyakan materi yang belum jelas atau kurang dipahami. Hal tersebut adalah usaha 

tutor untuk merangsang daya tangkap warga belajar dalam pemahaman materi. Namun 

jika warga belajar kurang aktif bertanya dikarenakan sudah memahami materi ataupun 

bingung tapi takut untuk bertanya, justru tutor yang akan bertanya balik kepada warga 

belajar. 

Agar data yang diperoleh dari warga belajar tidak hanya sepihak, penulis melakukan 

wawancara selanjutnya kepada warga belajar lain dengan pertanyaan yang sama. 

wawancara kepada warga belajar kejar paket C SKB Subah kabupaten Batang yang 

dilakukan adalah dengan saudari Nindi Nofi Yuliana sebagai informan yang ke enam 

lahir di Batang 24 februari 1995 adalah warga belajar kelas XII kejar paket C. 
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Pada saat tutor menyampaikan materi, warga belajar sebisa mungkin dapat 

memperhatikan agar dapat memahami apa yang disampaikan tutor, berikut pernyataan 

dari NNY: 

“kalau memperhatikan dengan baik sebenarnya nggak sulit mas, tutor njelasin 

materi trus kasih tugas, kalau nggak bisa ya diajarin”. 

 

Pada saat tutor menyampaikan materi pembelajaran melalui pendekatan kontekstual, 

menurut NNY jika warga belajar memperhatikan dengan baik maka sebenarnya untuk 

menangkap materi yang disampaikan tidak akan sulit. Hal ini menjelaskan bahwa cara 

penyampaian materi yang dilakukan oleh tutor sudah baik. Menurut NNY, pada akhir 

pembelajaran tutor biasa memberikan tugas baik kelompok maupun individu berupa 

Pekerjaan Rumah maupun pekerjaan sekolah yang kemudian dikumpulkan dan biasanya 

hasil dari tugas tersebut akan dibahas dalam pertemuan yang selanjutnya kemudian jika 

sudah selesai pembahasan tersebut sedangkan warga belajar telah dianggap sudah paham 

dalam suatu pokok pembelajaran atau bab tertentu, akan dilaksanakan ulangan harian. 

Dalam kasus ini adalah sebagai tanda bahwa tutor memberikan evaluasi dalam setiap 

pembelajarannya. 

 

4.2.2.2 Cara tutor menyampaikan materi 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses lanjutan dari perencanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh tutor. Dalam penyampaian materi penerapan/ 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan tutor kepada warga belajar setelah tutor 

melakukan perencanaan pembelajaran dengan yang tidak merencanakan maka hasilnya 

akan jauh berbeda. Berikut adalah keterangan dari informan Bapak NH tentang cara 

penyampaian materi: 

“cara saya menyampaikan materi pembelajaran sebenarnya sangat sederhana. 

Saya mengkaji materi pembelajaran didepan dengan menggunakan metode 

ceramah dimana memasukkan konteks kehidupan sehari-hari baik pengalaman 
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sendiri maupun warga belajar. Saya gunakan media jika diperlukan. Kemudian 

agar mereka dapat mengeksplor materi tersebut saya persilahkan peserta didik 

untuk bertanya jika mereka belum memahami materi tersebut. Setelah itu saya 

beri tugas biar mereka ingat”. 

 

 Dengan cara penyampaian materi seperti yang dikemukakan di atas diharapkan 

agar peserta didik terdorong untuk selalu mengaitkan antara materi dan kenyataan sehari-

hari. Hal tersebut sejalan dengan lima karakteristik penting dalam proses pembelajaran 

yang menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning (1) Pembelajaran 

merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activating knowledge) (2) 

Pembelajaran untuk memperoleh dan menambah pengetahuan baru (acquiring 

knowledge) (3) Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge) (4) Mempraktikan 

pengetrahuan dan pengalaman tersebut (applying knowledge) (5) Melakukan refleksi 

(reflecting knowledge). 

Selain Bapak NH, Bapak St juga mengungkapkan mengenai cara menyampaikan 

materi didepan kelas. Adapun yang diterangkan informan Bapak ST adalah sebagai 

berikut : 

“saya jelaskan materi, setelah selesai saya tanyakan pada warga belajar apakah 

sudah paham, kalo belum tak suruh bertanya, tapi kalo mereka jawab sudah 

paham  saya yang bertanya. Cara menerapkan pembelajaran kontekstual contoh 

yang sederhana saja, kadang saya kasih tugas mencari artikel berita-berita di 

koran, televisi, atau internet yang bersangkutan dengan geografi, kemudian nanti 

dibahas dikelas” 

 

Hal yang paling utama dalam pembelajaran adalah pelaksanaan pembelajaran. Cara 

penyampaian materi oleh tutor kepada warga belajar adalah bagian yang sangat penting. 

Penyampaian materi yang biasa dilakukan olehnya adalah dengan metode ceramah 

dimana materi yang direncanakan hari tersebut di sampaikan, diterangkan didepan kelas 

dengan lisan kepada warga belajar. Selanjutnya setelah penyampaian materi selesai 

dilaksanakan, dilanjutkan dengan memberi kesempatan warga belajar agar aktif dalam 

proses kegiatan belajar mengajar dengan cara memberi kesempatan untuk menanyakan 
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materi yang sekiranya kurang dapat dipahami setelah tadi dijelakan dengan lisan oleh 

tutor didepan kelas. Agar proses pembelajaran hidup, Bapak St memiliki strategi 

tersendiri yaitu apabila warga belajar tidak ada yang mau bertanya karena mungkin sudah 

paham maupun malu untuk bertanya, nantinya justru memberi pertanyaan kepada warga 

belajar dengan sistem random secara lisan. Hal ini akan memacu warga belajar untuk 

aktif/ mengikut sertakan dirinya dalam proses belajar mengajar dimana tanpa disadari 

warga belajar menempatkan dirinya sebagai subyek dalam PBM sesuai dengan ciri-ciri 

pembelajaran kontekstual. Selain dengan hal tersebut, Bapak St menerapkan 

pembelajaran kontekstual dalam penyampaian materi dengan cara pemberian tugas-tugas 

yang menyangkut dengan pembelajaran melalui pendekatan kontekstual. Adapun sebagai 

contohnya yaitu warga belajar dituntut aktif mencari atikel atau berita baik dari koran, 

televisi, internet dan sebagainya yang bersangkutan dengan matapelajaran geografi 

dimana nantinya tugas-tugas tersebut akan dibahas didalam kelas. 

4.2.2.3 Penerapan pembelajaran kontekstual 

Berdasarkan informasi tutor, pembelajaran kontekstual memerlukan perubahan-

perubahan kebiasaan dalam proses belajar mengajar, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, hingga sampai pada penilaian hasil belajar. Pembelajaran kontekstual harus 

meliputi tujuh prinsip yaitu: 

4.2.2.3.1 Konstruktivisme 

Metode Kontruktivisme pada prinsipnya sebuah prosedur pembelajaran yang 

berusaha membangun pengetahuan pada diri siswa dari sejumlah informasi dan 

peristiwa (materi pelajaran). Berikut pernyataan bapak NH tentang cara 

mengaplikasikan konstruktivisme pada saat penyampaian materi 

“kalau konstruktivisme itu contohnya saya jelaskan misalnya pada 

pembahasan sosialisasi di masyarakat, bagaimana interaksi pembeli dan 

penjual di pasar, sederhana tapi dapat dipahami” 

 



118 

 

 

Suatu kegiatan warga belajar membangun sedikit demi sedikit pengetahuan yang 

dimiliki, Kegiatan ini bertujuan belajar bukan hanya menghafal melainkan melalui 

pengalaman sehingga akan lebih bermakna. Prinsip ini diterapkan secara intensif oleh 

tutor di SKB Subah Kabupaten Batang, dimana berita-berita di televisi, koran, 

majalah, dan lainya yang dianggap oleh masyarakat bukan merupakan suatu 

kepentingan, diberikan oleh tutor. Dalam hal ini tutor memberikan beberapa 

pemjelasan atas sebuah berita dan diberikan contoh-contoh yang kongkrit. Dengan 

contoh yang kongkrit inilah, warga belajar memperoleh pengetahuan baru tanpa harus 

memikirkan terlalu dalam. Walaupun masyarakat belum memahami secara benar isi 

berita yang ada namun dengan penjelasan tutor, warga belajar lebih memahami 

sehingga warga belajar dapat bersikap secara proporsional. 

4.2.2.3.2 Inkuiri/ Menemukan 

Bapak Novi Herdianto menjelaskan bahwa prinsip ini hanya dapat dimasukkan 

dalam pembelajaran keterampilan. Berikut yang disampaikan oleh beliau : 

“saya beri contohin saja, warga belajar disini kebanyakan sudah kerja atau 

usaha, yang namanya usaha kadang itu gagal, itu saya masukkan dalam 

materi, tak suruh nulis nanti pertemuan selanjutnya dibahas”  

 

 Bapak Novi Herdianto menjelaskan bahwa prinsip ini hanya dapat dimasukkan 

dalam pembelajaran keterampilan. Hal ini dikarenakan dengan tuntutan untuk berfikir 

secara sistematik, maka jalan yang terbaik adalah pada hal-hal yang pernah dilakukan 

atau dikerjakan oleh masyarakat. Sebagai contoh adalah masalah dalam kegagalan 

usaha. Agar belajar diharapkan untuk memikirkan kembali kejadian-kejadian yang 

memungkinkan dapat mengakibatkan kegagalan dalam usahanya. Peserta didik 

diwajibkan untuk menulis semua kejadian-kejadian masa lalu yang kemudian tutor 

memberikan pandangan-pandangan tentang kesalahan yang pernah dibuatnya. Dengan 

demikian, peserta didik telah diajak untuk berfikir secara rasional dan praktis. 
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4.2.2.3.3 Bertanya 

Metode tanya jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan 

mengahasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan peserta didik memahami 

materi tersebut. Metode tanya jawab akan menjadi efektif bila materi yang menjadi 

topik bahasan menarik, menantang dan memiliki nilai aplikasi tinggi. Pertanyaaan 

yang diajukan bervariasi, meliputi pertanyaan tertutup (pertanyaan yang jawabannya 

hanya satu kemungkinan) dan pertanyaan terbuka (pertanyaan dengan banyak 

kemungkinan jawaban), serta disajikan dengan cara yang menarik. Berikut hasil 

wawancara dengan Bapak NH tentang cara menerapkan model Tanya jawab 

“setelah saya sampaikan materi saya beri kesempatan warga belajar 

bertanya” 

 

Bapak Novi menjelaskan bahwa prinsip bertanya setiap akhir dilakukan karena 

dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya, maka tutor dapat 

mengadakan evaluasi penguasaan materi pada peserta didik. Namun demikian, 

metode ini kurang dimanfaatkan oleh peserta didik karena peserta yang bertanya 

hanya beberapa orang saja sedangkan yang lainnya cenderung diam atau pasif. 

Berkaian dengan metode bertanya dalam pemberian materi, bapak novi menjelaskan 

bahwa untuk memancing warga belajar untuk bertanya, maka pembelajarannya juga 

menggunakan metode pemodelan. 

4.2.2.3.4 Masyarakat belajar 

Berikut argument dari Bapak NH saat menjawab pertanyaan wawancara tentang 

masyarakat belajar 

“tugas kelompok kalo saya sangat penting lho mas, soalnya gini, kadang 

ada warga belajar tak terangin gak mudeng-mudeng, tapi kalau dijelasin 

temannya langsung paham” 

 

Tujuan Bapak NH dalam pembelajaran ini yaitu agar warga belajar bisa bertukar 

pikiran dengan teman yang lain atau antar teman, antar kelompok, yang sudah tahu 
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memberi pengetahuan kepada yang belum mengerti, yang pernah memiliki 

pengalaman membagi pengalamannya pada orang lain. 

4.2.2.3.5 Pemodelan  

Pelaksanaan prinsip pemodelan ini dikhususkan pada pembelajaran 

keterampilan karena lebih cocok dibandingkan dengan pembelajaran pengetahuan 

umum. Berikut argument dari Bapak NH saat menjawab pertanyaan wawancara 

tentang masyarakat belajar 

“pemodelan saya contohin kadang warga belajar tak suruh kebetulan di 

sini ada lab computer main internet, browsing materi, trus kaya jejaring 

sosial facebook kan itu juga masuk dalam sosiologi mas” 

 

4.2.2.3.6 Refleksi 

Berikut argument dari Bapak NH saat menjawab pertanyaan wawancara tentang 

masyarakat belajar 

“kalau refleksi ya saya pasif mas, Cuma agar warga belajar bias 

merefleksi diri saya kasih rangsangan denga melempar pertanyaan barangkali 

ada materi yang kurang jelas yang perlu dijelasin lagi” 

 

Pada bagian refleksi, Bapak NH bersikap pasif dan warga belajarlah yang 

dituntut untuk mencari kesalahan yang telah diperbuat sendiri. Ketika warga belajar 

tidak dapat mencari jalan keluarnya, maka tutor akan menjelaskan kesalahan-

kesalahan pokok dan cara mengatasinya. Dengan prinsip ini akan warga belajar 

diharapkan untuk berusaha mengeksplor dahulu diri sendiri kemudian tidak akan 

melakukan kesalahan lagi dikemudian hari karena peserta didik sudah memahami 

permasalahan yang ditemui. 
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4.2.2.3.7 Penilaian yang sebenarnya 

Berikut argument dari Bapak NH saat menjawab pertanyaan wawancara tentang 

masyarakat belajar  

“Penilaian yang sebenarnya itu dengan cara memantau warga belajar 

seberapa aktif dalam proses pembelajaan” 

 

Adanya penilaian yang sebenarnya tutor bisa mengetahui perkembangan belajar 

warga belajar apakah warga belajar mengalami proses belajar dengan benar. Penilaian 

yang autentik dilakukan secara integrasi dengan proses pembelajaran. Penilaian ini 

dilakukan secara terus menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung.  

4.2.3 Evaluasi Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Tutor dan warga belajar, 

informan pertama yaitu Bapak Sukrisyadi S.Pd mengatakan bahwa : 

“tentu ada evaluasi, yang melaksanakan evaluasi ya tutor masing-masing 

matapelajaran, kalau saya mengevaluasi kinerja tutor”. 

 

Setiap tutor yang melaksanakan proses belajar mengajar, tentunya selalu 

melaksanakan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yang biasa dilaksanakan 

yaitu dengan menggunakan evaluasi sumatif dan evaluasi formatif sebagai tujuan untuk 

mengetahui sejauh mana hasil proses belajar mengajar warga belajar setelah mengikuti 

pembelajaran dengan mengunakan pendekatan kontekstual.  

Evaluasi formatif memiliki pengertian bahwa evaluasi yang dilakukan pada setiap 

akhir pembahasan suatu pokok bahasan/ topik dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh 

manakah suatu proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. 

Sebagai contoh bentuk dari evaluasi formatif adalah ulangan  harian yang diberikan oleh 

tutor untuk mengetahui sejauh mana warga belajar memahami materi pada suatu topik 

bahasan suatu matapelajaran. Lain halnya dengan evaluasi formatif, evaluasi sumatif 

memiliki pengertian evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang 
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didalamnya tercangkup lebih dari satu pokok bahasan, dan dimaksudkan untuk 

mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit 

pelajaran berikutnya. Dengan kata lain, evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang 

dilaksanakan setiap satu periode/ semester setelah warga belajar  telah menjalani proses 

pembelajaran dimana didalamnya mencangkup seluruh materi yang diajarkan pada satu 

periode pembelajaran tersebut dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana warga 

belajar memahami materi yang diajarkan oleh tutor dalam satu periode pembelajaran. 

Tahap akhir dalam proses pembelajaran adalah evaluasi pembelajaran, diadakanya 

evaluasi yaitu sebagai tolak ukur kemampuan peserta didik dalam manyerap materi yang 

diajarkan. Berikut pernyataan dari bapak NH: 

“ya pasti, setiap pembelajaran harus ada evaluasi. Nah evaluasi yang saya 

lakukan ada dua yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Formatif saya 

lakukan pada setiap pembelajaran, contohnya tugas atau perkerjaan rumah, 

ulangan harian. Yang sumatif ya semesteran”. 

 

 Hal tersebut sesuai teori Knowles (1980) menyatakan dua tujuan yang penting 

dalam evaluasi yaitu : 

 Penanggung jawab (accumsibility), yang bertujuan memperoleh data tentang 

kualitas pembelajaran yang ditunjukan melalui perubahan kinerja partisipan, 

disebut evaluasi sumatif 

 Pembuat keputusan (decision making), yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi atau data yang digunakan oleh pendidik untuk memperbaiki kualitas 

rancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Disebut evaluasi formatif. 

Pada pelaksanaan evaluasi pembelajaran kejar paket C di SKB Subah Kabupaten 

Batang, evaluasi formatif dilaksanakan setiap pembelajaran, sedangkan evaluasi sumatif 

dilakukan pada akhir semester dilakukan ujian semester untuk melihat kemampuan 

peserta didik selama satu semester tersebut dan untuk nenentukan tindakan berikutnya 
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kepada peserta didik. Sesuai dengan teori L. R. Gay (1980) evaluasi merupakan proses 

pengambilan dan analisis data yang dilakukan secara sistematik untuk pembuatan 

keputusan. Daniel Stufflebean (1973) menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses 

sistematik dalam menetapkan seberapa jauh tujuan pembelajaran dicapai oleh partisipan. 

Hal senada juga ditegaskan oleh Hermawan (2008:112), evaluasi bertujuan agar 

mengetahui sejauh mana taraf keberhasilan proses pembelajaran, serta evaluasi ini 

bertujuan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. 

Tahap akhir dalam proses pembelajaran adalah evaluasi pembelajaran, diadakanya 

evaluasi yaitu sebagai tolak ukur kemampuan peserta didik dalam manyerap materi yang 

diajarkan. Berikut pernyataan dari informan 4 : 

“untuk mengukur hasil belajar kan harus di evaluasi mas, biasanya setelah 

materi selesai, saya gunakan 2 model, ada sumatif dan formatif, kalau 

formatif ya per bab, kalau sumatif itu materi satu semester” 

 

Evaluasi dilaksanakan sebagai acuan keberhasilan hasil dari proses belajar mengajar 

yang dilaksanakan. Informan 4 melakukan evaluasi setelah materi selesai baik materi per 

hari yang disampaikan oeleh tutor, per bab/ pokok bahasan, maupun keseluruhan materi 

yang diajarkan dalam satu semester.  

4.2.4 Faktor penghambat pembelajaran 

Suatu proses pembelajaran meskipun telah direncanakan dengan matang pasti 

mengalami kendala atau menemui masalah. Berikut pernyataan dari Bapak NH, tutor 

kejar paket C di SKB Subah 

“hambatannya cuma kadang sebagian warga belajar saat saya lakukan 

Tanya jawab mereka kurang aktif, cara mengatasinya ya saya yang bertanya 

pada warga belajar agar mereka aktif. Mungkin dikarenakan motivasi dan 

minat warga belajar yang kurang” 

 

 Hal tersebut juga dialami oleh Bapak St. Berikut pernyataannya  : 

“kalau hambatan yang paling saya rasakan itu susah mengatur warga 

belajar dikelas sekiranya biar fokus pada materi pelajaran mas, ya saya 



124 

 

 

maklumi yang namanya warga belajar kejar paket itu beda dengan siswa di 

kelas, terbatasnya waktu pembelajaran juga menurut saya menghambat mas.” 

 

Hambatan yang paling dirasakan oleh informan 4 adalah sulitnya mengatur warga 

belajar agar fokus kepada materi karena mereka kurang tertarik mungkin disebabkan dari 

matapelajarannya yang kurang diminati atau yang lainnya. Solusi pemecahan masalah 

tersebut adalah pada waktu tertentu informan 4 mengajak belajar tidak hanya didalam 

kelas. Ada kalanya warga belajar diberi tugas diluar kelas secara pengamatan atau yang 

lainnya. 

Faktor penghambat dalam proses penerapan  pembelajaran kontekstual adalah pada 

terbatasnya waktu atau jam pelajaran, pola belajar warga belajar, rendahnya minat belajar 

dan perkembangan kognitif warga belajar. Terbatasnya jam pelajaran menyebabkan item-

item tertentu tidak dapat berjalan dengan hasil yang baik. Minat belajar warga belajar 

yang rendah ditunjukkan dengan tidak adanya inisiatif warga belajar untuk belajar sendiri 

diluar jam pelajaran dan tanpa bantuan dari tutor. Perkembangan kognitif warga belajar 

kejar paket C di SKB Subah Kabupaten Batang sebagian belum dapat berfikir tentang 

gagasan yang abstrak. 

Pada tahap warga belajar didorong untuk dapat menemukan permasalahan pada 

materi juga dirasa belum maksimal. Hal ini sebagai terusan dari kendala waktu yang 

terbatas. Kendala waktu yang terjadi adalah tutor sebagai pembimbing tidak dapat 

membantu warga belajar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat menemukan pada 

saat pembelajaran di kelas. Warga belajar hendaknya memiliki inisiatif aktif untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat menemukan di luar jam pembelajaran. 

Kebiasaan belajar dengan hanya mengacu pada buku pelajaran saja, menyebabkan 

perkembangan kognitif warga belajar yang belum sepenuhnya maksimal. 

Dalam penerapan bertanya yang dilakukan oleh tutor tidak mengalami kendala yang 

berarti. Adapun kendala yang mungkin terjadi adalah bila ada sebagian warga belajar 
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memiliki tingkat kemampuan berkomunikasi yang rendah. Hal tersebut menyebabkan 

aktifitas bertanya warga belajar terganggu sehingga dapat mempengaruhi tingkat 

pencapaian tujuan belajar warga. 

Penerapan masyarakat belajar direncanakan agar warga belajar dapat belajar untuk 

berhubungan dengan orang lain disekitar. Warga belajar secara tidak langsung diajarkan 

untuk bekerjasama dan menghargai pendapat orang lain. Yang menjadi penghambatnya 

adalah warga belajar dalam berkomunikasi dan membangun kerjasama dengan orang 

disekitarnya. Cara yang ditempuh tutor adalah dengan memberikan petunjuk warga 

belajar tentang cara berkomunikasi dan menanamkan pikiran bahwa membangun 

kerjasama diperlukan agar pekerjaan lebih ringan. 

4.3 Pembahasan 

Penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Pembelajaran 

Kejar Paket C Di SKB Subah Kabupaten Batang 

4.3.1 Perencanaan pembelajaran kontekstual 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan 

pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan 

kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. 

Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat 

belajar dengan baik. 

Perencanaan pembelajaran kejar Paket C di SKB Subah Kabupaten Batang 

dilakukan dengan membuat RPP dan silabus dari masing-masing materi pelajaran yang 

akan disampaikan oleh tutor. RPP dan silabus ini sudah disesuaikan dengan standar 

kurikulum yang ada. Dari RPP dan silabus ini kemudian disusun sebuah jadwal dan 

dituangkan dalam kalender pendidikan. 
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Dari rancangan materi tersebut, kemudian timbul metode-metode apa yang baik 

digunakan dalam proses pembelajaran. Tutor memilih pendekatan kontekstual karena 

dalam proses pembelajaran kontekstual materi dikaitkan dengan kehidupan warga belajar, 

pembelajaran yang dilakukan oleh setiap tutor yang terlibat adalah anggota yang 

pembelajarannya di perencana sehari-hari atau dikembangkan sendiri. Hal ini selaras 

dengan pernyataan Achmad rifa‟i (2009 : 101) bahwa : 

“Metode pembelajaran merupakan berbagai cara yang digunakan untuk 

mengelola tugas-tugas belajar agar memperlancar aktivitas belajar. Sebiasa 

mungkin pendidik menggunakan metode pembelajaran yang mampu mendorong 

partisipasi partisipan didalam proses pembelajaran”.  

 

Apabila ada peserta didik yang kesulitan dalam memahami materi, seorang tutor 

harus bisa menjelaskan dengan metode yang selalu digunakan secara perorangan agar 

penyerapan materi bisa semaksimal mungkin. Sesuai dengan teori Yunus (1990 : 115) 

yang menjelaskan bahwa metode pembelajaran berfungsi sebagai : 

 Penuntun dalam penyampaian atau pembahasan isi pesan belajar 

 Pembangkit perhatian dan minat belajar 

 Pencipta peluang bagi interaksi peserta didik 

 Memproses perubahan individu peserta didik. 

Perencanaan strategi pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Novi Herdianto 

merupakan perencanaan strategi pembelajaran yang modern. Artinya dalam perencanaan 

pembelajarannya menggunakan pendekatan dimana warga belajar bukan hanya sekedar 

menjadi obyek pembelajaran semata, melainkan warga belajar turut serta dalam proses 

pembelajaran (subyek) sehingga warga belajar akan memahami materi yang diberikan 

dengan lebih baik. 

Pengenalan tutor tentang cara pandang atau cara tanggap warga belajar terhadap 

materi yang disampaikan menjadi sangat penting guna melihat tingkat keberhasilan suatu 
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proses pembelajaran yang dilakukan. Dengan bahasan yang tersirat, informan 

menegaskan bahwa tutor hendaknya harus memahami betul kondisi warga belajarnya 

untuk melihat tingkat keberhasilan saat tutor memberikan materi. Hal tersebut adalah 

salah satu cara melihat bahwa apakah strategi yang diterapkan dalam proses pembelajaran 

berhasil atau tidak. Jika warga belajar merespon dengan sungguh-sungguh dan senang, 

hal tersebut dapat disimpulkan bahwa metode dan strategi pembelajaran yang dipakai 

sudah sesuai dengan kondisi warga belajar. Jika sebaliknya, perlu adanya inovasi yang 

dilakukan oleh tutor tentang bagaimana pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik 

dengan berpedoman pada pendekatan kontekstual untuk menunjang pembelajaran agar 

tujuan yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik. 

Menurut penjelasan dari Bapak Novi herdiayanto bahwa sumber belajar yang 

dipergunakan tidak hanya dengan bahan ajar yang dimiliki semata, semua yang ada 

disekitar dan berkaitan pada materi juga dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran. 

Hal tersebut selaras dengan teori Sardiman (1986 : 203), bahwa bahan/materi 

pembelajaran adalah salah satu sumber belajar bagi peserta didik. Materi yang dapat 

disebut sebagai sumber belajar ini merupakan sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran harus memenuhi kriteria, yakni kesesuaian, 

kemudahan, dan kemenarikan. Teori lain yang mendukung yaitu bahan/materi adalah 

substansi yang disampaikan dalam proses pembelajaran, dan tanpa materi itu proses 

pembelajaran tidak berjalan. Karena itu dalam pembelajaran, pengajar harus menguasai 

materi pembelajaran yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran, penggunaan 

materi pembelajaran disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan belajar, serta 

pelaksanaannya diharapkan dapat member motivasi dan minat peserta didik (Sudjana, 

1997 :73). 
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Pemilihan jenis media yang tepat harus dilakukan dengan prosedur yang benar, 

karena begitu banyak  jenis media dari berbagai kelebihan dan kelemahan masing-

masing. Mengapa diperlukan pemilihan media, dengan jawaban informan jelas bahwa 

pemilihan media pembelajaran yang tepat dimaksudkan agar dapat menentukan media 

pembelajaran yang terbaik, tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi sasaran didik. 

Selain hal tersebut, pemilihan media pembelajaran harus beracuan pada kriteria apa saja 

yang harus dipertimbangkan. Sebagai contoh, (1) media pembelajaran harus dapat 

mengarahkan pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, (2) sesuai dengan kondisi 

peserta didik, artinya harus disesuaikan dengan minat warga belajar, (3) disesuaikan 

dengan waktu yang akan digunakan dalam penggunaan media sebagai penunjang proses 

pembelajaran, (4) mempertimbangkan biaya yang akan dipakai dalam penggunaan media 

pembelajaran, (5) ketersediaan media pembelajaran, (6) konteks penggunaan media 

pembelajaran. Pernyataan tersebut selaras dengan teori yang disampaikan oleh Endang 

Soenarya (2000 : 38) bahwa: 

“proses pembelajaran biasanya terdapat empat kegiatan utama yang dilaikukan 

yaitu: 1) memformulasikan tujuan, 2) merumuskan strategi, kebijakan dan 

perincian rencana untuk mencapai tujuan, 3) membentuk organisasi untuk 

melaksanakan keputusan dan, 4) membahas hasil dan umpan balik untuk 

dijadikan bahan penyusunan rencana selanjutnya”. 

 

Perencanaan yang dilakukan tutor dalam proses belajar mengajar dikelas meliputi 

merumuskan tujuan, materi yang akan diajarkan, metode, strategi, media, sumber belajar, 

serta perencanaan evaluasi. Perencanaan tersebut disesuaikan dengan kemampuan warga 

belajar serta fasilitas yang dimiliki oleh SKB dalam proses belajar mengajar. Teori yang 

dikemukakan pidarta (2005 : 102) mengatakan bahwa: 

“prosedur yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah sebagai berikut, 1) 

menentukan kebutuhan atas dasar antisipasi terhadap perubahan lingkungan atau 

masalah yang muncul, 2) melakukan forecasting /ramalan, menentukan program, 

tujuan, misi perencanaan, 3) menspesifikkan tujuan, 4) membentuk atau 
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menentukan standar performan, 5) menentukan alat/ metode/ alternatif 

pemecahan, 6) melakukan implementasi dan menilai, 7) mengadakan review”. 

 

Evaluasi yang dilaksanakan pada program pembelajaran kejar paket C di SKB 

Subah Kabupaten Batang bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengetahuan dan 

tingkat pemahaman warga belajar terhadap materi yang telah disampaikan oleh tutor. 

Hasil evaluasi pembelajaran akan dituangkan dalam sebuah buku yang disebut rapot yang 

nantinya akan diberikan kepada warga belajar disetiap akhir semester sehingga 

diharapkan warga belajar mengetahui perkembangan dalam menempuh pendidikan kejar 

paket C yang mereka tempuh. 

4.3.2 Pelaksanaan pembelajaran kontekstual 

UPTD SKB Subah Kabupaten Batang membuka banyak program pembelajaran, 

diantaranya adalah progam kejar paket C yang pada dasarnya diharapkan memberi 

kesempatan bagi masyarakat luas tanpa terikat jarak, waktu, kesibukan, maupun batas 

usia untuk melanjutkan kembali pendidikan yang disetarakan dengan pendidikan formal. 

Warga belajar kejar paket C setelah mereka menyelesaikan pembelajaran dengan predikat 

lulus akan mendapat ijazah yang dikeluarkan oleh negara dimana ijazah tersebut dapat 

digunakan untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi maupun 

untuk keperluan pekerjaan. Artinya ijazah tersebut sama dengan ijazah yang dikeluarkan 

negara untuk lulusan sekolah menengah tingkat atas (SLTA), sekolah menengah kejuruan 

(SMK) ataupun Sekolah formal yang setara. Disamping hal tersebut, warga belajar juga 

dibekali dengan life skill atau kecakapan vokasional dibidang ketrampilan yang 

disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing yang diharapkan mampu membekali 

warga belajar sehingga siap dalam menghadapi duia kerja maupun dunia usaha. 

Dengan cara penyampaian materi seperti yang dikemukakan informan 3 di atas 

diharapkan agar peserta didik terdorong untuk selalu mengaitkan antara materi dan 
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kenyataan sehari-hari. Hal tersebut sejalan dengan lima karakteristik penting dalam 

proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan Contextual Teaching and Learning, 

1) Pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada (activating 

knowledge), 2) Pembelajaran untuk memperoleh dan menambah pengetahuan baru 

(acquiring knowledge), 3) Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), 4) 

Mempraktikan pengetrahuan dan pengalaman tersebut (applying knomledge), 5) 

Melakukan refleksi (reflecting knowledge). 

Berdasarkan informasi tutor, pembelajaran kontekstual memerlukan perubahan-

perubahan kebiasaan dalam proses belajar mengajar, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, hingga sampai pada penilaian hasil belajar. Pembelajaran kontekstual harus 

meliputi tujuh prinsip yaitu: 

4.3.2.1 Konstruktivisme 

Suatu kegiatan warga belajar membangun sedikit demi sedikit pengetahuan yang 

dimiliki, Kegiatan ini bertujuan belajar bukan hanya menghafal melainkan melalui 

pengalaman sehingga akan lebih bermakna. Prinsip ini diterapkan secara intensif oleh 

tutor di SKB Subah Kabupaten Batang, dimana berita-berita di televisi, koran, majalah, 

dan lainya yang dianggap oleh masyarakat bukan merupakan suatu kepentingan, 

diberikan oleh tutor. Dalam hal ini tutor memberikan beberapa pemjelasan atas sebuah 

berita dan diberikan contoh-contoh yang kongkrit. Dengan contoh yang kongkrit inilah, 

warga belajar memperoleh pengetahuan baru tanpa harus memikirkan terlalu dalam. 

Walaupun masyarakat belum memahami secara benar isi berita yang ada namun dengan 

penjelasan tutor, warga belajar lebih memahami sehingga warga belajar dapat bersikap 

secara proporsional. Pernyataan ini selaras dengan teori yang disampaikan oleh Sanjaya 

(2005 : 118) bahwa : 

“kontruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru 

dalam struktur kognitif warga belajar berdasarkan pengalaman”. 
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4.3.2.2 Inkuiri/ Menemukan 

Bapak Novi Herdianto menjelaskan bahwa prinsip ini hanya dapat dimasukkan 

dalam pembelajaran keterampilan. Hal ini dikarenakan dengan tuntutan untuk berfikir 

secara sistematik, maka jalan yang terbaik adalah pada hal-hal yang pernah dilakukan 

atau dikerjakan oleh masyarakat. Sebagai contoh adalah masalah dalam kegagalan usaha. 

Arga belajar diharapkan untuk memikirkan kembali kejadian-kejadian yang 

memungkinkan dapat mengakibatkan kegagalan dalam usahanya. Peserta didik 

diwajibkan untuk menulis semua kejadian-kejadian masa lalu yang kemudian tutor 

memberikan pandangan-pandangan tentang kesalahan yang pernah dibuatnya. Dengan 

demikian, peserta didik telah diajak untuk berfikir secara rasional dan praktis. Pernyataan 

ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Sanjaya (2005 : 119) bahwa : 

“inkuiri adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan 

penemuan melalui proses berfikir secara sistematis”. 

 

 

 

4.3.2.3 Bertanya 

Metode tanya jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan 

mengahasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan peserta didik memahami materi 

tersebut. Metode tanya jawab akan menjadi efektif bila materi yang menjadi topik 

bahasan menarik, menantang dan memiliki nilai aplikasi tinggi. Pertanyaaan yang 

diajukan bervariasi, meliputi pertanyaan tertutup (pertanyaan yang jawabannya hanya 

satu kemungkinan) dan pertanyaan terbuka (pertanyaan dengan banyak kemungkinan 

jawaban), serta disajikan dengan cara yang menarik. 

Bapak Novi menjelaskan bahwa prinsip bertanya setiap akhir dilakukan karena 

dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya, maka tutor dapat 

mengadakan evaluasi penguasaan materi pada peserta didik. Namun demikian, metode ini 
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kurang dimanfaatkan oleh peserta didik karena peserta yang bertanya hanya beberapa 

orang saja sedangkan yang lainnya cenderung diam atau pasif. Berkaian dengan metode 

bertanya dalam pemberian materi, bapak novi menjelaskan bahwa untuk memancing 

warga belajar untuk bertanya, maka pembelajarannya juga menggunakan metode 

pemodelan. Pelaksanaan metode pemodelan ini dikhususkan pada pembelajaran 

ketrampilan karena lebih cocok dibandingkan dengan pembelajaran pengetahuan umum. 

Dalam hal ini diberikan contoh-contoh kasus dalam usaha seperti penanganan sistem 

administrasi keuangan usaha. Contoh kasus yang diberikan adalah masalah cara 

menghitung biaya produksi sehingga dengan adanya pemodelan ini, warga belajar akan 

dapat secara langsung mempraktekannya. 

 

4.3.2.4 Masyarakat belajar 

Tujuan tutor dalam pembelajaran ini yaitu agar warga belajar bisa bertukar pikiran 

dengan teman yang lain atau antar teman, antar kelompok, yang sudah tahu memberi 

pengetahuan kepada yang belum mengerti, yang pernah memiliki pengalaman membagi 

pengalamannya pada orang lain. Pernyataan ini selaras dengan teori yang disampaikan 

oleh Sugandi (2006 : 41) bahwa : 

“konsep dari learning community menyarankan agar hasil pembelajaran 

diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil yang diperoleh dari sharing 

dengan orang lain”. 

 

4.3.2.5 Pemodelan  

Pelaksanaan prinsip pemodelan ini dikhususkan pada pembelajaran keterampilan 

karena lebih cocok dibandingkan dengan pembelajaran pengetahuan umum. Dalam hal ini 

diberikan contoh-contoh kasus dalam usaha seperti penanganan sistem administrasi 

keuangan usaha. Contoh kasus yang diberikan adalah masalah cara menghitung biaya 

produksi sehingga dengan adanya pemodelan ini, peserta didik akan dapat secara 
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langsung mempraktekkan. Pernyataan ini selaras dengan teori yang disampaikan oleh 

Sanjaya (2005 : 121) bahwa : 

“proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat 

ditiru oleh setiap warga belajar”. 

 

4.3.2.6 Refleksi 

Pada bagian refleksi, tutor bersikap pasif dan warga belajarlah yang dituntut untuk 

mencari kesalahan yang telah diperbuat sendiri. Ketika warga belajar tidak dapat mencari 

jalan keluarnya, maka tutor akan menjelaskan kesalahan-kesalahan pokok dan cara 

mengatasinya. Dengan prinsip ini aka warga belajar diharapkan untuk berusaha 

mengeksplor dahulu diri sendiri kemudian tidak akan melakukan kesalahan lagi 

dikemudian hari karena peserta didik sudah memahami permasalahan yang ditemui. 

Pernyataan ini selaras dengan teori yang disampaikan oleh Sugandi (2006:41) bahwa : 

“refleksi adalah cara berfikir apa yang baru dipelajari atau berfikir kebelakang 

tentang apa-apa yang sudah kita lakukan dimasa lalu”. 

 

4.3.2.7 Penilaian yang sebenarnya 

Adanya penilaian yang sebenarnya tutor bisa mengetahui perkembangan belajar 

warga belajar apakah warga belajar mengalami proses belajar dengan benar. Penilaian 

yang autentik dilakukan secara integrasi dengan proses pembelajaran. Penilaian ini 

dilakukan secara terus menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oleh sebab 

itu, tekanannya diarahkan kepada proses belajar bukan kepada hasil belajar. Pernyataan 

ini selaras dengan teori yang disampaikan oleh Sugandi (2006 : 41) bahwa : 

“penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan 

gambaran perkembangan warga belajar”. 

 

Hasil wawancara diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara pembelajaran kontekstual dengan model pembelajaran konvensional. 

Perbedaannya yaitu sebagai berikut : 
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Selama pembelajaran berlangsung, ternyata dengan model pembelajaran kontekstual 

warga belajar lebih aktif dalam proses belajarnya didalam kelas. Warga belajar langsung 

bertanya pada tutor apabila menemukan kesulitan dan sebagian lainnya pada teman 

kelompoknya. Kesadaran belajar dengan menciptakan kelompok belajar sudah 

dipraktekkan oleh warga belajar, sehingga dapat berdiskusi, berpendapat, bekerjasama 

dan saling membantu dengan teman yang lain. Dari kegiatan belajar tersebut dapat 

memberikan refleksi umpan balik dalam bentuk tanya jawab dengan warga belajar 

tentang kesulitan yang dihadapi. Sedangkan dalam kegiatan belajar konvensional warga 

belajar pasif atau diam, hanya sebagian besar ikut aktif dalam proses pembelajaran 

sewaktu tutor memberikan pertanyaan dan latihan soal. Setelah hal tersebut mereka 

kembali pasif. Mereka akan tetap diam walaupun dari pihak tutor menyuruh utuk 

bertanya dan sifat kritis untuk bertanya tidak muncul walaupun sudah dirangsang oleh 

tutor. 

Pembelajaran kontekstual tutor akan selalu siap dalam memberikan bimbingan 

terhadap kesulitan yang dialami warga belajar, terjalinnya komunikasi antar tutor dan 

warga belajar. Terjalin keakraban karena warga belajar lebih dominan dalam proses 

belajarnya sedangkan tutor hanya mengawasi dan membimbing warga belajar apabila 

mengalami kesulitan. Sedangkan dalam kegiatan pembelajaran konvensional cara 

penyampaian materi tidak melihat tingkat kecerdasan warga belajar, sehingga semua 

dianggap sama. Dengan perhatian tutor yang secara umum dan tidak teliti terhadap 

kesulitan yang dihadapi warga belajar serta tutor hanya menerangkan kembali dan 

menanyakan apabila ada pertanyaan kesulitan, maka pembelajaran seperti ini kurang 

efektif dibandingkan dengan pembelajaran kontekstual. 
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Asumsi diatas dapat sidimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual lebih efektif 

untuk meningkatkan prestasi belajar pada warga belajar kejar paket C di SKB Subah 

Kabupaten Batang dibanding pembelajaran konvensional. 

 

4.3.3 Evaluasi  

Tahap akhir dalam proses pembelajaran adalah evaluasi pembelajaran, diadakanya 

evaluasi yaitu sebagai tolak ukur kemampuan peserta didik dalam manyerap materi yang 

diajarkan. Dalam pembelajaran kejar paket C di SKB Subah Kabupaten Batang 

menggunakan evaluasi formatif dan sumatif. Hal tersebut sesuai teori Knowles (1980) 

menyatakan dua tujuan yang penting dalam evaluasi yaitu : 

 Penanggung jawab (accumsibility), yang bertujuan memperoleh data tentang 

kualitas pembelajaran yang ditunjukan melalui perubahan kinerja partisipan, 

disebut evaluasi sumatif 

 Pembuat keputusan (decision making), yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi atau data yang digunakan oleh pendidik untuk memperbaiki kualitas 

rancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Disebut evaluasi formatif (Achmad 

Rifa‟i, 2009 : 144). 

Evaluasi yang dilaksanakan pada program pembelajaran kejar paket C di SKB 

Subah Kabupaten Batang bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengetahuan dan 

tingkat pemahaman warga belajar terhadap materi yang telah disampaikan oleh tutor. 

Hasil evaluasi pembelajaran akan dituangkan dalam sebuah buku yang disebut rapot yang 

nantinya akan diberikan kepada warga belajar disetiap akhir semester sehingga 

diharapkan warga belajar mengetahui perkembangan dalam menempuh pendidikan kejar 

paket C yang mereka tempuh. 
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Dalam evaluasi pembelajaran kejar paket C yang dilaksanakandi SKB Subah 

Kabupaten Batang adalah evaluai formatif dan sumatif. Evaluasi formatif memiliki 

pengertian bahwa evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok 

bahasan/ topik dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah suatu proses 

pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Sebagai contoh bentuk 

dari evaluasi formatif adalah ulangan  harian yang diberikan oleh tutor untuk mengetahui 

sejauh mana warga belajar memahami materi pada suatu topik bahasan suatu 

matapelajaran. Lain halnya dengan evaluasi formatif, evaluasi sumatif memiliki 

pengertian evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang didalamnya 

tercangkup lebih dari satu pokok bahasan, dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh 

mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit pelajaran berikutnya. 

Dengan kata lain, evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan setiap satu 

periode/ semester setelah warga belajar  telah menjalani proses pembelajaran dimana 

didalamnya mencangkup seluruh materi yang diajarkan pada satu periode pembelajaran 

tersebut dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana warga belajar memahami materi 

yang diajarkan oleh tutor dalam satu periode pembelajaran. 

Sesuai dengan teori L. R. Gay (1980) evaluasi merupakan proses pengambilan dan 

analisis data yang dilakukan secara sistematik untuk pembuatan keputusan. Daniel 

Stufflebean (1973) menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses sistematik dalam 

menetapkan seberapa jauh tujuan pembelajaran dicapai oleh partisipan (Achmad Rifa‟i, 

2009 : 141). Hal senada juga ditegaskan oleh Hermawan (2008:112), evaluasi bertujuan 

agar mengetahui sejauh mana taraf  keberhasilan  proses pembelajaran, serta evaluasi ini 

bertujuan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. 
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4.3.4 Faktor penghambat pembelajaran kontekstual 

Faktor penghambat dalam proses penerapan  pembelajaran kontekstual menurt 

informan adalah pada terbatasnya waktu atau jam pelajaran, pola belajar warga belajar, 

rendahnya minat belajar dan perkembangan kognitif warga belajar. Terbatasnya jam 

pelajaran menyebabkan item-item tertentu tidak dapat berjalan dengan hasil yang baik. 

Minat belajar warga belajar yang rendah ditunjukkan dengan tidak adanya inisiatif warga 

belajar untuk belajar sendiri diluar jam pelajaran dan tanpa bantuan dari tutor. 

Perkembangan kognitif warga belajar kejar paket C di SKB Subah Kabupaten Batang 

sebagian belum dapat berfikir tentang gagasan yang abstrak. 

Pada tahap warga belajar didorong untuk dapat menemukan permasalahan pada 

materi juga dirasa belum maksimal. Hal ini sebagai terusan dari kendala waktu yang 

terbatas. Kendala waktu yang terjadi adalah tutor sebagai pembimbing tidak dapat 

membantu warga belajar melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat menemukan pada 

saat pembelajaran di kelas. Warga belajar hendaknya memiliki inisiatif aktif untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat menemukan di luar jam pembelajaran. 

Kebiasaan belajar dengan hanya mengacu pada buku pelajaran saja, menyebabkan 

perkembangan kognitif warga belajar yang belum sepenuhnya maksimal. 

Dalam penerapan bertanya yang dilakukan oleh tutor tidak mengalami kendala yang 

berarti. Adapun kendala yang mungkin terjadi adalah bila ada sebagian warga belajar 

memiliki tingkat kemampuan berkomunikasi yang rendah. Hal tersebut menyebabkan 

aktifitas bertanya warga belajar terganggu sehingga dapat mempengaruhi tingkat 

pencapaian tujuan belajar warga. 

Penerapan masyarakat belajar direncanakan agar warga belajar dapat belajar untuk 

berhubungan dengan orang lain disekitar. Warga belajar secara tidak langsung diajarkan 

untuk bekerjasama dan menghargai pendapat orang lain. Yang menjadi penghambatnya 
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adalah warga belajar dalam berkomunikasi dan membangun kerjasama dengan orang 

disekitarnya. Cara yang ditempuh tutor adalah dengan memberikan petunjuk warga 

belajar tentang cara berkomunikasi dan menanamkan pikiran bahwa membangun 

kerjasama diperlukan agar pekerjaan lebih ringan. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

5.1.1 Perencanaan pembelajaran kontekstual 

Perencanaan pembelajaran kontekstual di SKB kabupaten Batang dibuat dalam 

waktu kurang lebih 2 minggu. Yang terlibat dalam perencanaan pembelajaran adalah 

seluruh komponen pembelajaran kejar paket C antara lain kepala SKB, administrasi, 

tutor, dan peserta didik yang mana mengacu pada kurikulum KTSP.  

Perencanaan pembelajaran kontekstual di SKB Kabupaten Batang dapat 

dilakukan oleh tutor kejar paket C di SKB Subah Kabupaten Batang. model pendekatan 

perencanaan pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran kontekstual. 

Perencanaan pembelajaran kontekstual dilakukan melalui beberapa tahapan yang 

meliputi, 1) penyusunan rencana pembelajaran yaitu sebuah perencanaan kegiatan proses 

pembelajaran warga belajar dimana merupakan gabungan antara standar kompetensi, 

kompetensi dasar, materi pokok, tujuan pembelajaran, media pembelajaran, strategi 

pembelajaran, metode pembelajaran, sampai dengan evaluasi pembelajaran. 

Tujuan dari pembelajaran kontekstual di SKB Kabupaten Batang adalah agar 

tingkat keberhasilan pembelajaran kejar paket C di SKB Kabupaten Batang menjadi 

lebih baik karena peserta didik lebih gampang dalam memahami materi yang diberikan 

oleh tutor. 
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Metode yang dipakai dalam proses pembelajaran kontekstual di SKB Kabupaten 

Batang adalah ceramah, Tanya jawab, tugas baik individu maupun kelompok, 

pengamatan/ observasi, demonstrasi yang mana didalamnya telah dimodifikasi/ 

diberikan unsur-unsur pembelajaran kontekstual oleh tutor. 

Media yang digunakan dalam proses pembelajaran kontekstual di SKB 

Kabupaten Batang adalah buku baik buku panduan/ lembar kerja siswa, papan tulis, 

internet dan proyektor. 

5.1.2 Pelaksanaan pembelajaran 

Persiapan pembelajaran kontekstual di SKB Kabupaten Batang dengan tutor 

mempersiapkan bahan/ materi, metode, media dan evaluasi. Setiap tutor wajib membuat 

RPP dan mengembangkannya. 

Proses pelaksanaan pembelajaran kontekstual di SKB kabupaten Batang yaitu 

tutor menyampaikan materi didepan kelas dimana materi yang disampaikan telah 

dimodifikasi/ diberi 7 unsur-unsur pembelajaran kontekstual yaitu konstruktivisme, 

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

Setelah tutor selesai menjelaskan materi yang diajarkan, kemudian tutor memberikan 

kesempatan warga belajar untuk bertanya materi yang belum dapat diterima. 

Pelaksanaan pembelajaran kontekstual kejar paket C di SKB Subah Kabupaten 

Batang terdapat banyak inovasi didalam hal rencana persiapan pelaksanaan 

pembelajaran, sumber-dumber yang dipakai, model pembelajaran sampai perubahan 

yang terjadi dalam materi pelajaran serta pada pelaksanaan pembelajaran dengan sistem 

penilaian sangat mempertimbangkan karakteristik warga belajar juga keterampilan 

kemampuan tutor bidang studi/ matapelajaran yang melaksanakan dan menerapkan 
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pembelajaran kontekstual tersebut dalam kegiatan belajar mengajar dikelas maupun 

diluar kelas. 

5.1.3 Evaluasi 

Sistem evaluasi yang digunakan tutor program pembelajaran kejar paket C di 

SKB Subah Kabupaten Batang adalah evaluasi sumatif dan formatif. Evaluasi sumatif 

dilaksanakan pada akhir semester, tujuannya adalah untuk mengetahui keberhasilan 

warga belajar dalam memahami materi yang di berikan oleh tutor selama satu semester. 

hasil tersebut digunakan untuk menentukan lulus dan tidak lulusnya, naik dan tidak naik 

kelas warga belajar. Sedangkan evaluasi formatif dilaksanakan pada etiap akhir 

pembelajaran misalnya ulangan harian, pekerjaan rumah, pertanyaan kepada warga 

belajar, diskusi kelompok dan lain-lain dimana hasilnya digunakan untuk memberikan 

umpan balik dalam pembelajaran. 

5.1.4 Faktor penghambat pembelajaran 

Faktor penghambat dalam proses pembelajaran kontekstual kejar paket C di SKB 

Subah Kabupaten Batang yaitu, 1) terbatasnya waktu atau jam pembelajaran kepada 

warga belajar, 2) karakteristik warga belajar berupa faktor psikologis dimana didalamnya 

yaitu kecerdasan atau inteligensi wrga belajar, 3) sikap atau kebiasaan warga dalam 

mengikuti proses pembelajaran, 4) motivasi dan minat warga belajar. 

5.2. Saran 

 Hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan saran-saran yang berkaitan dengan 

upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya 

pembelajaran kejar paket C setara SLTA agar hasil belajar warga belajar sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang direncanakan. Saran-saran yang direkomendasikan meliputi : 
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5.2.1. Kepada Kepala SKB Subah Kabupaten Batang agar selalu mengevaluasi proses pembelajaran 

yang dolaksanakan oleh tutor dan mengadakan monitoring seara rutin dengan tujuan untuk 

mengingatkan para tutor agar dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. 

5.2.2. Kepada paran tutor diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan 

kondisi dan minat warga belajar dengan cara memberikan materi dan pengalaman belajar yang 

modern dan secara kontekstual dan praktis kepada warga belajar. Artinya pembelajaran harus 

bermakna dan memberikan kesempatan belatih bagi warga belajar menjadi warga negara yang 

sebenarnya, sehingga mampu menghadapi persoalan keseharian dalam kehidupan 

bermasyarakat nantinya. 

5.2.3. Tutor hendaknya senantiasa bersikap terbuka terhadap inovasi dan merespon secara aktif dan 

kreatif setiam perkembangan pendidikan, sehingga dalam memberikan materi pembelajaran, 

apa yang dilakukan terhadap warga belajar benar-benar dapat efektif sesuai dengan tujuan dari 

pembelajaran tersebut. 

5.2.4. Tutor hendaknya perlu memperhatikan peserta didik, agar metode yang digunakan 

dapat membangkitkan partisipasi peserta didik sehingga diharapkan pembelajaran 

akan lebih hidup. 

5.2.5. Tutor diharapkan pengamatan dengan seksama pada saat evaluasi formatif. Tutor 

hendaknya juga mengevaluasi diri tentang penyampaian bahan/materi pembelajaran 

oleh tutor dalam proses pembelajaran dapat diterima oleh peserta didik dengan baik 

atau tidak. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KEJAR PAKET C DI SKB 

SUBAH KABUPATEN BATANG 

 

A Sarana Lingkungan Baik Cukup Kurang Ket. 

 1. Ruangan  

2. Penerangan  

3. Parkiran 

4. Lab. Konputer 

5. Sirkulasi udara 

6. TBM 

7. MCK 

 

  

 

 

  

B Sarana Pembelajaran Baik Cukup Kurang Ket. 

 1. Meja 

2. Kursi 

3. Papan tulis 

4. Media pembelajaran 

5. Jam  

6. Buku panduan 

 

  

 

 

  

C Manajemen Pembelajaran Baik Cukup Kurang  Ket 

 1. Perencanaan Pembelajaran 

kontekstual 

a. Standar kompetensi 

b. Kompetensi dasar 

c. Materi 

d. Tujuan 

e. Media pembelajaran 

kontekstual 

f. strategi pembelajaran 

kontekstual 
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g. Metode pembelajaran 

kontekstual 

h. Evaluasi pembelajaran 

kontekstual 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

kontekstual 

a. Persiapan pembelajaran 

kontekstual 

b. Pelaksanaan pebelajaran 

kontekstual 

a. Penutup  

3. Pengawasan Pembelajaran 

a. Kehadiran/ absensi 

b. Interaksi belajar 

c. Tagihan tugas 

4. Evaluasi Pembelajaran 

kontekstual 

a. Evaluasi formatif 

b. Evaluasi sumatif 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KEJAR PAKET C DI SKB 

SUBAH KABUPATEN BATANG 

(Studi Kasus di SKB Subah Kabupaten Batang) 

Instrumen untuk Kepala SKB 

Konsep Fokus Sub Fokus Indikator Items 

Pengelolaan 

pembelajaran 

kontekstual 

kejar paket C 

di SKB Subah 

Kabupaten 

Batang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Penyelenggara 

 

 

 

 

 

 

 

2 Tutor 

 

 

 

3 Penyelenggara 

kejar paket C 

 

 

 

1.1 Profil 

 

 

 

 

 

1.2 Sumber dana 

 

2.1 Tutor kejar paket 

C 

 

 

3.1 Perencana 

pembelajaran 

3.2 Pelaksana 

pembelajaran 

3.3 Evaluasi 

1.1.1 Sejarah berdirinya 

SKB 

1.1.2 Visi dan misi 

1.1.3 Tujuan SKB 

1.1.4 Struktur organisasi 

 

1.2.1 Sumber dana 

1.2.2 Fasilitas SKB 

2.1.1 Jumlah tutor 

2.1.2 Latar belakang tutor 

2.1.3 Status tutor 

 

3.1.1 pembuatan 

perencanaan 

3.2.1 pelaksanaan 

kurikulum 

3.3.1 pelaksanaan 
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   pembelajaran evaluasi 

 

KISI-KISI INSTRUMEN 

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KEJAR PAKET C DI SKB 

SUBAH KABUPATEN BATANG 

(Studi Kasus di SKB Subah Kabupaten Batang) 

Instrumen untuk Tutor 

Konsep Fokus Sub Fokus Indikator  items 

1. Pengelolaan 

pembelajara

n kontekstual 

kejar paket c 

di SKB 

Subah 

Kabupaten 

Batang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Perencanaan  1.1.1 Merumuskan 

tujuan 

 

 

1.1.2 Materi 

 

 

1.1.3 Metode 

 

 

1.1.4 Strategi 

 

 

1.1.5 Media 

 

 

 

1.1.1.1 Tujuan 

pembelajaran 

 

 

1.1.1.2 Penyusunan 

materi belajar 

 

1.1.3.1 Pemilihan metode 

 

1.1.4.1 Pemilihan strategi 

pembelajaran 

1.1.5.1 Media 

pembelajaran 

yang digunakan 

 

1.1.6.1 Sumber balajar 

yang digunakan 

 



150 

 

 

1.1.6 Sumber belajar 

 

 

 

1.1.7 Evaluasi 

oleh tutor 

 

1.1.7.1 Sumatif 

1.1.7.2 Formatif  
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KISI-KISI INSTRUMEN 

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KEJAR PAKET C DI SKB 

SUBAH KABUPATEN BATANG 

(Studi Kasus di SKB Subah Kabupaten Batang) 

Instrumen untuk koordinator kejar paket C 

Konsep Fokus Sub Fokus Indikator Item 

Pengelolaan 

pembelajaran 

kontekstual kejar 

paket C di SKB 

Subah 

Kabupaten 

Batang 

1. Pelaksanaan 

kejar paket C 

1.1 Pelaksanaan kejar 

paket C 

 

 

 

 

 

1.2 Sumber dana 

1.1.1 Tujuan kejar paket 

C 

 

 

 

 

 

1.1.2 Sumber dana 

kegiatan 

1.1.3 Fasilitas SKB 

Subah 

 

 

 

 2. Peserta 

didik/warga 

belajar 

2.1 Peserta Didik   
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 3. Tutor 3.1 Tutor mata 

pelajaran 

  

 4. Perencanaan 

 

 

5. Pelaksanaan 

 

 

6. Evaluasi 

4.1 Perencanaan 

 

 

5.1 Pelaksanaan 

pembelajaran 

 

6.1 Evaluasi 

pembelajaran 

4.1.1 pembuatan 

perencanaan 

 

5.1.1 penyajian materi 

 

 

6.1.1 pelaksanaan 

evaluasi di SKB 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KEJAR PAKET C DI SKB 

SUBAH KABUPATEN BATANG 

(Studi Kasus di SKB Subah Kabupaten Batang) 

Instrumen untuk warga belajar 

konsep Focus Sub Fokus Indikator  Item 

1. pengelolaan 

pembelajaran 

kontekstual kejar 

paket C di SKB 

Subah Kabupaten 

Batang 

1.1. pelaksana

an kejar paket 

C 

1.1.1. pelaksanaan 

kejar paket C 

1.1.1.1.  jadwal pembelajaran 

1.1.1.2.  Penerimaan materi 

1.1.1.3.  Media yang digunakan 

oleh tutor 

1.1.1.4. Evaluasi yang digunakan 

tutor 

1.1.1.5. Sarana prasarana 

penunjang pembelajaran 

1.1.1.6. Hambatan dalam 

pembelajaran 
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PEDOMAN WAWANCARA  

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KEJAR PAKET C DI SKB 

SUBAH KABUPATEN BATANG 

(Studi Kasus di SKB Subah Kabupaten Batang) 

Instrumen untuk Kepala SKB 

Identitas responden : 

 Nama   : 

 Jabatan  : 

 Pendidikan Terakhir : 

 Alamat   : 

1. PENYELENGGARA 

1.1. Bagaimana sejarah berdirinya SKB Subah Kabupaten Batang? 

1.2. Apa yang menjadi visi dan misi dari SKB Subah kabupaten Batang? 

1.3. Apakah tujuan dari berdirinya SKB Subah Kabupaten Batang? 

1.4. Bagaimana Struktur organisasi kejar paket di SKB Subah Batang? 

1.5. Bagaimana Struktur organisasi kejar paket C di SKB Subah Batang? 

1.6. Darimana saja sumber dana untu pembeayaan kejar paket C di KB Subah Kabupaten 

Batang? 

1.7. Apakah ada kerjasama dengan lembega pendidikan lain? 

1.8. Bila ada, sebutkan lembaga tersebut? 

2. TENAGA PENDIDIK/ TUTOR 

2.1. Berapa jumlah tutor di SKB Subah Kabupaten Batang? 

2.2. Bagaimana latar belakang pendidikan tutor? 
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2.2.1. SLTA   : 

2.2.2. Sarjana Muda  : 

2.2.3. S.1   : 

2.2.4. S.2   : 

2.3. Bagaimana status kepegawaian tutor? 

2.3.1. PNS   : 

2.3.2. Swasta   : 

3. PESERTA DIDIK/ WARGA BELAJAR 

3.1. Berapakah jumlah warga belajar kejar paket C di SKB Subah Kabupaten Batang 

3.2. Bagaimanakah latar belakang warga belajar kejar paketC di SKB Subah Kabupaten 

Batang? 

3.2.1. Swasta 

3.2.2. Belum kerja 

3.3. Latar belakang pendidikan warga belajar 

3.3.1. Lulusan Sekolah Dasar 

3.3.2. Lulusan paket A 

3.3.3. Lulusan SLTP/ MTS 

4. PERENCANAAN PEMBELAJARAN 

4.1. Dalam penyelenggaraan kejar paket C, apakah selalu membuat perencanaan 

pembelajaran? 

4.2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat perencanaan pembelajaran? 

4.3. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan perencanaan pembelajaran? 

4.4. Materi apa saja yang dibahas dalam perencanaan pembelajaran?  

5. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

5.1. Berapa hari intensitas pertemuan pelaksanaan pembelajaran dalam seminggu? 



156 

 

 

5.2. Hari apa saja yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembelajaran kejar paket C? 

5.2.1. Pagi hari jam..............s/d.......... 

5.2.2. Siang hari  

5.2.3. Sore hari 

5.2.4. Malam hari 

5.3. Dalam pelaksanaan pembelajaran kejar paket C tersebut, apakah mempunyai 

kurikulum baku sebagai pedoman pembelajaran?, jika ada siapakah dari mana 

kurikulum tersebut/siapakah yang membuar? 

6. EVALUASI PEMBELAJARAN 

6.1. Apakah ada evaluasi dalam pembelajaran? 

6.2. Kapan evaluasi dilaksanakan? 

6.3. Siapa yang melakukan evaluasi? 

6.4. Apa sajakah bahan/ materi yang dievaluasi? 

6.5. Jenis/ model apa yang dipergunakan dalam evaluasi? 

6.6. Dalam bentuk apakah evaluasi diberikan? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KEJAR PAKET C DI SKB 

SUBAH KABUPATEN BATANG 

(Studi Kasus di SKB Subah Kabupaten Batang) 

Instrumen untuk koordinator kejar paket C 

 Nama   : 

 Jabatan  : 

 Pendidikan Terakhir : 

 Alamat   : 

1. PELAKSANAAN KEJAR PAKET C 

1.1. Apakah tujuan dari pelaksanaan kejar paket C di SKB Subah Kabupaten Batang? 

1.2. Darimanakah sumber dana yang dipergunakan untuk pembiayaan kejar paket C di 

SKB Subah Kabupaten Batang? 

1.3. Vasilitas apasajakah yang dimiliki oleh penyelenggara guna menunjang proses 

pembelajaran? 

1.4. Apakah vasilitas tersebut telah memenuhi kebutuhan sebagai penunjang telaksananya 

pembelajaran? 

2. PESERTA DIDIK/ WARGA BELAJAR 

2.1. Siapa sajakah yang menjadi sasaran/ peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran? 

2.2. Berapa jumlah warga belajarkejar paket C di SKB Subah Kabupaten Batang? 

2.3. Bagaimanakah latar belakangwarga belajar kejar paket C di SKB Subah Kabupaten 

Batang? 



158 

 

 

2.4. Berapakah jumlah usia yang dijadikan patokan bagi calon wrga belajar kejar paket 

C? 

3. TUTOR 

3.1. Barapakah jumlah tutor kejar paket C di SKB Kabupaten Batang? 

3.2. Bagaimanakah latar belakang pendidikan tutor kejar Paket C di SKB Subah 

Kabupaten Batang? 

3.3. Bagaimanakah status kepegawaian mereka? 

4. PERENCANAAN PEMBELAJARAN 

4.1. Dalam penyelengaraan kejar paket C, apakah tutor selalu membuat perencanaan 

pembelajaran? 

4.2. Kapan perencanaan pembelajaran dilakukan? 

4.3. Apakah pembuatan perencanaan pembelajaran dapat membantu proses pelaksanaan 

pembelajaran? 

4.4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat perencanaan pembelajaran? 

5. PELAKSANAAN 

5.1. Apakah SKB mempunyai kurikulum baku sebagai pedoman pembelajaran? 

5.2. Jika memiliki, siapa yang membuat kurikulum tersebut? 

5.3. apa tujuan dari penerapan pembelajaran kontekstual? 

6. EVALUASI 

6.1. Sistem evaluasi apa sajakah yangdigunakan dalam proses pembelajaran? 

6.2. Siapa sajakah yang melakukan evaluasi pembelajaran? 

6.3. Apa saja yang dievaluasi?  

 

 

 



159 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KEJAR PAKET C DI SKB 

SUBAH KABUPATEN BATANG 

(Studi Kasus di SKB Subah Kabupaten Batang) 

Instrumen untuk Tutor 

Nama  : 

Tempat/ tanggal lahir : 

Pendidikan terakhir : 

Pekerjaan  : 

Tempat : 

Hari/ tanggal/ pukul : 

1. PERENCANAAN 

1.1. Berhubungan dengan perencanaan pembelajaran yang anda 

buat, apa tujuan pembelajaran matapelajaran yang anda ampu menggunakan 

pendekatan kontekstual? 

1.2. Sebelum memberikan materi pembelajaran, apakah anda 

selalu menyusun perencanaan pembelajaran? 

1.3. Metode apa yang anda gumakan untuk mata pelajaran yang 

anda ajarkan? 

1.4. Bagaimana strategi pembelajaran yang anda gunakan dalam 

setiap melaksanakan pembelajaran? 
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1.5. Apakah strategi tersebut sesuai dengan warga belajar? jika 

iya, bagaimana cara anda melihat keberhasilannya? 

1.6. Apakah anda menggunakan media dalam pembelajaran? Jika 

iya, apa media tersebut? 

1.7. sumber apa yang anda gunakan dalam pembuatan 

perencanaan pembelajaran? 

2. PELAKSANAAN 

2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran, bagaimana cara anda 

menyampaikan materi pembelajaran? 

2.2. Bagaimana anda cara menerapkan pembelajaran kontekstual 

dalam penyampaian materi pembelajaran?(sesuai dengan 7 prinsip pembelajaran 

kontekstual) 

3. EVALUASI 

3.1. Apakah anda menggunakan evaluasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran? 

3.2. Kapan evaluasi pembelajaran dilaksanakan? 

3.3. Model evaluasi apa yang anda gunakan dalam 

pembelajaran? 

3.4. Materi apa saja yang anda gunakan sebagai evaluasi? 

4. FAKTOR PENGHAMBAT 

4.1. Adakah hal yang menjadi hambatan dalam proses 

pembelajaran kontekstual yang anda berikan kepada warga belajar?, jika ada 

sebutkan yang menjadi penghambat pembelajaran serta bagaimana cara 

mengatasinya? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KEJAR PAKET C DI SKB 

SUBAH KABUPATEN BATANG 

(Studi Kasus di SKB Subah Kabupaten Batang) 

Instrumen untuk warga belajar 

Nama  : 

Tempat/ tanggal lahir : 

Pendidikan terakhir : 

Pekerjaan  : 

Tempat : 

Hari/ tanggal/ pukul : 

1. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

1.1. Berapa kali dalam seminggu jadwal pembelajaran kejar 

paket C? 
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1.2. Bagaimana sikap anda pada saat tutor menyampaikan dan 

menjelaskan materi? 

1.3. Apakah sulit memahami materi yang tutor sampaikan? 

1.4. Menurut anda, pada saat proses pembelajaran tutor 

menggunakan metode apa? 

1.5. Bagaimana sikap anda saat belum memahami materi pada 

saat praktek? 

1.6. Bagaimana tanggapan anda tentang media pembelajaran 

yang digunakan tutor? 

1.7. Bagaimanakah tutor dalam membimbing dan mengarahkan 

peserta didik saat menggunakan media? 

1.8. Apakah pada setiap akhir pembelajaran dilakukan evaluasi? 

1.9. Evaluasi seperti apakah yang diberikan tutor? 

1.10. Bagaimana situasi lingkungan tempat pembelajaran dilaksanakan? 

1.11. Memadaikah tempat dan sarana prasarana yang dimiliki SKB? 

1.12. Hambatan apa saja yang anda hadapi saat proses pembelajaran dilaksanakan? 

HASIL OBSERVASI 

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KEJAR PAKET C DI SKB 

SUBAH KABUPATEN BATANG 

 

A Sarana Lingkungan Baik Cukup Kurang  Ket. 

 8. Luas tanah 

9. Luas bangunan 

10. Parkiran 

11. Lab. Konputer 

V 

V 

 

V 

 

 

V 

 

V 

 

V 

 

  565 m2 

 665 m2 

 Di halaman depan SKB 
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12. Sirkulasi udara 

 

13. TBM 

 

14. MCK 

V  11 unit computer + internet 

 2 unit AC di Ruang Serba 

Guna 

 Modul pembelajan dan buku 

umum 

 2 toilet pria dan 2 toilet wanita 

B Sarana Pembelajaran Baik Cukup Kurang Ket. 

 7. Meja dan kursi belajar 

8. Papan tulis 

9. Lemari/ rak buku 

10. Mesin TIK 

11. komputer 

 

12. Buku panduan dan bahan 

bacaan 

 

 

 

V 

V 

 

V 

V 

V 

V 

  200 set meja dan kursi 

 6 set papan tulis 

 10 unit 

 1 unit 

 11 unit computer + internet 

 

 75 judul 

C Manajemen Pembelajaran Baik Cukup Kurang  Ket 

 5. Perencanaan Pembelajaran 

i. Identifikasi 

 

j. Tujuan 

 

6. Pelaksanaan Pembelajaran 

 

V 

 

V 

 

 

V 

V 

V 

 

 

 

 

 

 

  

Identifikasi kebutuhan dan 

menyesuaikan lingkungan sekitar 

 

Warga belajarr dapat memahami 

materi yang disampaikan dengan 

baik 

 

Menyiapkan materi 

Kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti, pelaksanaan evaluasi 
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b. Persiapan pembelajaran 

c. Pelaksanaan pebelajaran 

 

d. Penutup  

 

7. Pengawasan Pembelajaran 

d. Kehadiran/ absensi 

 

e. Interaksi belajar 

 

f. Tagihan tugas 

 

8. Evaluasi Pembelajaran 

c. Evaluasi formatif 

d. Evaluasi sumatif 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

V 

Penilaian atau refleksi kegiatan 

pembelajaran 

 

Keaktifan warga belajar dan tutor 

 

 

Berlangsung secara harmonis dan 

akrab 

 

 

 

Dilaksanakan pada pembelajaran 

Dilaksanakan pada akhir 

pembelajaran 
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HASIL WAWANCARA 

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KEJAR PAKET C DI SKB 

SUBAH KABUPATEN BATANG 

(Studi Kasus di SKB Subah Kabupaten Batang) 

Instrumen untuk Kepala SKB Subah Kabupaten Batang  

Identitas responden : 

 Nama   : Sukrisyadi,S.Pd 

 Jabatan  : Kepala SKB Subah Kabupaten Batang 

 Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan Kewarganegaraan 

 Tanggal / Waktu  : 09 september 2013  

1. PENYELENGGARA 

1.1. Bagaimana sejarah berdirinya SKB Subah Kabupaten Batang? 

Jawab : kalau sejarah SKB saya kurang begitu tahu mas. Tapi yang jelas banyaknya 

masyarakat yang tidak melanjutkan sekolah karena berbagai faktor misalnya 

kurang mampu atau keterbatasan waktu itu yang menjadi landasan mula-

mula SKB didirikan 

1.2. Apa yang menjadi visi dan misi dari SKB Subah kabupaten Batang? 

Jawab : visi misi bisa dilihat di buku tentang SKB, nanti bisa menemui pak dwi di 

Tata Usaha 

Visi UPTD SKB Subah Kabupaten Batang adalah Mewujudkan program 

pilihan dengan mengoptimalkan potensi wilayah melalui gemar membaca, 

memiliki skill serta menguasai ilmu teknologi dan informasi terpadu serta 

berkualitas unggul sehingga terpenuhnya pelayanan pendidikan bagi 

masyarakat dan mampu bersaing pada dunia kerja. 
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1.3. Apakah tujuan dari berdirinya SKB Subah Kabupaten Batang? 

Jawab : tujuannya ya agar warga belajar yang kurang mampu dapat melanjutkan 

sekolah mas 

1.4. Bagaimana Struktur organisasi kejar paket di SKB Subah Batang? 

Jawab : struktur organisasi njenengan bisa liat di bagian administrasi umum 

1.5. Darimana saja sumber dana untuk pembeayaan kejar paket C di KB Subah 

Kabupaten Batang? 

Jawab : Anggaran pelaksanaan program Paket C setara SMA dibebankan pada 

APBN melalui Satker P2PNFI Jawa Tengah mas. 

1.6. Apakah ada kerjasama dengan lembaga lain? 

Jawab : kalau instansi pemerintahan, jelas kami harus ikut dinas pendidikan 

kabupaten batang. 

2. TENAGA PENDIDIK/ TUTOR 

2.1. Berapa jumlah tutor di SKB Subah Kabupaten Batang? 

jawab : ada 16 tutor disini, yaitu tutor kejar paket A, B, dan C serta tutor PAUD 

2.2. Bagaimana latar belakang pendidikan tutor? 

2.2.1. SLTA   : 1 orang 

2.2.2. Sarjana Muda  : 2 orang 

2.2.3. S.1   : 13 orang (3 orang dalam proses) 

2.2.4. S.2   : - 

2.3. Bagaimana status kepegawaian tutor? 

2.3.1. PNS   : 1 orang 

2.3.2. Wiyata bhakti  : 15 orang 

3. PESERTA DIDIK/ WARGA BELAJAR 

3.1. Berapakah jumlah warga belajar kejar paket C di SKB Subah Kabupaten Batang? 
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Jawab : coba nanti lihat di TU tentang data warga belajar 

3.2. Bagaimanakah latar belakang warga belajar kejar paket C di SKB Subah Kabupaten 

Batang? 

Jawab : latar belakangnya sebagian besar mereka warga lokal kecamatan subah dan  

sudah memiliki pekerjaan 

3.3. Latar belakang pendidikan warga belajar 

Jawab : peserta didik kejar paket C rata-rata merupakan lulusan SMP yang tidak 

melanjutkan ke SMA 

4. PERENCANAAN PEMBELAJARAN 

4.1. Dalam penyelenggaraan kejar paket C, apakah selalu membuat perencanaan 

pembelajaran? 

Jawab : harus, perencanaan pembelajaran harus di buat agar nanti prosesnya tidak 

kacau. Segala bidang harus ada perencanaan  

4.2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat perencanaan pembelajaran? 

Jawab : biasanya seminggu atau dua minggu sudah selesai 

4.3. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan perencanaan pembelajaran? 

Jawab : yang terlibat ya semua komponen pembelajaran, baik saya, bagian 

administrasi, tutor, dan peserta didik 

 

4.4. Materi apa saja yang dibahas dalam perencanaan pembelajaran? 

Jawab : yang di bahas ya penetapan jadwal, biaya operasional, dan lain-lain  

5. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

5.1. Berapa hari intensitas pertemuan pelaksanaan pembelajaran dalam seminggu? 

Jawab : 5 hari 

5.2. Hari apa saja yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembelajaran kejar paket C? 
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5.2.1. Pagi hari jam..............s/d.......... 

5.2.2. Siang hari jam    13.00  s/d  17.00 wib 

5.2.3. Sore hari jam..............s/d.......... 

5.2.4. Malam hari jam..............s/d.......... 

5.3. Dalam pelaksanaan pembelajaran kejar paket C tersebut, apakah mempunyai 

kurikulum baku sebagai pedoman pembelajaran?, jika ada siapakah dari mana 

kurikulum tersebut/siapakah yang membuar? 

Jawab : dalam proses belajar, disini ada tiga modul yaitu kurikulum, silabus, dan 

RPPnya kita sudah bikin dan diatur, sehingga warga belajar daftar sampai 

selesai sudah ada panduannya. Kita juga memiliki yang namanya kalender 

pendidikan 

6. EVALUASI PEMBELAJARAN 

6.1. Apakah ada evaluasi dalam pembelajaran? 

Jawab : tentu ada evaluasi  

6.2. Kapan evaluasi dilaksanakan? 

Jawab : setiap selesai pembelajaran dan akhir semester 

6.3. Siapa yang melakukan evaluasi? 

Jawab : yang melaksanakan evaluasi ya tutor masing-masing matapelajaran, kalau 

saya mengevaluasi kinerja tutor. 

6.4. Jenis/ model apa yang dipergunakan dalam evaluasi? 

Jawab : biasanya tutor menggunakan evaluasi formatif dan sumatif 

6.5. Apa sajakah bahan/ materi yang dievaluasi? 

Jawab : bahan/ materi yang digunakan untuk evaluasi ya yang diajarkan oleh tutor 

selama satu semester 

6.6. Dalam bentuk apakah evaluasi diberikan? 
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Jawab : ulangan sehari-hari dan ujian semesteran 

HASIL WAWANCARA 

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KEJAR PAKET C DI SKB 

SUBAH KABUPATEN BATANG 

(Studi Kasus di SKB Subah Kabupaten Batang) 

Instrumen untuk koordinator kejar paket C 

 Nama   : Nur Khamidah,S.Sos 

 Jabatan  : koordinator program kejar paket C 

 Pendidikan Terakhir : sarjana (S1) 

1. PELAKSANAAN KEJAR PAKET C 

1.1. Apakah tujuan dari pelaksanaan kejar paket C di SKB Subah Kabupaten Batang? 

Jawab : tujuannya agar masyarakat yang tidak melanjutkan berkesempatan dapat 

melanjutkan sekolah 

1.2. Darimanakah sumber dana yang dipergunakan untuk pembiayaan kejar paket C di 

SKB Subah Kabupaten Batang? 

Jawab : dari pemerintah mas 

1.3. Vasilitas apa sajakah yang dimiliki oleh SKB guna menunjang proses pembelajaran? 

Jawab : SKB Kabupaten Batang terdapat 1 ruang IT, yang menyediakan fasilitas 

seperti 11 unit komputer, 1 LCD, dan 2 buah printer. Ada laggi yaitu taman 

Baca Masyarakat 

1.4. Apakah vasilitas tersebut telah memenuhi kebutuhan sebagai penunjang telaksananya 

pembelajaran? 

Jawab : sangat menunjang proses pembelajaran karena peserta didik langsung 

memperoleh pengalaman yang nyata 

2. PESERTA DIDIK/ WARGA BELAJAR 
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2.1. Siapa sajakah yang menjadi sasaran/ peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran? 

Jawab : itu mas, sasaran kami keluarga yang kurang mampu, yang Drop Out (DO) 

Sekolah Menengah Atas yang usianya setara maupun tidak setara dengan 

usia anak formal. 

2.2. Berapa jumlah warga belajarkejar paket C di SKB Subah Kabupaten Batang? 

Jawab : jumlah warga belajar dari kelas X sampai XII kira-kira ada 110 an orang. 

2.3. Bagaimanakah latar belakangwarga belajar kejar paket C di SKB Subah Kabupaten 

Batang? 

Jawab : ya warga miskin yang ndak bias melanjutkan sekolah SMA 

2.4. Berapakah jumlah usia yang dijadikan patokan bagi calon wrga belajar kejar paket 

C? 

Jawab : kalo disini ndak ada patokan umur mas 

3. TUTOR 

3.1. Barapakah jumlah tutor kejar paket C di SKB Kabupaten Batang? 

Jawab : kalo jumlah keseluruhan tutor ada 17 orang, yang mengampu kejar paket C 

10 orang 

3.2. Bagaimanakah latar belakang pendidikan tutor kejar Paket C di SKB Subah 

Kabupaten Batang? 

Jawab : rata-rata Sarjana S1 

3.3. Bagaimanakah status kepegawaian mereka? 

Jawab : masih wiyata bakti semua mas, belum ada yang PNS 

4. PERENCANAAN PEMBELAJARAN 

4.1. Dalam penyelengaraan kejar paket C, apakah tutor selalu membuat perencanaan 

pembelajaran? 
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Jawab : jelas perencanaan harus dibuat to mas, Karena berkaitan dengan semua 

komponen pembelajaran, yang meliputi  tujuan, bahan/materi metode, 

media, dan evaluasi pembelajaran. 

4.2. Kapan perencanaan pembelajaran dilakukan? 

Jawab : sebelum tahun ajaran baru mas 

4.3. Apakah pembuatan perencanaan pembelajaran dapat membantu proses pelaksanaan 

pembelajaran? 

Jawab : kalau gak ada perencanaan semprawut prosesnya mas 

4.4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat perencanaan pembelajaran? 

Jawab : paling seminggu sudah jadi 

5. PELAKSANAAN 

5.1. Apakah SKB mempunyai kurikulum baku sebagai pedoman pembelajaran? 

Jawab: kurikulum KTSP yang digunakan mas 

5.2. Jika memiliki, siapa yang membuat kurikulum tersebut? 

 

5.3. apa tujuan dari penerapan pembelajaran kontekstual? 

Jawab : tujuannya agar dalam proses belajar mengajar nantinya warga belajar lebih 

mudah menangkap materi yang diberikan  

6. EVALUASI 

6.1. Sistem evaluasi apa sajakah yangdigunakan dalam proses pembelajaran? 

Jawab : tutor disini biasa menggunakan evaluasi format dan sumatif mas 

6.2. Siapa sajakah yang melakukan evaluasi pembelajaran? 

Jawab : tutor 

6.3. Apa saja yang dievaluasi? 

Jawab : hasil pembelajaran yang diajarkan 
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HASIL WAWANCARA 

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KEJAR PAKET C DI SKB 

SUBAH KABUPATEN BATANG 

(Studi Kasus di SKB Subah Kabupaten Batang) 

Instrumen untuk Tutor 

Nama  : Novi  Herdiyanto,S.Pd 

Tempat/ tanggal lahir : Batang, 05 – 11 – 1980 

Pendidikan terakhir : S1 Teknologi Pendidikan 

Pekerjaan  : pamong belajar 

Tempat : SKB Subah Kabupaten Batang 

5. PERENCANAAN 

5.1. Berhubungan dengan perencanaan pembelajaran yang anda 

buat, apa tujuan pembelajaran matapelajaran yang anda ampu menggunakan 

pendekatan kontekstual? 

Jawab : kontekstual itu sangat cocok pada warga belajar disini soalnya dalam 

pendekatan kontekstual untuk memahami materi yang dipelajari itu 

dikaitkan pada kehidupan sehari-hari. Saya rasa metode seperti itu tingkat 

keberhasilan proses pembelajaran akan lebih baik daripada melalui 

pendekatan konvensional 

5.2. Sebelum memberikan materi pembelajaran, apakah anda 

selalu menyusun perencanaan pembelajaran? 

Jawab : saya ini tutor, fungsi saya disini yaitu mengajar. Sudah barang wajib selalu 

membikin perencanaan pembelajaran. Pada setiap pembelajaran setiap tutor 

„wajib‟ mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
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5.3. Metode apa yang anda gumakan untuk mata pelajaran yang 

anda ajarkan? 

Jawab : metode saya dalam mengajar sebenarnya tidak jauh beda dengan tutor-tutor 

lain. Saya memberikan ceramah, tanya jawab, tugas, demonstrasi dan lain-

lain 

5.4. Bagaimana strategi pembelajaran yang anda gunakan dalam 

setiap melaksanakan pembelajaran? 

Jawab : ceramah saya gunakan pada awal-awal pembelajaran. Di dalam proses 

kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan kurikulum yang ada dan 

dipandu dengan buku panduan, dengan presentase adalah 30% untuk teori 

dan 70% untuk praktek. 

5.5. Apakah strategi tersebut sesuai dengan warga belajar? jika 

iya, bagaimana cara anda melihat keberhasilannya? 

Jawab : cara saya melihat tingkat keberhasilan strategi pembelajaran yang saya 

terapkan adalah dengan cara melihat kondisi warga belajar, jika saya 

menerangkan materi kok mereka seperti sungguh-sungguh dan senang, itu 

adalah sebagian indikator bahwa strategi pembelajaran yang saya lakukan 

berhasil 

5.6. Apakah anda menggunakan media dalam pembelajaran? Jika 

iya, apa media tersebut? 

Jawab : iya, Menggunakan alat bantu sekalian memanfaatkan fasilitas SKB, seperti 

proyektor, warga belajar saya ajak menonton film pendek yang bertema 

tentang sosial kemudian nanti saya suruh menjelaskan apa yang mereka 

dapat dari itu. Kemudian internet, contohnya kadang mereka saya ajak 
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berjelajah ke jejaring sosial seperti facebook atau berjelajah google tentang 

berita-berita yang berhubungan dengan kehidupan sosial 

5.7. sumber apa yang anda gunakan dalam pembuatan 

perencanaan pembelajaran? 

Jawab : kalau ditanya mengenai sumber pembelajaran sudah barang tentu semua 

tutor pasti memilikinya. Kalau saya selain menggunakan buku, saya juga 

menggunakan pengalaman-pengalaman yang dialami baik dari saya, peserta 

didik saya, dan masyarakat 

6. PELAKSANAAN 

6.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran, bagaimana cara anda 

menyampaikan materi pembelajaran? 

Jawab : cara saya menyampaikan materi pembelajaran sebenarnya sangat sederhana. 

Saya mengkaji materi pembelajaran didepan dengan menggunakan metode 

ceramah dimana memasukkan konteks kehidupan sehari-hari baik 

pengalaman sendiri maupun warga belajar. Saya gunakan media jika 

diperlukan. Kemudian agar mereka dapat mengeksplor materi tersebut saya 

persilahkan peserta didik untuk bertanya jika mereka belum memahami 

materi tersebut. Setelah itu saya beri tugas biar mereka ingat. Tapi sebagai 

patokan yaitu alokasi perbandingan teori dengan praktek adalah 30% : 70% 

6.2. Bagaimana anda cara menerapkan pembelajaran kontekstual 

dalam penyampaian materi pembelajaran?(sesuai dengan 7 ciri-ciri pendekatan 

kontekstual) 

Jawab : peserta didik kejar paket C ndak seperti siswa yang ada di sekolah. Disini 

tidak ada batasan umur. Mereka dari berbagai golongan umur. Oleh karena 
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itu saya sesuaikan cara penyampaian materi yang akan diajarkan dengan 

melihat hal itu 

 Konstruktivisme 

kalau konstruktivisme itu contohnya saya jelaskan misalnya pada 

pembahasan sosialisasi di masyarakat, bagaimana interaksi pembeli dan 

penjual di pasar, sederhana tapi dapat dipahami 

 Inkuiri  

“saya beri contohin saja, warga belajar disini kebanyakan sudah kerja atau 

usaha, yang namanya usaha kadang itu gagal, itu saya masukkan dalam 

materi, tak suruh nulis nanti pertemuan selanjutnya dibahas” 

 Bertanya 

setelah saya sampaikan materi saya beri kesempatan warga belajar bertanya 

 masyarakat belajar 

tugas kelompok kalo saya sangat penting lho mas, soalnya gini, kadang ada 

warga belajar tak terangin gak mudeng-mudeng, tapi kalau dijelasin 

temannya langsung paham 

 pemodelan 

pemodelan saya contohin kadang warga belajar tak suruh kebetulan di sini 

ada lab computer main internet, browsing materi, trus kaya jejaring sosial 

facebook kan itu juga masuk dalam sosiologi mas 

7. EVALUASI 

7.1. Apakah anda menggunakan evaluasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran? 

Jawab : ya pasti, setiap pembelajaran harus ada evaluasi.  

7.2. Kapan evaluasi pembelajaran dilaksanakan? 
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Jawab : Formatif saya lakukan pada setiap pembelajaran, Yang sumatif ya 

semesteran 

7.3. Model evaluasi apa yang anda gunakan dalam 

pembelajaran? 

Jawab : evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. 

7.4. Materi apa saja yang anda gunakan sebagai evaluasi? 

Jawab : contohnya tugas atau perkerjaan rumah, ulangan harian dan semesteran 

8. FAKTOR PENGHAMBAT 

Adakah hal yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran kontekstual yang anda 

berikan kepada warga belajar?, jika ada sebutkan yang menjadi penghambat pembelajaran 

serta bagaimana cara mengatasinya? 

Jawab : hambatannya cuma kadang sebagian warga belajar saat saya lakukan Tanya 

jawab mereka kurang aktif, cara mengatasinya ya saya yang bertanya pada 

warga belajar agar mereka aktif. Mungkin dikarenakan motivasi dan minat 

warga belajar yang kurang 
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HASIL WAWANCARA 

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KEJAR PAKET C DI SKB 

SUBAH KABUPATEN BATANG 

(Studi Kasus di SKB Subah Kabupaten Batang) 

Instrumen untuk Tutor 

Nama  : Slamet S.Pd 

Tempat/ tanggal lahir : Batang, 13 – 06 – 1983 

Pendidikan terakhir : sarjana S1 

Pekerjaan  : pamong belajar 

Tempat : UPTD SKB Subah 

1. PERENCANAAN 

1.1. Sebelum memberikan materi pembelajaran, apakah anda 

selalu menyusun perencanaan pembelajaran? 

Jawab : kalo perencanaan saya wajib buat mas, saya bikin RPP 

1.2. Berhubungan dengan perencanaan pembelajaran yang anda 

buat, apa tujuan pembelajaran matapelajaran yang anda ampu menggunakan 

pendekatan kontekstual? 
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Jawab : yang saya ajarkan mata pelajaran geografi, tentunya sangat berkaitan dengan 

kontekstual, tujuannya biar peserta didik lebih gampang memahami materi 

yang saya ajarkan 

1.3. Metode apa yang anda gunakan untuk mata pelajaran yang 

anda ajarkan? 

Jawab :  saya rencanakan biasanya pakai metode ceramah, tanya jawab, tugas. 

Kadang ya saya pakai metode pengamatan atau observasi dan praktek 

1.4. Bagaimana strategi pembelajaran yang anda gunakan dalam 

setiap melaksanakan pembelajaran? 

Jawab : strategi ya saya sesuaikan dengan metodenya, ceramah dan lain-lainnya 

1.5. Apakah strategi tersebut sesuai dengan warga belajar? jika 

iya, bagaimana cara anda melihat keberhasilannya? 

Jawab : saya yakin sesuai mas, cara melihat keberhasilannya dari prosesnya belajar 

mengajar bukan dari nilai ulangan 

1.6. Apakah anda menggunakan media dalam pembelajaran? Jika 

iya, apa media tersebut? 

Jawab : kadang saya gunakan proyektor yang ada di ruangan serbaguna. 

1.7. sumber apa yang anda gunakan dalam pembuatan 

perencanaan pembelajaran? 

Jawab : dari buku, internet, silabus-silabus nanti di bikin RPP 

2. PELAKSANAAN 

2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran, bagaimana cara anda 

menyampaikan materi pembelajaran? 
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Jawab : saya jelaskan materi, setelah selesai saya tanyakan pada warga belajar 

apakah sudah paham, kalo belum tak suruh bertanya, tapi kalo mereka jawab 

sudah paham  saya yang bertanya. 

2.2. Bagaimana anda cara menerapkan pembelajaran kontekstual 

dalam penyampaian materi pembelajaran? 

Jawab : contoh yang sederhana saja, kadang saya kasih tugas mencari artikel berita-

berita di koran, televisi, atau internet yang bersangkutan dengan geografi, 

kemudian nanti dibahas dikelas 

3. EVALUASI 

3.1. Apakah anda menggunakan evaluasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran? 

Jawab : untuk mengukur hasil belajar kan harus di evaluasi mas 

3.2. Kapan evaluasi pembelajaran dilaksanakan? 

Jawab : biasanya setelah materi selesai 

3.3. Model evaluasi apa yang anda gunakan dalam 

pembelajaran? 

Jawab : saya gunakan 2 model, ada sumatif dan formatif 

3.4. Materi apa saja yang anda gunakan sebagai evaluasi? 

Jawab : kalau formatif ya per bab, kalau sumatif itu materi satu semester 

 

4. FAKTOR PENGHAMBAT 

4.1. Adakah hal yang menjadi hambatan dalam proses 

pembelajaran kontekstual yang anda berikan kepada warga belajar?, jika ada 

sebutkan yang menjadi penghambat pembelajaran serta bagaimana cara 

mengatasinya? 
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Jawab : kalo hambatan yang paling saya rasakan itu susah mengatur warga belajar 

dikelas sekiranya biar fokus pada materi pelajaran mas, ya saya maklumi 

yang namanya warga belajar kejar paket itu beda dengan siswa di kelas, 

terbatasnya waktu pembelajaran juga menurut saya menghambat mas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL WAWANCARA 

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KEJAR PAKET C DI SKB 

SUBAH KABUPATEN BATANG 

(Studi Kasus di SKB Subah Kabupaten Batang) 

Instrumen untuk warga belajar 

Nama  : Rizkon Pamungkas 

Tempat/ tanggal lahir : Batang 13 juni 1994 

Pendidikan terakhir : SMP N 01 Subah Batang 



181 

 

 

Tempat : SKB Kabupaten Batang 

1. Berapa kali dalam seminggu jadwal pembelajaran kejar paket C? 

Jawab : 5 kali mas, hari senin sampai jumat mulai jam 1 sampai jam 5 

2. Bagaimana sikap anda pada saat tutor menyampaikan dan menjelaskan materi? 

Jawab : terus terang saya senang bisa melanjutkan sekolah meskipun kejar paket 

3. Apakah sulit memahami materi yang tutor sampaikan? 

Jawab : kadang-kadang sulit kalo matapelajaran matematika 

4. Menurut anda, pada saat proses pembelajaran tutor menggunakan metode/ cara apa? 

Jawab : caranya ya pidato menerangkan didepan kelas, nanti setelah itu  yang belum 

jelas suruh ditanyain 

5. Bagaimana sikap anda saat belum memahami materi pada saat praktek? 

Jawab : ya tanya 

6. Media apa yang digunakan oleh tutor dalam mengajar? 

Jawab : buku, papan tulis, kadang proyektor 

7. Bagaimana tanggapan anda tentang media pembelajaran yang digunakan tutor? 

Jawab : ya jadi lebih gampang menerangkan materi 

8. Bagaimanakah tutor dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik saat 

menggunakan media? 

Jawab : biasanya suruh memperhatikan saja dulu kemudian nanti ditanya 

9. Apakah pada setiap akhir pembelajaran dilakukan evaluasi? 

Jawab : iya, tutor biasanya memberi tugas 

10. Evaluasi seperti apakah yang diberikan tutor? 

Jawab : tugas, pertanyaan lisan, ulangan 

11. Bagaimana situasi lingkungan tempat pembelajaran dilaksanakan? 

Jawab :  

12. Memadaikah tempat dan sarana prasarana yang dimiliki SKB? 

13. Hambatan apa saja yang anda hadapi saat proses pembelajaran dilaksanakan? 
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HASIL WAWANCARA 

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL KEJAR PAKET C DI SKB 

SUBAH KABUPATEN BATANG 

(Studi Kasus di SKB Subah Kabupaten Batang) 

Instrumen untuk warga belajar 

Nama  : Nindi Nofi Yuliana 

Tempat/ tanggal lahir : Batang 24 februari 1995 

Pendidikan terakhir : SMP 
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Tempat : SKB Kabupaten Batang 

1. Berapa kali dalam seminggu jadwal pembelajaran kejar paket C? 

Jawab : seminggu 5 kali 

2. Bagaimana sikap anda pada saat tutor menyampaikan dan menjelaskan materi? 

Jawab : ya sebisa mungkin saya perhatikan mas 

3. Apakah sulit memahami materi yang tutor sampaikan? 

Jawab : kalau memperhatikan dengan baik sebenarnya nggak sulit mas 

4. Menurut anda, pada saat proses pembelajaran tutor menggunakan metode/ cara apa? 

Jawab : njelasin materi trus kasih tugas 

5. Bagaimana sikap anda saat belum memahami materi pada saat praktek? 

Jawab : minta diajarin 

6. Media apa yang digunakan oleh tutor dalam mengajar? 

Jawab : kalo media yang digunakan ada komputer di lab 

7. Bagaimana tanggapan anda tentang media pembelajaran yang digunakan tutor? 

Jawab : bagus mas, jadi nggak bosen 

8. Bagaimanakah tutor dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik saat 

menggunakan media? 

Jawab : diajarin bagaimana caranya ngetik, internetan 

9. Apakah pada setiap akhir pembelajaran dilakukan evaluasi? 

Jawab : kalo maksudnya PR biasanya dikasih mas 

10. Evaluasi seperti apakah yang diberikan tutor? 

Jawab : ya itu, PR, tugas kelompok, trus individu 

11. Bagaimana situasi lingkungan tempat pembelajaran dilaksanakan? 

Jawab : nyaman mas 

12. Memadaikah tempat dan sarana prasarana yang dimiliki SKB? 

Jawab : disini lengkap kok mas, bahkan ada pelatihan menjahit 

13. Hambatan apa saja yang anda hadapi saat proses pembelajaran dilaksanakan? 

Jawab : kadang jam pelajaran itu saya ngantuk mas 
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PROFIL LEMBAGA 

UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 

KABUPATEN BATANG 

Tahun 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 

UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 

Jl. Raya Pantura No. 7 Subah Kab. Batang 

 Telepon (0285) 666005 
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PROFIL 

UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 

KABUPATEN BATANG 

A. Identitas  Lembaga 

Nama lembaga : UPTD SKB Kabupaten Batang 

Alamat lembaga : Jl. Pantura No.7 subah kec. Subah kab. Batang  

No telp/Hp :  (0285)666005 

Alamat : Desa Subah  Kec.Subah  Kab. Batang  

No telp/Hp :  (0285)666005 

Email : skb.batang@yahoo.co.id  

Nama pimpinan : Sukrisyadi, S.Pd 

NIP : 196306021984051001 

Akta notaris/Izin pendirian : SK.Bupati Batang nomor 425/1924/2005 

Nama bank : SIMPEDES BRI Cabang 3745 Unit Subah Kab. Batang 

No rekening lembaga : 3745-01-014660-53-8 

NPWP : 00.541.663.1-513.000 

Tahun Berdiri : 7 juli 2005 

Program pelatihan yang dilaksanakan saat ini  : 

a. PAUD 

b. Keaksaraan Fungsional 

c. Pendidikan Kesetaraan paket A 

d. Pendidikan Kesetaraan paket B 

e. Pendidikan Kesetaraan paket C 

f. Kursus - kursus (KWK,KWD,Life Skill) 

g. TBM / Perpustakaan 

B. Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Luas Tanah : 565.00 m2 

Luas Bangunan :  665.00 m2 

Gedung / Ruang 

 Ruang Belajar Paket B/C :  2 lokal 

 Ruang Belajar PAUD :  3 lokal 

 Ruang Kantor : 1 lokal 

 Ruang Kursus Menjahit :  1 lokal 

 Ruang Serba Guna :  1 lokal 

 Ruang IT :  1 lokal 

Sarana dan Prasarana 

 Meja & kursi belajar  : 200 set  

 Papan tulis   : 6 set 

mailto:skb.batang@yahoo.co.id
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 Lemari/rak buku   : 10 unit 

 Mesin TIK  : 1 unit 

 Komputer  : 11 unit 

 Bahan Bacaan  : 75 judul 

 Mesin Jahit : 4 buah 

 Mesin Obras : 2 buah 

 Mesin Dek : 1 buah 

Koleksi Perpustakaan 

NO Jenis Koleksi Jumlah Judul Jumlah Eksemplar 

1 Fiksi 50 200 

2 Non Fiksi 74 712 

3 Referensi 12 24 

4 Buku berkala 2 36 

5 Majalah 2 12 

 

C. Program Temporer 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Batang telah menyelenggarakan program pelatihan antara 

lain : 

No Nama Pelatihan 
Jumlah 

WB 
Tahun 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Diklat Tutor dan Penyelenggara PAUD 

Diklat Tutor dan Penyelenggara Paket B 

Diklat Tutor dan Penyelenggara Paket C 

Bimtek Perpustakaan 

Diklat Tutor dan Penyelenggara KF 

Pelatihan Menjahit (APBD) 

KPP Bidang Komputer 

KWD Pertukangan 

KWK Teknisi Komputer 

KWD Menjahit 

KWK Salon Kecantikan 

Bansos Paket C Prakoperasi 

KWD Pembuatan Paving 

KUPP Peternakan Kambing Etawa 

PKH-LPd Bidang Otomotif 

Desa Vokasi Pemanfaatan Limbah Kulit Melinjo 

Diklat Pamong Belajar dan Penilik 

60 

30 

35 

15 

100 

15 

20 

20 

20 

15 

20 

25 

20 

20 

20 

20 

25 

2006 ~ 2010 

2006 ~ 2010 

2006 ~ 2010 

2008 

2006 ~ 2010 

2008 

2008 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2010 

2009 

2011 

2011 

2011 

D. Program Berkelanjutan 

1) Program PAUD 
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No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

1 Usia 2-3 4 7 11 

2 Usia 3-4 13 8 21 

3 Usia 4-5 11 10 21 

4 Usia 5-6 14 11 15 

 Jumlah 42 36 78 

 
2) Paket A 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

1 Kelas VI 7 21 28 

 Jumlah 7 21 28 

 
3) Paket B 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

1 Kelas IX 16 9 25 

 Jumlah 16 9 25 

 
4) Paket C 

No Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
L P 

1 Kelas X 19 20 39 

2 Kelas XI 24 23 47 

3 Kelas XII 12 18 30 

 Jumlah 55 61 116 

 

E. Jumlah Tutor  

1) Pendidik PAUD 

No 

Jenis 

Kelamin 
Pendidikan 

P SMA S1 S2 

1 8 1 

2 org 

5 org (dalam 
proses ) 

 

Jumlah 8 

 

2) Tutor Paket A 

No 
Jenis Kelamin Pendidikan 

L P Diploma S1 S2 

1 1 1  2  

Jumlah 2 
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3) Tutor Paket B 

No 
Jenis Kelamin Pendidikan 

L P Diploma S1 S2 

1 7 1  8  

Jumlah 8 

 
4) Tutor Paket C 

No 
Jenis Kelamin Pendidikan 

L P Diploma S1 S2 

1 7 3  10  

Jumlah 10 

 

 

 

F. Koordinator Program 

No Nama 
Jenis kelamin 

Pendidikan 
Jenis 

Program L P 

1 Yuliati SP.d  1 S1 PLS Paud 

2 Yanariya, S.Pd 1  S1 BK Paket A 

3 Fitriyanto Adi N.SP.d 1  S1 Matematika Paket B 

4 Khamidah Nur  1 S1 Komunikasi Paket C 

Jumlah 2 2   
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G. Ketenagaan Program 

No Nama L/P Tempat /Tgl Lahir Pendidikan Pekerjaan Jabatan 
Status 

Kepegawaian 

1 Sukrisyadi,S.Pd L Batang, 02 – 06 – 1963 S1 PKn Kepala 
Kepala SKB 
Kab.Batang 

P N S 

2 Moch.Teguh L Batang, 09 – 12 – 1956 SMA Ka.TU Ka.TU SKB Batang P N S 

3 Drs. Dwi Suharyanto L Batang, 07 – 12 – 1965 S1 PLS Bendahara 
Bendahara SKB 
Batang 

P N S 

4 Slamet S.Pd L Batang, 13 – 06 – 1983 S1 BK 
Pamong 
Belajar 

Koordinator 
Kesetaraan 

Wiyata Bhakti 

5 Novi Herdiyanto,S.Pd L Batang, 05 – 11 – 1980 S1 TP 
Pamong 
Belajar 

Koordinator Life Skill Wiyata Bhakti 

6 Yuliati,S.Pd P Batang, 10 – 07 – 1981 S1 PLS 
Pamong 
Belajar 

Koordinator PAUD Wiyata Bhakti 

7 Fitriyanto AN, S.Pd L Batang, 04 – 08 – 1983 S1 Matematika 
Pamong 
Belajar 

Koordinator 
Keaksaraan 

Wiyata Bhakti 

8 Nur Khamidah,S.Sos P Batang, 15 – 06 – 1979 S1 Komunikasi 
Pamong 
Belajar 

Koordinator Paket C Wiyata Bhakti 

9 Yanaria,S.Hut,S.Pd L Batang, 05 – 10 – 1979 S1 BK 
Pamong 
Belajar 

Koordinator Paket A Wiyata Bhakti 

10 Mariana A, S.Pd P Batang, 19 – 06 – 1983 S1 PLS 
Pamong 
Belajar 

Pamong Belajar Wiyata Bhakti 

11 Hermining S, S.Pd P Batang, 11 – 10 – 1973 S1 Sejarah 
Pamong 
Belajar 

Pamong Belajar Wiyata Bhakti 

12 Khanif R, S.Pd L Batang, 19 – 10 – 1986 S1 PKn 
Pamong 
Belajar 

Pamong Belajar Wiyata Bhakti 
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13 Fitrianingrum, S.Pd P Batang, 12 – 06 – 1986 S1 BK 
Pendidik 
PAUD 

Pendidik PAUD Wiyata Bhakti 

14 Farida P Batang, 12 – 01 – 1988 
S1 dalam 
proses 

Pendidik 
PAUD 

Pendidik PAUD Wiyata Bhakti 

15 Wastutik P Batang, 03 – 03 - 1985 
S1 dalam 
proses 

Pendidik 
PAUD 

Pendidik PAUD Wiyata Bhakti 

16 Jamilah P Batang, 06 – 05 - 1988 
S1 dalam 
proses 

Pendidik 
PAUD 

Pendidik PAUD Wiyata Bhakti 

17 Ristiana P Batang, 17 – 05 - 1982 
D3 dalam 
proses 

Pendidik 
PAUD 

Pendidik PAUD Wiyata Bhakti 

18 Dara Rizky Febriana, A.Ma P Batang, 01 – 02 – 1989 D2 PGTK 
Pendidik 
PAUD 

Pendidik PAUD Wiyata Bhakti 

18 Heni Sulistyowati, S.Pd P Batang, 04 – 10 -1989 S1 PLS 
Pendidik 
PAUD 

Pendidik PAUD Wiyata Bhakti 

19 Adhitya Aristadiningtyas P Batang, 21 – 04 - 1993 SMA 
Pendidik 
PAUD 

Pendidik PAUD Wiyata Bhakti 

20 A.Sobar L Batang, 20 – 07 – 1985 SMA Kebersihan Kebersihan Wiyata Bhakti 

21 Lilik Pradono L Batang, SMP Penjaga Penjaga P T T 
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SILABUS 
 

Program Kesetaraan   :  Paket C 

Mata Pelajaran    :  Geografi 
Derajat / Setarat   :  tinkat   5 / mahir 1 
Kelaas / Semester   :  X / 1 
Standar Kompetensi   :  1. Memahami konsep, pendekatan, prinsip dan aspek geografi 
 

NO 
Kompetensi 

Dasar 
Indikator Kegiatan Pembelajaran 

Materi 
Pembelajaran 

Alokasi 
Waktu 
(menit) 

Sumber / 
Bahan / Alat 

Penilaian 

Jenis 
tagihan 

Teknik Bentuk 
Instrumen 

  
 
1.1. Menjelaskan 

konsep 
geografi 

 
 

 Menguraikan kembali 
konsep geografi dari 
berbagai referensi. 

 
 
 

 Menyimpulkan 
konsep geografi 
dalam kajian geosfer 

 

 
 

 Ceramah dan Tanya 
jawab tentang konsep 
dasar geografi dari 
berbagai bahan-bahan 
referensi secara mandiri. 

 

 Secara kelompok. 
Menyimpulkan konsep-
konsep geografi 

 

 Presentesi hasil 
diskusi 

 
 
 
 

  
 

 Konsep 
geografi 

 
 
2jp 

 
 
Sumber  : 
 
1.  Geografi 

Paket C 
Kelas 
XII,PT 
Lubuk 
Agung 

 2. K. 
Wardiyatm
oko (2004) 
Geografi 
SMA untuk 
kelas 
10.Jakarta : 
Erlangga. 

 

 
 
Tugas 
Individu 
 
Tugas 
Kelompo
k 

 
 
Test 
Tertulis 

 
 
1. Essay 
2. laporan 

hasil 
diskusi 

 

 1.2. Menjelaskan 
pendekatan 

 Menjelaskan 
perbedaan 

 Menggali informasi tentang 
metode/pendekatan 

 Metode / 
pendekatan 

2 jp 
 

Sumber  : 
 

Tugas 
Individu 

Test 
Tertulis 

1 .Essay 
2. PG 



192 

 

 

geografi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metode/pendekatan 
geografi. 

 

 Menerapkan 
metode/pendekatan 
geografi dalam 
mengkaji fenomena 
geosfer 

geografi dari bahan-bahan 
referensi 

 

 Secara kelompok membuat 
laporan tentang masalah 
geosfer (misalnya : 
permasalahan kekeringan 
di gunungkidul dengan 
pendekatan geografi. 

 

 Presentasi hasil diskusi 

geografi 
       1). 

Metode/
pendek
atan ke 
ruangan             
(spatial 
approac
h). 

       2).  
Pendek
atan 
kewilay
ahan 

3). 
Pendekata
n ekologi 

 
 

 1.  Geografi 
Paket C 
Kelas 
XII,PT 
Lubuk 
Agung 

 

 
Tugas 
Kelompo
k 

 1.3. Menjelaskan  
prinsip 
geografi 

 Mengidentifikasi 
prinsip-prinsip 
geografi 

 

 Menjelaskan 
perbedaan prinsip-
prinsip geografi 

 

 Menerapkan 
prinsip-geografi 
dalam kajian 
geosfer 

 Secara individu 
mengungkapkan kembali 
prinsip-prinsip geografi 
dari berbagai referensi 

 
 

 Secara kelompok, 
mengamati gambar 
fenomena geosfer 

 
 

 Presentasi hasil diskusi 
 
 

 Prinsip-
prinsip 
Geografi 

 
-  Prinsip 

penyebara
n 

-  Prinsip 
interelasi 

-  Prinsip 
deskripsi 

-  Prinsip 
korologi  
(keruanga
n) 

2 jp Sumber  : 
 
1.  Geografi 

Paket C 
Kelas 
XII,PT 
Lubuk 
Agung 

 
Sumber / alat 
 
Gambar/chart 
geoster 
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1.4. 

Mendeskripsi
kan aspek 
geoggrafi 

 
 

 Mendeskripsikan 
aspek-aspek 
geografi 

 
 

 Menjelaskan 
perbedaan aspek 
fisik dan aspek 
sosial geografi 

 
 
 

 Memberikan 
contoh aspek-
aspek geografi 
dalam kehidupan 
sehari-hari. 

 
 
 

 
 

 Mengungkapkan kembali 
aspek geografi dari 
kajian berbagai referensi 

 

 Secara kelompok 
mengkorelasikan gambar 
tentang aspek fisik dan 
sosial geografi 

 
 

 Secara individu 
membuat laporan 
pengamatan tentang 
aspek fisik dan social 
dilingkungan daerah 
sekitar 

 
 

 
 

 Aspek 
geografi 

 
 
 

-   Aspek 
fisik  

(alamiah): 
Gejala-
grjala 
alam yang 
timbul 
 
 

-  Aspek 
social 
(kehidupa
n) dengan 
segala 
interaksi, 
penyebara
n maupun 
relasinya. 

 

 
 
2 jp 

 
 
Sumber  : 
 
1.  Geografi 

Paket C 
Kelas 
XII,PT 
Lubuk 
Agung 

 
    Sumber / 
alat 
   
Gambar/chart 
geoster 
 
 

 
 
Tugas 
Individu 
 
Tugas 
Kelompo
k 

 
 
Test 
Tertulis 

 
 
1.PG 
2.Essay 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

Jenis Kegiatan Pembelajaran: Tatap Muka 

 

SATUAN PENDIDIKAN   : SKB Subah Kabupaten Batang 

PROGRAM    : PAKET C SETARA SMA  

MATA PELAJARAN    : SOSIOLOGI 

TINGKAT    : Mahir 2 

SETARA KELAS/PROGRAM STUDI : XII ( Dua Belas ) / IPS  

SEMESTER     : 2 (dua) 

 

STANDAR KOMPETENSI  : 4.   Memahami lembaga sosial 

KOMPETENSI DASAR   : 4.1 Menjelaskan hakikat lembaga sosial 

 

INDIKATOR  : 4.1.1 Menjelaskan pengertian lembaga sosial 

  4.1.2 Memahami proses pertumbuhan lembaga sosial 

  4.1.3 Mengerti fungsi, karakteristik dan type lembaga sosial 

  4.1.4 Menjelaskan macam-macam lembaga sosial 

  

ALOKASI WAKTU   : 2 x 45 menit  

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN  :  1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian lembaga 

sosial 

2. Peserta didik dapat menjelaskan macam-macam 

lembaga sosial 

B. MATERI PEMBELAJARAN  : 1. Pengertian lembaga sosial 

      2. Proses pertumbuhan lembaga sosial 

  3. Fungsi, karakteristik dan type lembaga sosial 

  4. Macam-macam lembaga sosial 



 

 

ii 

 

 

C. METODE PEMBELAJARAN  : 1. Diskusi kelompok 

      2. Jigsaw 

  

D. LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN :  

1. Kegiatan Awal : 

a. Apersepsi : berdo’a, presensi kehadiran peserta didik, penjelasan keterkaitan 

materi sebelum dengan materi yang akan disampaikan.  

b.   Motivasi kepada peserta didik 

 

2.Kegiatan Inti  :  

a. Peserta didik dibagi dalam 4 kelompok, @ 5 orang peserta didik 

b. Tugas masing-masing kelompok membahas topik sebagai berikut:  

 Kelompok 1 : Pengertian-pengertian tentang lembaga sosial 

 Kelompok 2 : Proses pertumbuhan lembaga sosial 

 Kelompok 3 : Fungsi, karakteristik dan type lembaga sosial 

 Kelompok 4 : Macam-macam lembaga sosial 

c. Setiap kelompok membuat laporan/resume hasil diskusi  

d. Setiap kelompok mempresentasikan materi di depan kelas 

 

3. Kegiatan Akhir  : 

a. Peserta didik dan tutor melakukan refleksi dan tutor memberikan simpulan 

b. Peserta didik mendapat tugas untuk pembelajaran tutorial dan mandiri.  

 

E. SUMBER PEMBELAJARAN  :  

1. Sosiologi Sosiologi Paket C kls XII, Ricardo 

2. Sosiologi SMA & MA Kls XII, Esis 

 



 

 

iii 

 

F. PENILAIAN    :  

1. Jenis tagihan : non tes 

2. Teknik Penilaian : Pengamatan 

3. Bentuk Instrumen : cecklist  

 

                          Batang, 13  Juli 2013 

Mengetahui :  

  Ketua Penyelenggara      Tutor Bidang Studi, 

 

 
 
 ...................................     ................................... 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

Jenis Kegiatan Pembelajaran: Tutorial 

 

SATUAN PENDIDIKAN   : SKB Subah Kabupaten Batang 

PROGRAM    : PAKET C SETARA SMA  

MATA PELAJARAN    : SOSIOLOGI 

TINGKAT    : Mahir 2 

SETARA KELAS/PROGRAM STUDI : XII ( Dua Belas ) / IPS  

SEMESTER     : 2 (dua) 

 

STANDAR KOMPETENSI  : 4.   Memahami lembaga sosial 

KOMPETENSI DASAR   : 4.1 Menjelaskan hakikat lembaga sosial 

 

INDIKATOR  :  

4.1.1 Menjelaskan pengertian lembaga sosial 

4.1.2 Memahami proses pertumbuhan lembaga sosial 

4.1.3 Mengerti fungsi, karakteristik dan type lembaga sosial 

4.1.4 Menjelaskan macam-macam lembaga sosial 

   

ALOKASI WAKTU   : 2 x 45 menit  

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN  : 1.  Peserta didik dapat menjelaskan pengertian lembaga 

sosial 

2. Peserta didik dapat menjelaskan macam-macam 

lembaga sosial 

 

B. MATERI PEMBELAJARAN  TUTORIAL : 

  1. Pengertian lembaga sosial 

  2. Proses pertumbuhan lembaga sosial 
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 3. Fungsi, karakteristik dan type lembaga sosial 

 4. Macam-macam lembaga sosial 

 

C. METODE PEMBELAJARAN  : 1. Jigsaw 

  

D. LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN :  

1. Kegiatan Awal : 

a. Apersepsi : berdo’a, presensi kehadiran peserta didik, penjelasan keterkaitan materi 

sebelum dengan materi yang akan disampaikan.  

b. Motivasi kepada peserta didik 

 

2.Kegiatan Inti  :  

a. Tutor menyampaikan materi pengantar sesuai dengan topik pembelajaran tutorial 

b. Tutor menanyakan kepada peserta didik mengenai berbagai masalah/kesulitan 

dalam mempelajari materi sesuai topik pembelajaran  

c. Peserta didik menyampaikan berbagai kesulitan dan kendala yang ditemuinya.  

d. Tutor memberikan penjelasan, solusi dan follow up 

 

3. Kegiatan Akhir  : 

a. Tutor bersama peserta didik melakukan refleksi dan memberikan simpulan 

b. Peserta didik mendapat tugas untuk pembelajaran tutorial dan mandiri berikutnya.  

 

E. SUMBER PEMBELAJARAN  :  

1. Sosiologi Sosiologi Paket C kls XII, Ricardo 

2. Sosiologi SMA & MA Kls XII, Esis 

 

F. PENILAIAN    :  

1. Jenis tagihan : Non tes 

2. Teknik Penilaian : Pengamatan 



 

 

vi 

 

3. Bentuk Instrumen : Cecklist   

 

                          Batang, 13   Juli 2013 

Mengetahui :  

  Ketua Penyelenggara      Tutor Bidang Studi, 

 

 

 
 ...................................     ................................... 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

Jenis Kegiatan Pembelajaran: Belajar Mandiri 

 

SATUAN PENDIDIKAN   : SKB Subah Kabupaten Batang 

PROGRAM    : PAKET C SETARA SMA  

MATA PELAJARAN    : SOSIOLOGI 

TINGKAT    : Mahir 2  

SETARA KELAS/PROGRAM STUDI : XII ( Dua Belas ) / IPS  

SEMESTER     : 2 (dua) 

 

STANDAR KOMPETENSI  : 4.   Memahami lembaga sosial 

KOMPETENSI DASAR   : 4.1 Menjelaskan hakikat lembaga sosial 

 

INDIKATOR  :  

4.1.1 Menjelaskan pengertian lembaga sosial 

4.1.2 Memahami proses pertumbuhan lembaga sosial 

4.1.3 Mengerti fungsi, karakteristik dan type lembaga sosial 

4.1.4 Menjelaskan macam-macam lembaga sosial 

    

ALOKASI WAKTU   : 2 x 45 menit  

 

A. TUJUAN PEMBELAJARAN  :  1.  Peserta didik dapat menjelaskan pengertian lembaga 

sosial 

2. Peserta didik dapat menjelaskan macam-macam 

lembaga sosial 

 

B. MATERI PEMBELAJARAN MANDIRI : 1. Pengertian lembaga sosial 

         2. Proses pertumbuhan lembaga sosial 

     3. Fungsi, karakteristik dan type lembaga sosial 
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    4. Macam-macam lembaga sosial 

 

C. METODE PEMBELAJARAN  : Pemahaman dan Peta Konsep 

  

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN  MANDIRI: Fleksibel menyesuaikan kemampuan, strategi 

dan teknik belajar dari masing-masing peserta didik. 

E. SUMBER PEMBELAJARAN  :  

1. Sosiologi Sosiologi Paket C kls XII, Ricardo 

2. Sosiologi SMA & MA Kls XII, Esis 

F. PENILAIAN    :  

1. Jenis tagihan : Non tes 

2. Teknik Penilaian : Unjuk kerja 

3. Bentuk Instrumen : Daftar pertanyaan 

                          Batang, 13   Juli 2013 

Mengetahui :  

  Ketua Penyelenggara      Tutor Bidang Studi, 
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Gambar 1. Kondisi tampak depan Sanggar Kegiatan Belajar Subah Kabupaten Batang 

(dok. Peneliti tanggal 09 september 2013) 
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Gambar 2. Gedung PAUD Sanggar Kegiatan Belajar Subah Kabupaten Batang ( dok. 

Peneliti tanggal 09 september 2013) 

 

 

 

 
Gambar 4. Pembangunan gedung aula Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Batang 

yang belum selesai (dok. Peneliti tanggal 09 september 2013) 
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Gambar 5. Gedung Serba Guna Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Batang ( dok. 

Peneliti tanggal 9 september 2013) 
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Gambar 6. Deretan ruang kelas X, XI, XII kejar paket C di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Batang ( dok. Peneliti Tanggal 9 september 2013) 

 
Gambar 3. Warga belajar sedang memgikuti pembelajaran kejar paket C di Sanggar 

Kegiatan Belajar Subah Kabupaten Batang (dok. Penulistanggal 09 september 2013) 

 

 
Gambar 4. Peneliti melakukan wawancara dengan tutor kejar paket C di SKB 

kabupaten Batang (dok. Penulis tanggal 16 september 2013) 

 


