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Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

merupakan salah satu model pembelajaran yang diharapkan mampu 
mengefektifkan proses pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik. 
Dengan pembelajaran CTL, siswa akan bekerja dan mengalami bukan mentransfer 
pengetahuan dari guru ke siswa semata sehingga pembelajaran berjalan lebih 
produktif dan bermakna. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) 
bagaimana model pembelajaran CTL digunakan oleh guru sosiologi di SMA 
Negeri 1 Tanjung Kabupaten Brebes?, (2) bagaimana guru mengembangkan 
model pembelajaran CTL dalam pembelajaran sosiologi yang dilakukannya?, dan 
(3) bagaimana persepsi siswa kelas X terhadap pembelajaran guru sosiologi yang 
menggunakan model pembelajaran CTL di SMA Negeri 1 Tanjung Kabupaten 
Brebes?. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui pelaksanaan model 
pembelajaran CTL  yang digunakan oleh guru sosiologi di SMA Negeri 1 Tanjung 
Kabupaten Brebes, (2) untuk mengetahui pengembangan model pembelajaran 
CTL dalam pembelajaran sosiologi yang dilakukannya, dan (3) untuk mengetahui 
persepsi siswa kelas X terhadap pembelajaran guru sosiologi yang menggunakan 
Model Pembelajaran CTL di SMA Negeri 1 Tanjung Kabupaten Brebes. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi 
penelitian adalah SMA Negeri 1 Tanjung Kabupaten Brebes. Fokus penelitian ini 
adalah penggunaan dan pengembangan model pembelajaran CTL yang dilakukan 
guru sosiologi dalam proses belajar mengajar  mata pelajaran sosiologi kelas X di 
SMA Negeri 1 Tanjung Kabupaten Brebes, dan persepsi siswa kelas X di SMA 
Negeri 1 Tanjung Kabupaten Brebes mengenai model pembelajaran tersebut. 
Subyek dari penelitian ini adalah guru sosiologi dan siswa kelas X SMA Negeri 1 
Tanjung Kabupaten Brebes. Pengambilan informan dengan menggunakan sistem 
purposive sampling. Informan utama dalam penelitian ini adalah guru sosiologi 
dan siswa kelas X SMA Negeri 1 Tanjung Kabupaten Brebes, informan 
pendukungnya adalah kepala sekolah, wakasek kurikulum, dan staf tata usaha. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan 
teknik Triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis 
interaktif dari Miles dan Hubberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) ada  tiga tahap pelaksanaan 
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pembelajaran kontekstual yaitu tahap persiapan atau perencanaan pembelajaran 
kontekstual meliputi pembuatan perangkat pembelajaran, tahap proses 
pembelajaran kontekstual dengan menggunakan tujuh komponen pembelajaran 
kontekstual dan mengembangkannya dengan metode rasmul bayan, dan tahap 
penilaian pembelajaran kontekstual meliputi penilaian dari segi afektif, 
psikomotorik dan kognitif, (2) pengembangan model CTL  dalam kegiatan belajar 
mengajar mata pelajaran sosiologi dilakukan dengan menggunakan metode rasmul 
bayan, rasmul artinya panah-panah sedangkan bayan artinya keterangan, jadi 
rasmul bayan adalah keterangan menggunakan panah-panah, dan (3) persepsi 
siswa kelas X mengenai model pembelajaran CTL, antara lain: persepsi positif, 
model pembelajaran kontekstual yang diterapkan dalam pembelajaran sosiologi 
memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami kajian sosiologi. 
Sedangkan persepsi negatif yang datang dari siswa diantaranya: banyaknya materi 
dalam pembelajaran sosiologi, dan kurangnya alat peraga yang bisa digunakan 
dalam pembelajaran sosiologi. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) ada tiga 
tahap dalam melaksanakan pembelajaran sosiologi yang berbasis CTL, yaitu tahap 
perencanaan pembelajaran kontekstual, tahap proses pembelajaran kontekstual, 
dan tahap penilaian pembelajaran kontekstual, (2) pengembangan model CTL  
dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran sosiologi dilakukan dengan 
menggunakan metode rasmul bayan, (3) ada dua persepsi siswa siswa kelas X 
mengenai model pembelajaran CTL, yaitu persepsi positif, seperti model 
pembelajaran kontekstual yang diterapkan dalam pembelajaran sosiologi 
memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami kajian sosiologi, dan 
persepsi negatif banyaknya materi dalam pembelajaran sosiologi, dan kurangnya 
alat peraga yang bisa digunakan dalam pembelajaran sosiologi. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) bagi pihak 
sekolah diharapkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai guna 
mendukung berlangsungnya proses pembelajaran kontekstual, (2) bagi guru 
diharapkan dalam kegiatan pembelajaran guru tidak hanya memberikan materi 
secara teoretis saja melainkan juga mengkaitkannya dengan situasi dunia nyata 
siswa, dan (3) bagi siswa diharapkan lebih aktif dalam proses belajar mengajar 
dengan memperhatikan materi yang disampaikan guru, sehingga nantinya mampu 
menghadapi dan memecahkan masalah kesehariannya dalam masyarakat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


