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Persoalan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu 
pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar 
dan menengah. Upaya peningkatan kualitas pendidikan ditempuh dalam rangka 
mengantisipasi berbagai perubahan dan tuntutan kebutuhan masa depan yang akan 
dihadapi siswa sebagai warga bangsa agar siswa mampu berfikir global dan bertindak 
sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. Permasalahan yang dibahas dalam 
penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran KTSP dengan 
pendekatan kontekstual pada mata diklat kewirausahaan siswa kelas X Tata Busana 
SMK Negeri 3 Magelang. Tujuan yang dibahas dalam penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pelaksanaan pembelajaran KTSP dengan pendekatan kontekstual pada 
mata diklat kewirausahaan kelas X jurusan Tata Busana di SMK Negeri 3 Magelang.  

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pencarian informasi 
dilakukan secara terus-menerus dan diperoleh dari sumber data utama yaitu kepala 
sekolah SMK Negeri 3 Magelang, Wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMK 
Negeri 3 Magelang, guru mata diklat kewirausahaan dan siswa kelas X tata busana 
SMK Negeri 3 Magelang, dan sumber data pelengkap yaitu dokumentasi. 

Hasil Penelitian menunjukkan pemahaman guru tentang KTSP di SMK Negeri 
3 Magelang telah mencapai 90% sehingga pelaksanaan KTSP pada setiap mata 
pelajaran dapat mencapai hasil yang maksimal dan pemahaman metode yang 
digunakan guru dalam menerangkan materi  pelajaran sangat mempengaruhi minat 
siswa dalam belajar dan mempengaruhi hasil belajar. Penerapan pembelajaran dengan 
pendekatan kontekstual di SMK Negeri 3 Magelang sudah dilaksanakan, hanya saja 
belum semua guru melaksanakan pendekatan kontekstual tersebut. Guru 
Kewirausahaan juga sudah menerapkan pendekatan kontekstual, sehingga siswa tidak 
mengalami kejenuhan dalam menerima pelajaran yang sebagian besar berupa teori. 
Dengan pendekatan kontekstual guru bisa mengajak siswa untuk sama-sama aktif 
dalam menerima pelajaran, siswa tidak hanya datang, duduk, dan mendengarkan 

Simpulan yang diperoleh adalah Pelaksanaan KTSP dengan pendekatan 
kontekstual pada mata diklat kewirausahaan sudah sesuai karena siswa tidak cepat 
bosan dengan pelajaran. Pembelajaran yang dilakukan tidak hanya di dalam kelas 
saja, tetapi melihat langsung peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di 
lingkungan sekitar, sehingga memberikan kemudahan bagi siswa untuk berfikir secara 
luas melalui pengalaman-pengalaman orang. Saran bagi tenaga pendidik atau guru, 
ada baiknya mengikuti seminar-seminar, lokakarya, penataran, penjelasan, dan 
sejenisnya yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum dan pendekatan kontekstual, 
sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran tidak terpaku pada hafalan saja dan 
membuat siswa menjadi jenuh dalam belajar. 
 


	4466.doc

