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ABSTRAK 

Dewi, Efa. 2010. Pelaksanaan Strategi Pembelajaran pada Mata Pelajaran IPS 
(Ekonomi) di SMP Negeri 4 Blitar. Skripsi, Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 
Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Malana Malik Ibrahim 
Malang. Drs. H. M. Hadi Masruri, Lc, MA. 

 
Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Mata Pelajaran IPS 
   

Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang tentang rangkaian 
kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi 
pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk 
penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam 
pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 
pelaksanaan strategi pembelajaran pada mata pelajaran IPS di Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) Negeri 4 Blitar. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. 
Penelitian kualitatif adalah tradisi-tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 
yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam 
kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 
bahasannya dan dalam peristilahannya. Jenis deskriptif yaitu mengumpulkan data 
sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang mendukung kemudian 
menganalisis untuk dicari peranannya terhadap apa yang telah diteliti. 

Hasil penelitian yang didapat yaitu pelaksanaan strategi pembelajaran 
terbukti mampu membuat siswa benar-benar belajar secara nyata, mereka tidak 
hanya dibekali materi saja, tetapi juga praktek dan keterampilan. Salah satu 
strategi yang dilaksanakan yaitu strategi pembelajaran kontekstual, pembelajaran 
kontekstual membuat anak tidak mudah bosan dan selalu mengingat materi 
pelajaran yang diberikan, karena pembelajarannya tidak hanya membekali siswa 
secara materi tetapi juga keterampilan karena melibatkan langsung siswa dalam 
proses pembelajaran. Fasilitas yang digunakan sudah cukup mendukung, 
walaupun masih belum mencukupi untuk seluruh kelas dan jumlah siswa, itu bisa 
disiasati dengan pengaturan waktu supaya bisa bergantian penggunaan fasilitas 
dengan kelas lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam perkembangan pendidikan dan meningkatkan kualitas 

pendidikan, anak tidak cukup hanya berbekal penguasaan teori, tetapi juga harus 

memahami maksud dan tujuan dari teori yang sudah disampaikan. Selain 

penguasaan teori, melibatkan langsung siswa dalam pembelajaran sangat efektif 

untuk membuat anak lebih mudah mengingat teori yang sudah disampaikan. 

Selama ini yang terjadi dalam dunia pendidikan, anak belajar hanya dengan 

membaca, mendengar, dan menuntaskan materi yang sulit dipahami apa makna 

dari pelajaran tersebut, bahkan cenderung membosankan. Tapi jika pelajaran 

melibatkan langsung siswa dalam memecahkan masalah, pemberian contoh nyata 

yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan yang ada di sekitar mereka, 

maka pengajaran akan menyenangkan, anak lebih bersemangat belajar dan 

pelajaran yang disampaikan mudah diterima dan terus diingat. 

Anak belajar mulai dari lingkungan terdekat ke lingkungan terjauh, 

dari hal yang konkret menuju ke hal yang abstrak. Belajar akan lebih 

menyenangkan jika anak ’’Mengalami’’ bukan ’’Mengetahui’’ apa yang mereka 

pelajari. Pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi hanya berhasil 

mengingat dalam jangka pendek tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan 

persoalan dalam jangka panjang. 

Tugas guru tidak hanya membuat anak berhasil menguasai materi 

tetapi juga memahami. Sebelum mengenal strategi pembelajaran, cara mengajar 
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guru monoton. Sumber belajarnya pun hanya dari penjelasan guru dan buku, 

seolah-olah sumber belajar itu memiliki dunia yang sempit. Sumber belajar tidak 

hanya dari guru dan buku, tetapi juga dari lingkungan sekitar, media cetak dan 

elektronik. Strategi pembelajaran memiliki berbagai macam jenis sehingga 

memungkinkan guru untuk mengembangkan model pembelajaran yang sesuai, 

pihak sekolah dan masyarakat pun perlu memberikan dukungan untuk kelancaran 

dan keberhasilan proses belajar siswa. 

Dalam kerucut pengalaman belajar bisa dijabarkan bahwasanya. Jika 

anak membaca, hanya 10% dari yang mereka baca diingat. Jika anak mendengar, 

hanya 20% dari yang mereka dengar diingat. Jika anak melihat, 30% dari yang 

mereka lihat. Jika anak melihat dan mendengar, 50% dari yang mereka lihat dan 

dengar diingat. Jika anak mengatakan, 70% dari yang mereka katakan diingat 

dengan baik. Jika anak mengatakan dan melakukan, terbukti mampu 90% dari 

yang mereka katakan dan lakukan diingat dalam jangka waktu yang lama, bahkan 

dengan melakukan sendiri anak jadi mengerti apa yang telah dilakukan1. 

Strategi pembelajaran fokus pada apa yang dilakukan guru dan siswa 

serta apa yang mereka lakukan, tidak hanya pemberian dan penguasaan teori, 

tetapi juga memperhatikan kecakapan hidup bagi siswa. Strategi pembelajaran 

dapat dilakukan dengan memerikan kegiatan yang beragam, melibatkan siswa 

secara langsung, siswa lebih aktif dan responsif. Strategi pembelajaran dapat 

memberikan pengalaman belajar yang berbeda bagi siswa, siswa memiliki 

kecakapan hidup untuk memecahkan masalah di lingkungan sekolah, rumah, dan 

masyarakat. Strategi pembelajaran yang sesuai dan dukungan dari lingkungan 

                                                 
1 Wahidmurni. Handouts Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah 
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sekolah, masyarakat, dan kelurga akan menciptakan suasana belajar yang efektif 

sehingga menjadikan siswa aktif dan kreatif. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

pelaksanaan strategi pembelajaran pada mata pelajaran IPS di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Negeri 4 Blitar. Untuk itu peneliti mengambil judul penelitian 

Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Pada Mata Pelajaran IPS (Ekonomi) di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Blitar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan strategi pembelajaran pada mata pelajaran IPS 

(Ekonomi) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Blitar? 

2. Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi pembelajaran IPS 

(Ekonomi) di SMP Negeri 4 Blitar? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan strategi pembelajaran pada 

mata pelajaran IPS di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Blitar. 

2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi 

pembelajaran IPS (Ekonomi) di SMP Negeri 4 Blitar. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran kepada berbagai pihak, antara lain: 

1. Bagi pihak sekolah 

 Dapat dijadikan sebagai pengembangan pembelajaran dalam upaya 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Bagi jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

literatur untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan 

pendidikan dan pembelajaran. 

3. Bagi peneliti 

 Menambah wacana, wawasan keilmuan, pengalaman latihan, dan 

pengembangan teori untuk diterapkan dari apa yang didapat selama 

menempuh kuliah. 

 

E. Definisi Istilah 

Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang tentang rangkaian 

kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi 

pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk 

penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam 

pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Sedangkan Menurut Kemp (1995) dalam buku Kurikulum dan Pembelajaran; 

Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan karya 

Wina Sanjaya. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang 
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harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara 

efektif dan efisien.2 

 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan  

penelitian, definisi istilah 

BAB II  : KAJIAN TEORI 

Menjelaskan tentang teori untuk memperkuat hasil penelitian 

Pelaksanaan strategi pembelajaran 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Membahas metode yang digunakan untuk penelitian yang 

meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data, metode 

penelitian data dan analisis data. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN 

    Menyajikan hasil yang telah diperoleh dari penelitian. 

BAB V  : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Menyajikan hasil data yang telah diperoleh, kemudian diolah 

sesuai dengan bahasa peneliti dalam bentuk deskripsi. 

 

 

 

                                                 
2 Wina Sanjaya. Kurikulum dan Pembelajaran; Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). (Jakarta: Kencana. 2009). Hlm 294. 
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BAB VI  : PENUTUP 

Berisi kesimpulan, saran dari peneliti yang dapat menjadi bahan 

pertimbangan dan kebijakan untuk memajukan sistem 

pembelajaran IPS (Ekonomi) di SMP Negeri 4 Blitar. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Strategi merupakan pola umum yang berisi tentang rentetan kegiatan 

yang dapat dijadikan pedoman (petunjuk umum) agar kompetesi sebagai tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara optimal.3 Strategi digunakan untuk 

memperoleh kekuasaan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.4 

Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan.  Menurut 

Kemp (1995) dalam buku Kurikulum dan Pembelajaran; Teori dan Praktik 

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan karya Wina Sanjaya. 

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan 

guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Sedangkan menurut Dick and Carey (1985) strategi pembelajaran adalah suatu set 

materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk 

menimbulkan hasil belajar pada siswa. 

Ada beberapa istilah  yang hampir sama dengan strategi5 yaitu: 

a. Metode 

Metode merupakan upaya mengimplementasikan rencana yang sudah 

disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara 

                                                 
3 Wina Sanjaya. Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

(Jakarta: Kencana. 2006). Hlm 99.  
4 Wina Sanjaya. Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan. 

(Jakarta: Kencana. 2009). Hlm 126. 
5 Direktorat Tenaga Kependidikan. Strategi Pembelajaran dan Pemilihannya. (14-

KODE-03-B5-Strategi-Pembelajaran-dan-Pemilihannya.pdf. 2008) 
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optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. 

Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai tujuan, metode 

adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Suatu trategi 

dapat dilaksanakan dengan berbagai metode.  

b. Pendekatan (approach) 

Pendekatan (approach) merupakan titik tolak atau sudut pandang kita 

terhadap proses pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan 

dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu Roy Killen (1998) 

dalam buku Kurikulum dan Pembelajaran; Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan karya Wina Sanjaya, mencatat ada dua 

pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru 

(teacher-centred approaches) dan pendekatan yang berpusat pada siswa (student-

centred approaches). Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan srategi 

pembelajaran langsung (direct instruction), pembelajaran deduktif atau 

pembelajaran ekspositori. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa 

menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inkuiri serta strategi 

pembelajaran induktif. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam 

rangka mengimplementasikan suatu metode. 

c. Teknik 

Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka 

mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, cara yang harus dilakukan agar 

metode ceramah berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum 

seseorang melakukan proses ceramah sebaiknya memperhatikan kondisis dan 

situasi. Misalnya, berceramah pada siang hari setelah makan siang dengan jumlah 



 9 

siswa yang banyak tentu saja akan berbeda jika ceramah dilakukan pada pagi hari 

dengan jumlah siswa yang terbatas. 

d. Taktik 

Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode 

tertentu. Taktik sifatnya lebih individual, walaupun dua orang sama-sama 

menggunakan metode ceramah dalam situasi dan kondisi yang sama, sudah pasti 

mereka akan melakukannya secara berbeda, misalnya dalam taktik menggunakan 

ilustrasi atau menggunakan gaya bahasa agar materi yang disampaikan mudah 

dipahami. 

Strategi pembelajaran yang diterapkan guru akan bergantung pada 

pendekatan yang digunakan, sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat 

ditetapkan berbagai metode pembelajaran. Dalam upaya metode pembelajaran 

guru dapat menentukan teknik yang dianggapnya relevan dengan metode, dan 

penggunaan teknik itu setiap guru memiliki taktik yang mungkin berbeda antara 

guru yang satu dengan yang lain. 

Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru memiliki ciri 

bahwa manajemen dan pengelolaan pembelajaran ditentukan sepenuhnya oleh 

guru. Peran siswa pada pendekatan ini hanya melakukan aktivitas pembelajaran 

sesuai petunjuk guru. Siswa hampir tidak memiliki kesempatan untuk melakukan 

aktivitas sesuai minat dan keinginannya. Sebaliknya, jika pendekatan 

pembelajaran berorientasi pada siswa, manajemen dan pengelolaan ditentukan 

oleh siswa. Siswa pada pendekatan ini memiliki kesempatan yang terbuka untuk 

melakukan aktivitas sesuai minta dan keinginannya. 
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B. Pertimbangan Pemilihan Strategi Pembelajaran 

Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan 

kemampuan baru. Ketika kita berpikir informasi dan kemampuan apa yang harus 

dimiliki oleh siswa, maka pada saat itu juga kita semestinya berpikir strategi apa 

yang harus dilakukan agar semua itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ini 

sangat penting untuk dipahami, sebab apa yang harus dicapai akan menentukan 

bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, sebelum menentukan strategi 

pembelajaran yang dapat digunakan, ada beberapa pertimbangan yang harus 

diperhatikan6: 

a. Pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Pertimbangan ini merupakan pertimbangan pertama yang harus kita 

perhatikan. Proses pembelajaran tidak mungkin ada tanpa tujuan. Semakin 

kompleks tujuan yang ingin dicapai maka semakin rumit juga srategi 

pembelajaran yang harus dirancang.  

• Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan 

aspek kognitif, afektif, atau psikomotor? 

• Bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, 

apakah tingkat tinggi atau rendah? 

• Apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan 

akademis? 

 

 

                                                 
6 Wina, Sanjaya. Kurikulum dan Pembelajaran; Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Op. cit.  Hlm 296-298 
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b. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi 

pembelajaran. 

Materi atau pengalaman belajar merupakan pertimbangan kedua yang harus 

kita perhatikan. Materi pelajaran yang sederhana misalnya, materi pelajaran 

berupa data yang harus dihafal, maka pengalaman belajarnyapun cukup sederhana 

pula, barangkali siswa hanya dituntut mendengar, mencatat, dan menghafal. 

Dengan demikian, strategi yang dirancang juga sederhana. Berbeda jika materi 

pelajaran berupa generalisasi, teori, atau keterampilan, maka pengalaman 

belajarpun harus dirancang sedemikian rupa sehingga materi pelajaran dan 

pengalaman belajar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.  

• Apakah materi pelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum, atau teori 

tertentu? 

• Apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan 

prasyarat tertentu atau tidak? 

• Apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari materi 

tersebut? 

c. Pertimbangan dari sudut siswa. 

Siswa adalah subjek yang akan kita belajarkan. Siswa adalah individu yang 

unik, yang memiliki perbedaan, tidak ada siswa yang sama. Walaupun secara fisik 

mungkin sama, namun pasti ada hal-hal tertentu yang pasti berbeda, misalnya 

perbedaan dari sudut minat, bakat, kemampuan, bahkan gaya belajar. Dengan 

demikian, strategi pembelajaran yang kita rancang harus seuai dengan keadaan 

dan kondisi siswa. 
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• Apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan 

siswa? 

• Apakah strategi pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan 

kondisi siawa? 

• Apakah strategi pembelajaran itu seuai dengan gaya belajar siswa? 

d. Pertimbangan-pertimbangan lainnya. 

Yang dimaksud dengan pertimbangan lainnya adalah pertimbangan ditinjau 

dari strategi itu sendiri, sebab begitu banyak strategi yang dapat kita pilih untuk 

membelajarkan siswa. 

• Apakah untuk mencapai tujuan hanya cukup dengan satu trategi saja? 

• Apakah strategi yang kita tetapkan dianggap satu-satunya strategi yang 

dapat digunakan? 

• Apakah strategi itu memiliki nilai efektivitas dan efisiensi? 

Pertanyaan-pertanyaan diatas merupakan bahan pertimbangan dalam 

menetapkan strategi yang ingin diterapkan. Misalkan untuk mencapai tujuan yang 

berhubungan dengan aspek kognitif, akan memiliki strategi yang berbeda dengan 

upaya untuk mencapai tujuan afektif atau psikomotor. Demikian juga halnya, 

untuk mempelajari bahan pelajaran yang bersifat fakta akan berbeda dengan 

mempelajari bahan pembuktian suatu teori. 

 

C. Prinsip-Prinsip Penggunaan Strategi Pembelajaran 

Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dalam bahasan ini adalah hal-

hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan strategi pembelajaran. Prisip 

umum penggunaan strategi pembelajaran adalah tidak semua strategi 
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pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan keadaan. Setiap 

strategi memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh 

Killen (1998) dalam buku Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan karya Wina Sanjaya: “No teaching strategy is beteer than other in all 

circumtances, so you have to be able to use a variety of teaching strategies, and 

make rational decisions about when each of the teaching strategies is likely to 

most effective.”7 

Apa yang dikemukakan Killen itu jelas bahwa guru harus mampu 

memilih strategi yang dianggap cocok dengan keadaan. Oleh sebab itu, guru perlu 

memahami prisip-prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran sebagai 

berikut: 

a. Berorientasi pada tujuan. 

Dalam sistem pembelajaran tujuan merupakan komponen yang utama. 

Segala aktivitas guru dan siswa pasti diupayakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Ini sangat penting, karena mengajar adalah proses yang 

bertujuan. Oleh karenanya keberhasilan suatu straetgi pembelajaran dapat 

ditentukan dari keberhasilan siswa mencapai  tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran dapat menentukan suatu strategi yang harus digunakan 

guru. Hal ini sering dilupakan guru. Guru yang senang berceramah, hampir setiap 

tujuan menggunakan strategi penyampaian, seakan-akan dia berpikir bahwa segala 

jenis tujuan dapat dicapai dengan strategi yang demikian. Hal ini tentu saja keliru. 

Apabila kita menginginkan siswa terampil menggunakan alat tertentu, tidak 

mungkin menggunakan strategi penyampaian (ceramah). Untuk mencapai tujuan 

                                                 
7 Wina Sanjaya. Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Op. cit. 

Hlm 131. 
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yang demikian, siswa harus praktik langsung. Demikian juga ketika kita 

menginginkan agar siswa dapat menyebutkan hari dan tanggal proklamasi 

kemerdekaan suatu negara, tidak akan efektif kalau menggunakan strategi 

pemecahan masalah (diskusi). Untuk mengejar tujuan yang demikian cukup 

menggunakan strategi penyampaian (ceramah) atau pengajaran secara langsung. 

b. Aktivitas. 

Belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah 

berbuat; memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa. 

Aktivitas tidak dimaksudkan terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga 

meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental. Guru sering lupa 

dengan hal ini. Banyak guru yang terkecoh oleh sikap siswa yang pura-pura aktif 

padahal sebenarnya tidak. 

c. Individualitas. 

Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu siswa. Walaupun 

kita mengajar pada sekelompok siswa, namun pada hakikatnya yang ingin kita 

capai adalah perubahan perilaku setiap siswa. Guru yang baik dan profesional 

manakala ketika ia menangani 50 siswa dan seluruhnya berhasil mencapai tujuan, 

dan sebaliknya guru dikatakan tidak baik ketika menangani 50 siswa 49 siswa 

tidak berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, dilihat dari segi 

jumlah siswa sebaiknya standar keberhasilan guru ditentukan setinggi-tingginya. 

Semakin tinggi standar keberhasilan ditentukan, maka semakin berkualitas proses 

pembelajaran. 
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d. Integritas. 

Proses pembelajaran harus dipandang sebagai usaha mengembangkan 

seluruh potensi yang dimiliki siswa. Pembelajaranbukan hanya mengembangkan 

kemampuan kognitif saja, akan tetapi juga meliputi pengembangan aspek afektif 

dan aspek psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat 

mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa secara terintegrasi. Penggunaan 

metode diskusi contohnya, guru harus dapat merancang strategi pelaksanaan 

diskusi tak hanya terbatas pada pengembangan aspek intelektual saja, tetapi harus 

mendorong siswa agar mereka bisa berkembang secara keseluruhan, misalnya 

mendorong agar siswa dapat menghargai pendapat orang lain, mendorong siswa 

agar berani mengungkapkan pendapat atau ide-ide yang orisinil, mendorong siswa 

untuk bersikap jujur, dan tenggang rasa. 

Bab IV pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dikatakan bahwa 

proses pembelajaranpada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psokologis 

peserta didik8. Prinsip khusus dalam pengelolaan pembelajaran: 

1) Interaktif. 

Prisip interaktif mengandung makna bahwa mengajar bukan hanya sekedar 

menyampaikan pengetahuan dari guru ke siswa, akan tetpi mengajar dianggap 

sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

Dengan demikian, proses pembelajaran adalah proses interaksi baik antara guru 

                                                 
8 Ibid. hlm 133. 
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dan siswa, antara siswa dan siswa, maupun antar siswa dengan lingkungannya. 

Melalui proses interaksi, memungkinkan kemampuan siswa akan berkembang 

baik mental maupun intelektual. 

2) Inspiratif. 

Proses pembelajaran adalah proses yang inspiratif, yang memungkinkan 

siswa untuk mencoba dan melakukan sesuatu. Berbagai informasi dan proses 

pemecahan masalah dalam pembelajaran bukan harga mati yang bersifat mutlak, 

tetapi merupakan hipotesis yang merangsang siswa untuk mau mencoba dan 

mengujinya. Oleh karena itu, guru harus membuka berbagai kemungkinan yang 

dapat dikerjakan siswa. Biarkan siswa berbuat dan berpikir sesuai dengan 

inspirasinya sendiri, sebab pengetahuan pada dasarnya bersifat subjektif yang bisa 

dimaknai oleh setiap subjek belajar. 

3) Menyenangkan. 

Proses pembelajaran adalah proses yang dapat mengembangkan seluruh 

potensi siswa. Seluruh potensi itu hanya mungkin dapat berkembang ketika siswa 

terebas dari rasa takut dan menegangkan. Perlu diupayakan agar proses 

pembelajaran merupakan proses yang menyenangkan (enjoyful learning). Proses 

pembelajaran yang menyenangkan bisa dilakukan dengan menata ruang yang 

bersih, rapi, dan menarik yaitu yang memenuhi unsur kesehatan, misal pengaturan 

cahaya dan ventilasi. Memenuhi unsur keindahan, misal cat tembok yang terang, 

segar, dan bersih, bebas dari debu, lukisan dan karya siswa tertata, vas bunga. 

Melalui pengelolaan pembelajaran yang hidup dan bervariasi dengan 

menggunakan pola dan model pembelajaran, media, dan sumber belajar yang 
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relevan serta gerakan-gerakan guru yang mampu membangkitkan motivasi 

belajar. 

4) Menantang. 

Proses pembelajaran adalah proses yang menantang siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir, yakni merangsang kerja otak secara 

maksimal. Kemampuan tersebut dapat ditumbuhkan dengan cara mengembangkan 

rasa ingin tahu siswa melalui kegiatan mencoba-coba, berpikir secara intuitif atau 

bereksplorasi. Apapu yang diberikan dan dilakukan oleh guru harus dapat 

merangsang siswa untuk berpikir (learning to know) dan melakukan (learning hoe 

to do).  Apabila guru akan memberikan informasi, sebaiknya tidak memberikan 

informasi secara instan, akan tetapi informasi yang mampu membangkitkan untuk 

mencari dan menemukan jawabannya untuk dipikirkan sebelum mengambil 

keputusan. Dalam hal-hal tertentu sebaiknya guru memberikan informasi yang 

membuat siswa tertarik untuk membuktikannya.  

5) Memotivasi 

Motivasi merupakan aspek yang penting dalam pembelajaran. Tanpa 

motivasi, tidak mungkin siswa memiliki kemauan untuk belajar. Membangkitkan 

motivasi merupakan salah satu peran dan tugas guru salam setiap proses 

pembelajaran. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang membuat siswa 

untuk bertindak dan berbuat sesuatu. Dorongan itu hanya mungkin muncul dalam 

diri siswa ketika siswa merasa membutuhkan (need). Siswa yang merasa butuh 

akan bergerak dengan sendirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka 

membangkitkan motivasi, guru harus dapat menunjukkan pentingnya pengalaman 

dan materi belajar bagi kehidupan siswa, dengan demikian siswa akan belajar 
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bukan hanya sekedar untuk memperoleh nilai atau pujian, akan tetapi didorong 

oleh keinginan untuk memnuhi kebutuhannya. 

 

D. Jenis-Jenis Strategi Pembelajaran 

Ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Rowntree 

(1974) dalam buku Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan 

karya Wina Sanjaya, mengelompokkan ke dalam strategi penyampaian-penemuan 

atau exposition-discovery learning, strategi pembelajaran kelompok, dan strategi 

pembelajaran individual atau group-individual learning9. 

Dalam strategy exposition, bahan pelajaran disajikan kepada siswa 

dalam bentuk jadi dan siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut. Dalam 

discovery, bahan pelajaran dicari dan ditemukan sendiri melalui berbagai 

aktivitas. 

Strategi pembelajaran individual dilakukan oleh siswa secara mandiri. 

Kecepatan, kelambatan, dan keberhasilan pembelajaran siswa sangat ditentukan 

oleh kemampuan individu siswa yang bersangkutan. Bahan pelajaran dan 

bagaimana cara mempelajarinya didesain untuk belajar sendiri. Contoh dari 

strategi pembelajaran ini adalah belajar melalui modul atau belajar bahasa melalui 

kaset audio. 

Belajar kelompok dilakukan secara beregu, sekelompok siswa diajar 

oleh seorang atau beberapa orang guru. Bentuk belajar kelompok bisa dalam 

pembelajaran kelompok besar atau pembelajaran klasikal, atau bisa siswa belaajr 

dalam kelompok-kelompok kecil. Strategi kelompok tidak memperhatikan 

                                                 
9 Ibid. hlm 128. 
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kecepatan belajar individual, setuap individu dianggap sama. Belajar dalam 

kelompok dapat terjadi siswa yang memiliki kemampuan tinggi akan terhambat 

oleh siswa yang memiliki kemampuan yang biasa-biasa, siswa yang memiliki 

kemampuan kurang akan merasa tertinggal oleh siswa yang berkemampuan 

tinggi. 

Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya, strategi 

pembelajaran juga dapat dibedakan antara strategi pembelajaran deduktif dan 

strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran deduktif adalah strategi 

pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konesp-konsep terlebih dahulu 

untuk dicari kesimpulan dan ilustrasi, atau bahan pelajaran yang dipelajari dimulai 

dari yang abstrak menuju kehal yang konkret atau strategi pembelajaran dari 

umum ke khusus. Strategi induktif dimulai dari hal yang konkret atau contoh-

contoh kemudian secara perlahan siswa dihadapkan pada materi yang kompeks 

atau ke hal yang abstrak, atau strategi pembelajaran khusus ke umum. 

Selain pendapat rowntree, Roy Killen (1998) dalam buku 

Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi karya Wina 

Sanjaya, mencatat beberapa macam strategi pembelajaran yang dapat digunakan10: 

1. Strategi Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) atau 

Pembelajaran Ekspositori 

Strategi pembelajaran langsung adalah strategi pembelajaran yang 

menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari guru ke siswa 

(calk and talk) agar siswa dapat menguatkan materi pelajaran dengan optimal. 

Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi. 

                                                 
10 Wina Sanjaya. Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

Op.cit. Hlm 105.  
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Strategi pembelajaran langsung merupakan bentuk dari pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi pada guru (teacher cetered approach), dalam 

strategi ini guru memegang peranan yang sangat dominan, penyampaian metri 

pembelajaran secara terstruktur dengan harapan apa yang sudah disampaikan 

dikuasai siswa dengan baik. Fokus utama strategi ini adalah kemampuan 

akademik (academic achievment) siswa. 

Baik tidaknya suatu straetgi pembelajaran dapat dilihat dari efektif tidaknya 

strategi tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam penggunaan strategi 

pembelajaran ekspositori terdapat beberapa prinsip11: 

a. Berorientasi pada Tujuan 

Walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan ciri utama dalam 

strategi pembelajaran ekspositori melalui metode ceramah, namun tidak berarti 

proses penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran, justru tujuan itu yang 

harus menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan strategi ini. Sebelum 

strategi ini diterapkan terlebih dahulu guru merumuskan tujuan pembelajaran 

secara jelas. 

b. Prinsip Komunikasi 

Proses pembelajaran dapat dikatan sebagai proses komunikasi yang 

menunjuk pada proses penyampaian pesan dari seseorang ke orang lain atau 

kelompok. Pesan yang ingin disampaiakan dalam hal ini adalah materi pelajaran 

yang diorganisir dan disusun sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

Dalam proses komunikasi guru berfungsi sebagai sumber pesan, sedangkan siswa 

sebagai penerima pesan. 

                                                 
11 Wina Sanjaya. Kurikulum dan Pembelajaran; Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan. op. cit. Hlm 300 
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Dalam proses komunikasi yang bagaimanapun sederhanya selalu terjadi 

urutan pemindahan informasi dari sumber ke penerima informasi. Sistem 

komunikasi dikatakan efektif apabila pesan itu dapat mudah ditangkap oleh 

peneriman pesan secara utuh, sistem komunikasi dikatan tidak efektif jika 

penerima pesan tidak dapat menangkap setiap pesan yang disampaikan. Kesulitan 

mengkap pesan dapat terjadi oleh berbagai gangguan yang dapat menghambat 

kelancaran proses komunikasi. Akibat gangguan tersebut memungkinkan 

penerima pesan (siswa) tidak memahami atau tidak dapat menerima pesan yang 

ingin disampaikan. Sebagai suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada 

proses penyampaian. Maka prinsip komunikasi merupakan prinsip yang sangat 

penting untuk diperhatikan, bagaimana upaya yang dilakukan agar setiap guru 

dapat menghilangkan setiap gangguan proses komunikasi. 

c. Prinsip Kesiapan 

Inti dari hukum belajar ini adalah bahwa setiap individu akan merespon 

dengan cepat dari setiap stimulus ketika dalam dirinya sudah memiliki kesiapan, 

agar siswa dapat menerima informasi sebagai stimulus yang kita berikan, terlebih 

dahulu kita memposisikan mereka dalam keadaan siap secara fisik dan psikis 

untuk menerima pelajaran. Jangan mulai kita memulai pelajaran jika siswa belum 

siap untuk menerimanya, sebelum kita menyampaikan informasi terlebih dahulu 

kita meyakinkan apakah dalam otak anak sudah tersedia file yang sesuai dengan 

jenis informasi yang akan disampaikan atau belum, jika belum kita sediakan 

dahulu file yang akan menampung setiap informasi yang akan kita sampaikan.  
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d. Prinsip berkelanjutan 

Proses berkelanjutan ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau 

mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya berlangsung 

pada saat itu, tapi juga untuk waktu selanjutnya. Ekspositori yang berhasil adalah 

ketika melalui proses penyampaian dapat membawa siswa pada situasi 

ketidakseimbangan (disequalibrium), sehingga mendorong mereka untuk mencari, 

menemukan dan menambah wawasan melalui proses belajar mandiri. 

Ada beberapa langkah dalam penerapan strategi ekspositori12: 

a) Persiapan (preparation) 

Tujuan yang ingin dicapai dalam langka persiapan adalah; 

• Mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif. 

• Membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar. 

• Menggugah rasa ingin tahu siswa. 

• Menciptakan suasana pembelajaran yang terbuka. 

b) Penyajian (presentation) 

Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai 

persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipikirkan oleh setiap guru dalam 

penyajian ini adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah 

ditangkap dan dipahami oleh siswa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam pelaksanaan langkah ini yaitu:  

• Penggunaan bahasa intonasi suara. 

• Menjaga kontak mata dengan siswa. 

                                                 
12 Ibid. Hlm 303 
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• Menggunakan joke (lelucon) agar kelas tetap hidup dan segar. 

c) Korelasi (correlation) 

Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan 

pengalaman siswa atau hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap 

keterkaitannya dalam strutur pengetahuan yang telah dimilikinya dan untuk 

meningkatkan kualitas kemampuan berpikir dan kemampuan motorik anak.  

d) Menyimpulkan (generalization) 

Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran 

yang telah disampaikan. Melalui langkah menyimpulkan siswa akan dapat 

mengambil inti dari proses pembelajaran. Menyimpulkan berarti memberi 

keyakinan kepada siswa tentang kebenaran suatu paparan. Siswa tidak akan 

mearasa ragu lagi terhadap penjelasan guru. Menyimpulkan dapat dilakukan 

beberapa cara: 

• Mengulang kembali inti-inti materi yang menjadi pokok persoalan. 

Dengan cara ini diharapkan siswa dapat menangkap inti materi yang 

telah disampaikan. 

• Memberikan beberapa pertanyaan yang relevan dengan materi yang telah 

disampaikan, diharapkan siswa dapat mengingat kembali keseluruhan 

materi pelajaran yang telah dibahas. 

• Mapping melalui pemetaan keterkaitan antarmateri pokok-pokok materi. 

e) Mengaplikasikan (aplication) 

Langkah aplikasi adalah langkah unjuk kemampuan siswa setelah menyimak 

penjelasan guru. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting, melalui 
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langkah ini guru dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan 

pemahaman materi pelajaran oleh siswa. Teknik yang bisa dilakukan adalah: 

• Membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disampaikan. 

• Memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran yang telah 

disampaikan. 

Keunggulan strategi pembelajaran ekspositori13: 

1) Guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran, guru dapat 

mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampiakn. 

2) Strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi 

pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara waktu yang 

dimiliki untuk belajar terbatas. 

3) Siswa dapat mendengar melalui menuturan tentang suatu materi pelajaran 

sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi (melalui pelaksanaan 

demonstrasi). 

4) Bisa digunakan dengan jumlah siswa yang banyak dan kelas yang besar. 

Keunggulan strategi pembelajaran ekspositori14: 

1) Hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan 

mendengar dan menyimak secara baik. Untuk siswa yang tidak memiliki 

kemampuan seperti itu perlu digunakan strategi lain. 

2) Tidak mungkin melayani perbedaan setiap individu baik perbedaan 

kemampuan, pengetahuan, minat, bakat, serta gaya belajar. 

                                                 
13 Direktorat Tenaga Kependidikan. Strategi Pembelajaran dan Pemilihannya. (14-

KODE-03-B5-Strategi-Pembelajaran-dan-Pemilihannya.pdf. 2008). Hlm 35 
14 Ibid. Hlm 35 
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3) Karena strategi ini lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit 

mengembangkan kemampuan siswa dalam hal sosialisasi, hubungan 

interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. 

4) Keberhasilan strategi ekspositori sangat tergantung kepada apa yang dimiliki 

guru seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, 

antusiasme, motivasi, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan 

pengelolaan kelas. 

5) Oleh karena gaya komunikasi strategi pembelajaran lebih banyak terjadi satu 

arah (one way communication), maka kesempatan untuk mengontrol 

pemahaman siswa akan materi pelajaran sangat terbatas, komunikasi satu 

arah bisa mengakibatkan pengetahuan yang dimuliki siswa akan terbatas 

pada apa yang diberikan guru. 

2. Strategi Pembelajaran dengan Diskusi. 

Diskusi adalah prose pembelajaran yang menghadapkan siswa pada 

suatu permasalahan. Tujuan utama diskusi adalah untuk memecahkan, menjawab 

suatu permasalahan, menambahn dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk 

membuat suatu keputusan. Diskusi bukan debat yang bersifat mengadu 

argumentasi, diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman untuk menentukan 

keputusan tertentu secara bersam-sama. Selama ini banyak guru yang merasa 

keberatan untuk menggunakan diskusi dalam proses pembelajaran. Keberataan itu 

bisa timbul dari asumsi (1) diskusi merupakan metode yang sulit diprediksi 

hasilnya oleh karena interaksi antar siswa muncul secara spontan, sehingga hasil 

dan arah diskusi sulit ditentukan. (2) diskusi biasanya memerlukan waktu yang 

cukup panjang, padahal waktu pembelajaran di dalam kelas sangat terbatas, 
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sehingga keterbatasan itu tidak mungkin dapat menghasilkan sesuatu secara 

tuntas. Sebenarnya hal itu tidak perlu dirisaukan oleh guru, dengan perencanaan 

dan persiapan yang matang kejadian seperti itu bisa dihindari.15 

Kelebihan diskusi: 

• Dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam 

memnerikan ide dan gagasan. 

• Melatih membiasakan diri bertukar pikiran dalam menghadapi masalah. 

• Melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat secara verbal, 

melatih menghargai orang lain. 

Kekurangan diskusi: 

• Sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasaai oleh 2 atau 3 orang 

yang memiliki keterampilan berbicara. 

• Kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas, sehingga kesimpulan 

menjadi kabur. 

• Memerlukan waktu yang panjang, kadang tidak sesuai dengan yang telah 

direncanakan. 

• Dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional 

yang tidak terkontrol . akibatnya, ada pihak yang tersinggung sehingga 

mengganggu suasana pembicaraan dan belajar. 

3. Strategi Pembelajaran Kontestual 

Strategi pembelajaran kontekstual adalah suatu proses pendidikan 

yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi 

pelajaran yang dipelajari dengan mengaitkan materi tersebut kedalam konteks 

                                                 
15 Ibid. Hlm 19 
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kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural) sehingga 

siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang secara fleksibel dapat 

diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain.16 

Tujuan utama pembelajaran kontekstual adalah membantu siswa 

dengan cara yang tepat untuk mengaitkan makna pada pelajaran-pelajaran 

akademik mereka. Ketika siswa menemukan makna dalam pelajaran mereka, 

mereka akan belajar dan terus ingat apa yang mereka pelajari dan kerjakan. 

Kontekstual mampu membuat siswa menghubungkan isi dari subjek-subjek 

akademik dengan konteks kehidupan keseharian mereka untuk menemukan 

makna. Hal itu memperluas konteks pribadi mereka, kemudian dengan 

memberikan pengalaman-pengalaman baru yang merangsang otak membuat 

hubungan-hubungan baru, guru membantu siswa menemukan makna baru. 

Ada lima karakterisrik penting dalam proses pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan kontekstual: 

1. Dalam proses pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan 

yang sudah ada (activiting knowledge), apa yang akan dipelajari tidak 

terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari, dengan demikian 

pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh 

yang memiliki keterkaitan satu sama lain. 

2. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran dalam rangka memperoleh 

dan menambah pengetahuan baru (acquiring kmowledge). Pengetahuan 

baru diperoleh dengan cara deduktif, pembelajaran dimulai dengan 

mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. 

                                                 
16 Tim Pustaka Yustisia. Panduan Lengkap KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan). (Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2007). Hlm 162. 
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3. Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge), pengetahuan yang 

diperoleh bukan untuk dihafal tapi untuk dipahami, diyakini, dan 

diterapkan. Misalnya dengan cara minta tanggapan dari yang lain tentang 

pengetahuan yang diperolehnya dan berdasarkan tanggapan tersebut 

dikembangkan. 

4. Mempraktikkaan pengalaman dan pengetahuan (applying knowledge) yang 

diperolehnya harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa sehingga 

tampak perubahan dalam perilaku siswa17. 

5. Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi 

pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk 

proses perbaikan dan penyempurnaan srategi. 

Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual mempunyai 

karakteristik sebagai berikut : 

1. Pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran 

yang diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan 

nyata atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan yang 

alamiah (learning in real life setting). 

2. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengerjakan 

tugas-tugas yang bermakna (meaningful learning). 

3. Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa (learning by doing). 

4. Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling 

mengoreksi antar teman (learning in a group). 

                                                 
17 Wina Sanjaya. Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasi Kompetensi. (Jakarta: 
Kencana. 2006). Hlm 114 
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5. Pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa 

kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami antar satu dengan yang 

lain secara mendalam (learning to know each other deeply). 

6. Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan 

mementingkan kerja sama (learning to ask, to inquiry, to work together). 

7. Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan (learning as 

an enjoy activity). 

Ada perbedaan pokok antara pembelajaran kontekstual dan 

pembelajaran konvensional seperti yang banyak diterapkan di sekolah sekarang 

ini, perbedaan kedua model tersebut dilihat dari konteks tertentu: 

Pembelajaran kontekstual Pembelajaran Konvensional 

1. Menempatkan siswa sebagai subjek 
belajar, siswa berperan aktif  dalam 
setiap proses pembelajaran dengan 
cara menemukan dan menggali 
sendiri materi pelajaran. 

Siswa ditempatkan sebagai objek 
belajar yang berperan sebagai 
penerima informasi secara pasif. 

2. Siswa belajar melalui kegiatan 
kelompok, diskusi, saling 
menerima dan memberi. 

Siswa lebih banyak belajar secara 
individual dengan menerima, 
mencatat, dan menghafal materi 
pelajaran. 

3. Pembelajaran dikaitkan dengan 
kehidupan nyata secara riil. 

Pembelajaran bersifat teoritis dan 
abstrak. 

4. Kemampuan didasarkan atas 
pengalaman. 

Kemampuan diperoleh melalui 
latihan-latihan. 

5. Tujuan akhir demi kepuasan diri. Tujuan akhir adalah nilai dan angka. 
6. Tindakan atau perilaku dibangun 

atas kesadaran diri sendiri. 
Tindakan atau perilaku didasarkan 
oleh faktor dari luar dirinya. 

7. Pengetahuan yang dimiliki setiap 
individu selalu berkembang sesuai 
pengalaman, setiap siswa berbeda 
dalam memaknai hakikat 
pengetahuan yang dimiliki. 

Kebenaran yang dimiliki bersifat 
absolut dan final, pengetahuan 
dikonstruksi oleh orang lain. 
 

8. Siswa bertanggung jawab dalam 
memonitor dan mengembangkan 
pembelajaran masing-masing. 

Guru adalah penentu jalannya proses 
pembelajaran. 
 

9. Pembelajaran bisa terjadi di mana 
saja dalam kontejs dan setting yang 

Pembelajaran terjadi hanya di dalam 
kelas. 
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berbeda sesuai dengan kebutuhan.  
10. Keberhasilan pembelajaran diukur 

dengan evaluasi proses, hasil karya 
siswa, penampilan, rekaman, 
observasi, dan wawancara. 

Keberhasilan pembelajaran hanya 
diukur dengan tes. 

 
Beberapa perbedaan di atas, menggambarkan bahwa CTL memang 

memiliki karakteristik tersendiri baik dilihat dari asumsi maupun proses 

pelaksanaan dan pengelolaannya18. 

Pendekatan CTL Pendekatan Tradisional 

1. Pemilihan informasi 
berdasarkan kebutuhan siswa. 

Pemilihan informasi ditentukan oleh 
guru. 

2. Siswa terlibat secara aktif dalam 
proses pembelajaran. 

Siswa secara pasif menerima 
informasi. 

3. Pembelajaran dikaitkan dengan 
kehidupan nyata/ masalah yang 
disimulasikan. 

Pembelajaran sangat abstrak dan 
teoritis. 

4. Selalu mengaitkan informasi 
dengan pengetahuan yang telah 
dimiliki siswa. 

Memberikan tumpukan informasi 
kepada siswa sampai saatnya 
diperlukan. 

5. Cenderung mengintegrasikan 
beberapa bidang. 

Cenderung terfokus pada satu 
bidang (disiplin) tertentu. 

6. Siswa menggunakan waktu 
belajarnya untuk menemukan, 
menggali, berdiskusi, berpikir 
kritis, atau mengerjakan proyek 
dan pemecahan masalah 
(melalui kerja kelompok). 

Waktu belajar siswa sebagian besar 
dipergunakan untuk mengerjakan 
buku tugas, mendengar ceramah, 
dan mengisi latihan yang 
membosankan (melalui kerja 
individual). 

7. Perilaku dibangun atas 
kesadaran diri. 

Perilaku dibangun atas kebiasaan. 
 

8. Keterampilan dikembangkan 
atas dasar pemahaman. 

Keterampilan dikembangkan  atas 
dasar latihan. 

9. Hadiah dari perilaku baik adalah 
kepuasan diri. 

Hadiah dari perilaku baik adalah 
pujian atau nilai rapor. 

10. Siswa tidak melakukan hal yang 
buruk karena sadar hal tersebut 
keliru dan merugikan. 

Siswa tidak melakukan sesuatu yang 
buruk karena takut hukuman. 

11. Perilaku baik berdasarkan 
motivasi intrinsik 

Perilaku baik berdasarkan motivasi 
ekstrinsik. 

12. Pembelajaran terjadi di berbagi 
tempat, konteks dan setting. 

Pembelajaran hanya terjadi di ruang 
kelas. 

                                                 
18 Masnur muslich. KTSP; Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual. (Jakarta: Bumi 
Aksara. 2007). Hlm 115. 
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13. Hasil belajar diukur melalui 
penerapan penilaian autentik. 

Hasil belajar diukur melalui kegiatan 
dalam bentuk tes/ ujian/ ulangan.19 

14. Belajar berpusat pada siswa 
untuk mengkonstruksi bukan 
menerima. 

Belajar yang berpusat pada guru, 
formal, serius 

15. Pengetahuan diperoleh dengan 
menemukan, menyatukan rasa, 
karsa dan karya. 

Pengetahuan diperoleh siswa dengan 
duduk manis, mengingat 
seperangkat fakta, memisahkan 
kegiatan fisik dengan intelektual. 

16. Belajar merupakan kegiatan 
produktif, menggali informasi, 
menghasilkan pengetahuan dan 
keputusan. 

Belajar adalah kegiatan konsumtif, 
menyerap informasi menghasilkan 
kebingungan dan kebosanan. 

17. Kerjasama dan maju bersama, 
saling membantu. 

Individualistis dan persaingan yang 
melelahkan 

18. Pembelajaran yang Multi ways, 
mencoba hal – hal baru, kreatif 

Pembelajaran yang One way, 
seragam takut mencoba, takut salah 

19. Pembelajaran yang 
komprehensif, evaluasi diri 
sendiri/internal dan eksternal 

Pembelajaran yang terkotak – kotak, 
mengandalkan respon eksternal/guru 

20. Penilaian proses dan hasil, 
pengalaman belajar, tes dan non 
tes multi aspects 

Penilaian hasil, paper and pencil 
test, kognitif20 

 

Pelaksanaan pembelajaran kontekstual dipengaruhi berbagai faktor 

internal dari peserta didik sendiri dan faktor eksternal, beberapa hal yang perlu 

diperhatikan: 

1. Guru harus memperhatikan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta 

didik. 

2. Hendaknya guru memulai dari keseluruhan menuju bagian-bagian secara 

khusus. 

3. Penekanannya pada pemahaman dengan cara menyusun konsep sementara, 

melakukan sharing untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari orang 

lain, merevisi dan mengembangkan konsep. 

                                                 
19 Tim Pustaka Yustisia, op. cit, hlm. 162. 
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4. Pembelajaran ditekankan pada upaya mempraktikkan secara langsung apa 

yang dipelajari. 

5. Adanya refleksi terhadap strategi pembelajaran dan pengembangan 

pengetahuan yang dipelajari. 

Selain menggunakan strategi pembelajaran kontekstual dalam 

pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru: 

1. Memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan 

individu peserta didik. 

2. Lebih mengaktifkan peserta didik dan guru mendorong berkembangnya 

kemampuan baru. 

3. Menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah, rumah, dan lingkungan 

masyarakat.21 

Penerapan strategi pembelajaran dalam kelas cukup mudah. Secara 

garis besar penerapannya sebagi berikut: 

1. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan 

cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya. 

2. Langsungkan sejauh mungkin kegiatan inquiry (menemukan) untuk semua 

topik. 

3. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

4. Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok). 

5. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 

                                                                                                                                      
20 Rina Hermawati. Penerapan CTL dan hubungannya dengan Prestasi Belajar Siswa. 

(http://biologi. Stain cirebon. Web. Id. Blog. /Penerapan-CTL-dan-hubungannya-dengan-prestasi-
belajar-siswa, diakses tanggal 16 Nopember 2009) 
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6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan. 

7. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. 

Tampaknya kecenderungan masa depan yang semakin rumit dan 

komplek mengharuskan pendidikan mampu menyiapkan siswa untuk menghadapi 

dunia nyata. Di sekolah perlu didasarkan tentang harapan yang mereka pikul, 

tantangan yang mereka hadapi, dan kemampuan yang perlu mereka kuasai.22 

Kata kunci yang dapat dipakai sebagai pengingat guru ketika 

melaksanakan pembelajaran : 

a. Belajar pada hakikatnya adalah real-word learning, yaitu belajar dari 

kenyataan yang bisa diamati, dipraktikkan, dirasakan, dan diuji coba. 

b. Belajar adalah mengutamakan pengalaman nyata, bukan pengalaman yang 

hanya diangan-angankan saja, yang tidak dapat dibuktikan secara empiris. 

c. Belajar adalah berpikir tingkat tinggi, yaitu berpikir kritis yang 

mengedepankan siklus inquiry mulai dari mengamati, bertanya, mengajukan 

dugaan sementara (hipotesis), mengumpulkan data, menganalisis data, sampai 

dengan merumuskan kesimpulan (teori). 

d. Kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa, yaitu pembelajaran yang 

memberikan kondisi yang memungkinkan siswa melakukan serangkaian 

kegiatan secara maksimal. 

e. Kegiatan pembelajaran memberikan kesempatan siswa untuk aktif, kritis, dan 

kreatif. 

                                                                                                                                      
21 Khaeruddin dan Junaedi Mahfud Dkk, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Konsep 

dan Implementasinya di Madrasah. (Yogyakarta; Pilar Media. 2007) Hlm. 202. 
22 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni. Teori Belajar dan Pembelajaran., (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media. 2007) hlm. 138. 
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f. Kegiatan pembelajaran memberikan pengetahuan yang bermakna dalam 

kehidupan siswa. 

g. Kegiatan pembelajaran harus dekat dengan kehidupan nyata. 

h. Kegiatan pembelajaran harus bisa menunjukkan perubahan perilaku siswa 

sesuai yang diinginkan. 

i. Kegiatan pembelajaran diarahkan pada siswa praktik, bukan menghafal. 

j. Pembelajaran bisa menciptakan siswa belajar (learning), bukan guru mengajar 

(teaching). 

k. Sasaran pembelajaran adalah pendidikan (education), bukan pengajaran 

(instruction). 

l. Pembelajaran diarahkan pada pembentukan perilaku manusia yang berbudaya. 

m. Strategi pembelajaran diarahkan pada pemecahan masalah sehingga lebih 

berpikir kritis. 

n. Situasi pembelajaran dikondisikan agar siswa lebih banyak bertindak (acting), 

sedangkan guru hanya mengarahkan. 

o. Hasil belajaran diukur dengan berbagai cara, bukan hanya dengan tes.23 

 

E. Hakikat mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai 

cabang ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dirumuskan atas dasar realitas 

dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek 

                                                 
23 Masnur. Muslich, op. cit, hlm. 49. 
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dan cabang ilmu-ilmu sosial. IPS merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang 

diturunkan dari isi materi cabang ilmu sosial.24 

IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi 

yang berkaitan dengan isu sosial. Pada mata pelajaran IPS peserta didik diarahkan 

untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, bertanunggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai. 

Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan 

yang berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan 

setiap saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan 

pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial 

masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan 

terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam 

kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik 

akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu 

yang berkaitan. 

Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan: 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, 

inquiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 

                                                 
24 Tim Pustaka Yustisia. Op. cit. hlm 336 



 36 

4. Memiliki kemampuan berkominikasi, bekerjasam, dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. 

Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di 

masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan 

yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik 

yang menimpa dirinya sendiri maupun yang terjadi pada masyarakat. Tujuan 

tersebut dapat dicapai manakala program-program pembelajaran IPS di sekolah 

diorganisasi dengan baik (Awan Mutakin, 1998): 

1. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau 

lingkungannya, melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan 

kebudayaan masyarakat. 

2. Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan 

metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. 

3. Mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat 

keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di 

masyarakat. 

4. Menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial, serta 

mampu membuat analisis yang kritis, selanjutnya mampu mengambil 

tindakan yang tepat. 

5. Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun 

diri sendiri agar survive yang kemudian bertanggung jawab membangun 

masyarakat. 
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Pendekatan pembelajaran terpadu dalam IPS sering disebut 

pendekatan interdisipliner. Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya 

merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik 

secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan 

konsep serta prisip-prisip secara holistik dan otentik (Depdikbud, 1996: 3). 

Melalui pembelajaran terpadu peserta didik dapat memperoleh pengalaman 

langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan 

memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajari. Dengan demikian, 

peserta didik terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang 

dipelajari. 

Pada pendekatan pembelajaran terpadu, program pembelajaran 

disusun dari berbagai cabang ilmu dalam rumpun ilmu sosial. Pengembangan 

pembelajaran terpadu dalam hal ini, dapat mengambil suatu topik dari suatu 

cabang ilmu tertentu, kemudian dilengkapi, dibahas, diperluas, dan diperdalam 

dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Topik/ tema dapat dikembangkan dari isu, 

peristiwa, dan permasalah yang berkembang. Bisa membentuk permasalahan yang 

dapat dilihat dan dipecahkan dari berbagai disiplin atau sudut pandang. 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut: 

1. Manusia,tempat dan lingkungan 

2. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan 

3. Sistem sosial dan budaya 

4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, 

pemikiran orang secara individual maupun kelompok.25 karena data yang 

dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan data tersebut berasal dari 

wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. 

Seperti yang dikatakan oleh Bogdan dan Taylor 1975: 5, bahwa metode kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).26 

Penelitian kualitatif adalah tradisi-tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada 

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut 

dalam bahasannya dan dalam peristilahannya.27 

Jenis deskriptif yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya 

mengenai faktor-faktor yang mendukung kemudian menganalisis untuk dicari 

peranannya terhadap apa yang telah diteliti. 

                                                 
25 Nana Syaodih Sukmadinata. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 2007). hlm. 60. 
26 Lexi J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakrya, 

2005). hlm. 4. 
27 Rochajat Harun. Metode Penelitian Kualitatip untuk Pelatihan. (Bandung: Sumber Sari 

Indah, 2007). hlm. 15. 
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Menurut Nasution 1982: 32, Metode penelitian deskriptif merupakan 

suatu metode yang banyak digunakan dan dikembangkan dalam penelitian ilmu-

ilmu sosial, karena kebanyakan penelitia sosial bersifat deskriptif.28 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama sekaligus pengumpul data, 

perencana, pelaksana, penganalisis, pelapor hasil penelitian. Dalam penelitian ini 

peneliti juga menggunakan instrumen lain sebagai pendukung sesuai dengan 

metode pengumpulan data, kehadiran peneliti sangatlah penting karena peneliti 

bertindak sebagai pengamat dan pewawancara. Sebagai pengamat, peneliti selalu 

mengamati setiap aktivitas dalam kelas selama pembelajaran berlangsung, peneliti 

juga bertindak sebagai pembuat laporan hasil penelitian. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di SMP Negeri 4 Blitar, Jl Dr. Sutomo 

No.60 Blitar. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena di SMP Negeri 4 Blitar 

melaksanakan strategi pembelajaran pada mata pelajaran IPS (Ekonomi). Peneliti 

mengambil kelas VIII sebagai fokus penelitian. 

 

D. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan mulai Mei 2009 sampai Juni 2009 

 

 

                                                 
28 Soejono, H. Abdurrahman. Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapa. 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1999). hlm. 19. 
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E. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari 

mana data tersebut dapat diperoleh. Diperlukan adanya sumber-sumber yang 

dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer adalah 

data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Apabila 

peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data 

tersebut adalah responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan 

peneliti. 

Dalam penelitian ini data diambil dari sumber-sumber data wawancara 

dari Guru dan Siswa mengenai pelaksanaan strategi pembelajaran dalam mata 

pelajaran IPS (Ekonomi) yang dikembangkan, serta mengenai fasilitas yang 

digunakan. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Data dari observasi ini adalah  situasi umum mengenai kejadian atau 

peristiwa yang terjadi dan ada kaitannya dengan pokok pembahasan yang diteliti, 

cara mengajar, sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran. Penulis 

menggunakan metode observasi langsung dengan mengadakan pengamatan dan 

pencatatat dalam situasi yang sebenarnya. 

 Teknik pengumpulan data yang disebut pengamatan penyerta atau 

participant observer. Peneliti sebagai pengamat ikut serta dalam berbagai 

kegiatan pihak yang diamati dan segera mencatat apa yang terjadi dalam catatan 
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lapangan. Dalam catatan ini termasuk juga komentar-komentar yang menafsirkan 

apa yang terjadi berdasarkan persepsi peneliti. 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pengamatan 

langsung. Peneliti terjun langsung ke sekolah yang diteliti untuk mengamati 

proses belajar dan pembelajaran. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 

dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.29 atau 

wawancara berjalan menurut kondisi. 

Peneliti melakukan wawancara diluar jadwal peneliti melakukan 

penelitian di dalam kelas supaya mendapatkan lebih detail penjelasan di luar 

pertanyaan yang sudah disusun dan diajukan peneliti. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan 

data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungannya ialah biayanya 

relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. 30 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh hasil pengamatan 

tentang pelaksanaan srtategi pembelajaran pada mata pelajaran IPS di SMP 

Negeri 4 Blitar. 

Ada macam-macam dokumen tertulis yang dapat membantu peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitian: 

• Silabi dan rencana pelajaran 

                                                 
29 Rochajat Harun, op. cit, hlm. 69. 
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• Berbagai macam ujian dan tes 

• Laporan tugas siswa 

• Buku-buku teks yang digunakan dalam pembelajaran 

• Catatan tentang siswa 

• Hasil karya siswa 

• Kurikulum dan pedoman pelaksanaan 

• Catatan peristiwa penting 

Catatan pribadi atau catatan harian juga peneliti pergunakan untuk 

mendukung penelitian. 

Peneliti mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dari guru yang 

bersangkutan, dan sudah mendapatkan ijin dan persetujuan dari pihak sekolah. 

 

G. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya penataan secara sistematis catatan 

hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang pelaksanaan strategi pembelajaran untuk 

memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran IPS (Ekonomi) di SMP 

Negeri 4 Blitar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data 

kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat kemudian dianalisis 

secara deskriptif dengan menggunakan proses berpikir induktif, yaitu proses 

berpikir yang bertolak dari pengertian data yang bersifat khusus untuk ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum, dan juga menerapkan proses berpikir deduktif, 

                                                                                                                                      
30 Dr. Husaini Usman. Metodologi Penelitian Sosial. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). hlm. 

73. 
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yaitu proses berpikir yang bertolak dari pengertian yang bersifat umum untuk 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus31. 

                                                 
31 Sutrisno Hadi. Metodologi Research I. (Yogyakarta: Andi Offset. 1973). Hlm 36. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang Obyek 

1. Visi Sekolah 

SMP Negeri 4 Blitar mampu menghasilkan peserta didik beriman, 

berprestasi, dan berkreasi serta berdaya saing global 

 

2. Indikator Visi Sekolah 

� Unggul dalam kebribadian dan keimanan 

� Unggul dalam prestasi akademik 

� Unggul dalam prestasi non akademik 

� Unggul dalam berkreasi 

� Unggul dalam persaingan global 

 

3. Misi Sekolah32 

� Memberikan pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

sesuai dengan agamanya 

� Memberikan bembinaan kepribadian Indonesia 

� Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien 

� Memberikan pembinaan MIPA secara intensif 

� Memberikan pembinaan kelompok bahasa Inggris secara intensif 

� Memberikan pembinaan olah raga prestasi secara intensif 

                                                 
32 Dokumen I KTSP SMP Negeri 4 Blitar 
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� Memberikan pembinaan seni secara intensif 

� Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam menghadapi 

persaingan global 

 

4. Profil Sekolah33 

5. Nama Sekolah    : SMP Negeri 4 Blitar 

6. No. Statistik Sekolah   : 201056503004 

7. Propinsi     : Jawa Timur 

8. Otonomi Daerah   : Kota Blitar 

9. Kecamatan    : Sananwetan 

10. Desa/Kelurahan    : Bendogerit 

11. Jalan & No    : Dr.sutomo 60 

12. Kode Pos    : 66133 

13. Telepon, Kode Wilayah  : (0342) 801421 

14. Daerah     : Perkotaan 

15. Status Sekolah    : Negeri 

16. Kelompok Sekolah   : Inti 

17. Akreditasi    : Terakreditasi 

18. SK Nomor    : 30/0/1979 Tanggal 17-02-1979 

19. Tahun Perubahan   : 1979 

20. Kegiatan Belajar Mengajar  : Pagi 

21. Bangunan Sekolah   : Milik Sendiri 

22. Lokasi Sekolah    : Jl. Dr. Sutomo No. 60 Blitar 

                                                 
33 Dokumen I KTSP SMP Negeri 4 Blitar 
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23. Jarak ke Pusat Kecamatan  : 1 Km 

24. Jarak ke Pusat Otoda   : 1 Km 

25. Terletak pada Lintasan   : Kota 

26. Jumlah Keanggotaan Rayon  : 4 (Empat) Sekolah 

27. Organisasi Penyelenggara  : Pemerintah 

 

5. Fasilitas Sekolah34 

1. Pos satpam 

2. Lapangan upacara 

3. Tempat parkir tamu 

4. Ruang Kopsis 

5. Ruang UKS 

6. Ruang OSIS 

7. Kantor TU 

8. Ruang tamu 

9. Ruang kepala sekolah 

10. Ruang guru 

11. Ruang BK 

12. Tempat perkir guru 

13. Tempat parkir siswa 

14. 6 Ruang kelas VII 

15. 6 Ruang kelas VIII 

16. 6 Ruang kelas IX 

                                                 
34 Dokumen I KTSP SMP Negeri 4 Blitar 
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17. Ruang perpustakaan 

18. Ruang media 

19. Laboratorium komputer 

20. Lapangan bola voli 

21. Bak lompat jauh 

22. Lapangan sepak bola 

23. Lapangan sepak takraw 

24. laboratorium fisika 

25. Laboratorium biologi 

26. Kamar mandi 

27. Ruang serba guna 

28. Gudang 

29. Ruang musik 

30. Ruang keterampilan 

 

B. Pelaksanaan Strategi Pembelajaran pada Mata Pelajaran IPS (Ekonomi) 

di SMP Negeri 4 Blitar 

Dalam mata pelajaran IPS (Ekonomi) di SMP Negeri 4 Blitar ada 2 

guru yang mengajar 7 kelas. Guru pengajar sering menyarankan pada siswanya 

untuk membentuk kelompok belajar di luar kelas yang anggotanya janga hanya 

satu kelas, melainkan juga dari kelas lain walaupun itu bukan kelas bimbingannya 

agar siswa lebih banyak belajar tidak hanya dari guru bimbingannya saja tetapi 

juga dari guru pembimbing lain yang cara penyampaian materi berbeda. 
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Guru-guru di SMP Negeri 4 Blitar khususnya guru Ekonomi 

melaksanakan strategi pembelajaran karena hanya dengan guru menerangkan saja 

tanpa melibatkan siswa memecahkan masalah dan praktek langsung sudah tidak 

efektif lagi hanya membuat siswa bosan dan sulit menangkap apa yang sudah 

diajarkan, karena anak hanya bisa berangan-angan. Seperti yang dikatakan guru 

Ekonomi kelas VIII  

Ibu Lilik Sudarmi guru Ekonomi kelas VIII: 

“Strategi dalam mengajar saya sesuaikan dengan materi dan 
kebutuhan, tapi paling sering saya menggunakan diskusi dan 
pembelajaran kontekstual yang saya sesuaikan dengan pelajaran 
Ekonomi sendiri sangat dekat dengan kehidupan kita dan mudah 
diambil contohnya di lingkungan sekitar kita.”35 

Ibu Eni Guru Ekonomi Kelas VIII 

“Saya menggunakan diskusi, kerja kelompok, saya beri kasus untuk 
dipecahkan, pembelajaran kontekstual juga karena pelajaran Ekonomi 
sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari kita.” 
 

Sumber belajar yang digunakan yaitu LKS, buku pelajaran yang 

relevan, CD yang berisi gambaran yang sesuai dengan pelajaran, dan koperasi 

siswa. Supaya suasana kelas lebih hidup Ibu Lilik selalu memberikan hadiah agar 

siswanya lebih rajin lagi belajar dan selalu melibatkan siswanya dalam proses 

pembelajaran. 

Karena persaingan dalam dunia global dan persaingan antar sekolah 

untuk mendapatkan kepercayaan dari orang tua untuk mempercayakan anaknya 

untuk dididik di sekolah merupaka salah satu pendorong untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dan sumber daya manusia (SDM), hal ini dibuktika oleh Ibu 

Lilik Retno selaku Kepala Sekolah dan Ibu Armed selaku Waka Kurikulum selalu 

                                                 
35 Pernyataan Ibu Lilik Sudarmi guru Ekonomi kelas VIII, tanggal 5 Mei pukul 10.00 
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mengadakan workshop atau seminar untuk meningkatkan mutu pengajaraan pada 

guru-guru khusunya guru IPS (Ekonomi) di SMP Negeri 4 Blitar. Hal tersebut 

dilakukan supaya guru bisa memberikan pengajaran dengan baik sesuai keahlian 

sesuai bidang ilmunya msing-masing . 

Pengembangan SDM para guru sering dilakukan oleh pihak sekolah 

untuk menghasilkan guru yang profesional dalam bidangnya. Seperti yang 

dikatakan Ibu Lilik Retno: 

“Kami menganjurkan guru-guru disini kalau ada seminar atau workshop 
dimanapun diikuti saja untuk bekal mereka mengajar, menganjurkan untuk 
kuliah lagi. Setiap hari Selasa sepulang sekolah selalu ada pertemuan guru-
guru MGMP se-Kota Blitar, itu bisa mereka gunakan untuk bertukar ilmu, 
pikiran, dan pengalaman mengajar.”36 

 
Jadi semua guru di SMP Negeri 4 Blitar khususnya guru mata 

pelajaran IPS (Ekonomi) sudah berusaha melaksanakan strategi pembelajaran 

dalam setiap pengajarannya supaya lebih efektif dan optimal karena menarik, 

menyenangkan, tanpa siswa merasa bosan dan tertekan mengikuti pelajaran. 

Seperti yang diungkapkan beberapa siswa. 

 

 

Denis siswa kelas VIII-A: 

“Cara belajar di dalam kelas yang kadang terserah kita tapi Bu Lilik tetap 
mengontrol, kadang kita belajar di lapangan, kopsis, dan tugasnya selalu 
mencari yang di lingkungan kita sesuai dengan materi.” 37 

 
Dyah Wahyu Putri.S Kelas VIII-F 

“Memang sudah senang dengan pelajaran IPS, apalagi sekarang tidak 
hanya diterangkan, kita juga diskusi, diajak ke koperasi, juga kadang juga 
lihat film, jadi tambah ngerti dan tetep inget tidak mudah lupa.” 

 



 50 

Laudia Ardenta Kelas VIII-G 

“Diajak lihat film, diajak ke koperasi, kalau dikasih tugas atau diskusi 
selalu ditulis di kertas yang bentuk dan warnanya selalu berbeda-beda dan 
di tempel di kertas sesuai kreasi kelompok.” 

 

Mareza Muhaimin Kelas VIII-B 

“Cara belajaranya tidak membosankan” 
 

Nevi (Kelas VIII-D) 

“Memang dari dulu senang dengan pelajaran IPS daripada hitung-
hitungan, kita mengalami sendiri jadinya tambah senang.” 

 

Pengajaran tidak hanya di dalam kelas saja, mereka bisa belajar di 

perpustakaan, di koperasi siswa, atau di dalam kelas tapi memutar CD. Siswa 

dapat memecahkan langsung kasus yang sedang mereka hadapi, tidak hanya 

membayangkan saja. Sehingga selain mendapat pengetahuan, siswa juga 

mendapatkan pengalaman secara langsung. Misalnya pada materi permintaan, 

kegiatan belajar siswa beralih pada koperasi siswa, disana siswa bisa tahu 

bagimana permintaan bisa terjadi, bagimana harga barang bisa terbentuk, dan 

bagaimana pedagang/produsen bisa memenuhi permintaan sesuai selera 

konsumennya. 

Ternyata ketika melaksanakan strategi pembelajaran, hasilnya berbeda 

ketika sebelum melaksanakan strategi pembelajaran. Seperti yang diungkapkan 

Ibu Lilik sudarmi  

“Yang saya rasakan selama mengajar sangat berpengaruh. Karena 
dulu yang aktif saya, saya menerangkan, memberi pertanyaan pada 
siswa, jika siswa tidak bisa ya saya jawab sendiri pertanyaan itu. 

                                                                                                                                      
36 Pernyataan Ibu Lilik Retno Kepala Sekolah. 
37 Pernyataan Denis kelas VIII-A Rabu 6 Mei 2009 pukul 11.00 
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Strategi pembelajaran membuat siswa lebih jadi lebih aktif dan 
memahami apa yang sudah mereka pelajari38.” 

 
Hal itu juga dirasakan para siswa. 

“Yang aku rasakan beda banget, kalau diterangkan tu seperti 
didongengi malah ngantuk, nggak konsen, tapi kalau diskusi atau 
diajak lihat film kita jadi tambah ngerti dan inget terus39.” 
 
“Gurunya enak waktu menerangkan, tidak menerangkan terus, kita 

diajak diskusi, nonton TV, ke koperasi, jadi kita gak bosen dan ngantuk. Kita 

dapat suasana baru, jadi ingat terus apa yang sudah diterangkan guru, kalau dulu 

sering lupa sama yang sudah dipelajari40.” 

Dengan hal yang sudah dilakukan, siswa diharapkan dapat 

membangun pengetahuan dan konsep pemikirannya sendiri sesuai dengan apa 

yang mereka ketahui dan alami. Jadi strategi pembelajaran bagus untuk 

dilaksanakan, karena siswa bisa merasakan sendiri secara langsung sehingga lebih 

bermakna bagi siswa dan juga guru. 

Dari pendapat siswa tadi, dapat disimpulkan bahwa guru IPS 

(Ekonomi) dalam melaksanakan strategi pembelajaran sangat bagus, mudah 

dipahami, dan berhasil membuat siswanya senang belajar Ekonomi, sehingga 

belajar jadi lebih bersemangat dan terdorong untuk mendapatkan hasil yang baik. 

 

C. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Strategi Pembelajaran pada 

Mata Pelajaran IPS (Ekonomi) di SMP Negeri 4 Blitar 

Pengembangan SDM menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh 

sekolah untuk bersaing dengan sekolah lain, salah satu upayanya dengan 

                                                 
38 Pernyataan Ibu Lilik sudarmi 
39 Pernyataan denis Lahore Kelas VIII-A 
40 Pernyataan Mareza kelas VIII-B 
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menyediakan alat dan media untuk menunjang pembelajaran yang mendorong 

siswa aktif dan kreatif, media yang dikembangkan adalah : 

- TV, VCD, dan kaset CD yang berhubungan dengan pelajaran 

- LCD, OHP 

- Radio-tape 

Setiap kelas atau ruang di SMP Negeri 4 Blitar disediakan TV, sound 

radio-tape yang terhubung dengan pengendali yang ada di kantor yang hanya 

boleh digunakan untuk kepentingan belajar, sedangkan VCD dan kaset bisa 

dipinjam di kantor. Dengan adanya media-media tersebut diharapkan dapat 

menciptakan susana belajar yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, karena 

mereka belajar tidak hanya membaca dan mendengar yang bagi mereka sangat 

membosankan. 

Dalam pelaksanaan diskusi masih ada siswa yang kurang konsentrasi, 

masih bermain dengan temannya. Fasilitas yang tersedia juga kurang lengkap 

seperti ruang khusus/laboratorium untuk  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang 

rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan.  Menurut 

Kemp (1995) dalam buku Kurikulum dan Pembelajaran; Teori dan Praktik 

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan karya Wina Sanjaya. 

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan 

guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Sedangkan menurut Dick and Carey (1985) strategi pembelajaran adalah suatu set 

materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk 

menimbulkan hasil belajar pada siswa41. Hal tersebut sesuai apa yang dikatakan 

Ibu Lilik Sudarmi guru Ekonomi kelas VIII bahwasanya dalam setiap mengajar 

beliau selalu menngunakan strategi pembelajaran diskusi dan kontekstual yang 

dianggapnya sangat dekat dengan pelajaran IPS (Ekonomi).  

Ibu Eni Guru Ekonomi Kelas VIII menyatakan belia menggunakan stategi 

pembelajaran diskusi, kerja kelompok, pemecahan kasus, dan pembelajran 

kontekstual. 

Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan 

kemampuan baru. Ketika kita berpikir informasi dan kemampuan apa yang harus 

dimiliki oleh siswa, maka pada saat itu juga kita semestinya berpikir strategi apa 

yang harus dilakukan agar semua itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ini 

                                                 
41 Wina Sanjaya. Kurikulum dan Pembelajaran; Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan. (jakarta: Kencana. 2009). Hlm 294 
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sangat penting untuk dipahami, sebab apa yang harus dicapai akan menentukan 

bagaimana cara mencapainya42. 

Ternyata ketika melaksanakan strategi pembelajaran, hasilnya berbeda 

ketika sebelum melaksanakan strategi pembelajaran. Seperti yang dirasakan Ibu 

Lilik, karena dulu sebelum menerapkan strategi pembelajaran yang akttif gurunya, 

setelah menerapkan strategi pembelajaran siswa juga ukut aktif, pembelajaran jadi 

lebih hidup. Siswa juga merasakan, sebelum dilaksanakan strategi pembelajaran 

ketika diterangkan ngantuk dan tidak bisa konsentrasi penuh, setelah dilaksanakan 

strategi pembelajaran, mereka jadi cepat mengerti dan selalu ingat. 

Belajar tidak hanya di dalam kelas saja, mereka bisa belajar di 

perpustakaan, di koperasi siswa, atau di dalam kelas tapi memutar CD. Siswa 

dapat memecahkan langsung kasus yang sedang mereka hadapi, tidak hanya 

membayangkan saja. Sehingga selain mendapat pengetahuan, siswa juga 

mendapatkan pengalaman secara langsung. Misalnya pada materi permintaan, 

kegiatan belajar siswa beralih pada koperasi siswa, disana siswa bisa tahu 

bagimana permintaan bisa terjadi, bagimana harga barang bisa terbentuk, dan 

bagaimana pedagang/produsen bisa memenuhi permintaan sesuai selera 

konsumennya. 

Dengan hal yang sudah dilakukan, siswa diharapkan dapat 

membangun pengetahuan dan konsep pemikirannya sendiri sesuai dengan apa 

yang mereka ketahui dan alami. Jadi strategi pembelajaran bagus untuk 

dilaksanakan, karena siswa bisa merasakan sendiri secara langsung sehingga lebih 

bermakna bagi siswa dan juga guru. 

                                                 
42 Wina Sanjaya. Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan. op. cit. hlm 
129. 
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Kegiatan belajar tidak harus dan tidak hanya fokus berada di dalam 

kelas, tetapi belajar di luar kelas juga bisa, malah lebih menyenangkan. 

Contohnya pada materi penawaran dan permintaan, guru mengajak siswanya 

belajar di koperasi siswa, koperasi siswa menggambarkan langsung proses dan 

kegiatan jual-beli , sehingga siswa disana tidak hanya bermain tetapi juga belajar. 

Suasana kelas begitu tertib. Kemudian guru menjelaskan tentang tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, sebelum memulai pelajaran guru selalu 

memberikan pertanyaan untuk merangsang ingatan siswa. Setelah itu guru 

menjelaskan materi yang akan dibahas pertemuan hari itu yaitu mengenai 

permintaan, kemudian guru merangsang pengetahuan siswa yang terkait dengan 

permintaan dengan memberi pertanyaan. Hari itu setelah selesai melakukan 

diskusi, sisa waktu digunakan untuk belajar di luar kelas yaitu di koperasi siswa, 

disana siswa diberi kesempatan untu bebas bertanya dan mengalami sendiri materi 

pelajaran hari itu. Ternyata suasana kelas tidak berbeda dengan suasana kelas 

pada umumnya, ada siswa yang terfokus perhatiannya dalam penjelasan teman 

dan guru dalam diskusi, ada siswa yang berbicara sendiri dengan teman lainnya, 

ada siswa yang asyik mencoret-coret sesuatu di buku mereka, entah mencatat atau 

hanya bermain.43 

Pembelajaran kontekstual sangat tepat digunakan dalam pembelajaran 

IPS (Ekonomi) karena melibatkan siswa secara langsung dalam praktek, jadi 

siswa tidak hanya menguasai teori tetapi juga dalam praktenya. Dalam 

kenyataannya di lapangan siswa akan belajar dengan baik dan mudah jika yang 

dia pelajari berhubungan langsung dengan peristiwa dan kejadian di sekeliling 

                                                 
43 Hasil observasi peneliti 
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mereka. Pembelajaran kontekstual juga sangat efektif bila guru menyampaikan 

materi dengan menarik dan menyenangkan sehingga siswa dapat menerima 

dengan mudah. Dengan metode yang bervariasi, menarik, dan menyenangkan 

akan mengajak siswa agar lebih tertarik untuk belajar atas keinginan dan 

kesadaran sendiri tanpa ada paksaan. Dalam pembelajaran kontekstual siswa lebih 

aktif sedangkan guru sebagai fasilitator dalam menyampaikan materi. 

Guru menginstruksikan siswanya untuk membentuk kelompok dan membentuk 

bangku menjadi bentuk U, tujuannya agar guru mudah mengawasi siswanya tapi 

siswa tetap duduk sesuai kelompoknya. Guru mengawali dengan memberi 

pertanyaan dari materi sebelumnya. Sebagian siswa lupa dengan pertanyaan yang 

diberikan oleh guru karena mereka kurang memperhatikan dan kurang belajar, 

guru memberi reward berupa sebatang cokelat kepada siswa yang menjawab 

pertanyaan yaitu Dyna Pratiwi dan Paskalis Catur, hadiah itu dimaksudkan untuk 

memotivasi siswa supaya lebih giat belajar dan supaya siswa tidak lagi malu atau 

ragu untuk menjawab pertanyaan maupun memberikan pendapat.  

Karena siswa lupa dan masih belum mengerti tentang pelajaran minggu lalu, maka 

guru menjelaskan singkat konsep-konsep tentang permintaan. Selanjutnya pada 

pertemuan hari ini guru melanjutkan ke pembahasan tentang penawaran. Sisa 

waktu pelajaran 30 menit, siswa diminta segera pergi ke koperasi siswa yang 

letaknya tidak jauh dari kelas, kali ini siswa segera pergi ke koperasi tanpa banyak 

membuang waktu dan siswa tertib. Di koperasi, seperti pertemuan sebelumnya, 

siswa sangat antusias bertanya tentang hal yang mereka diskusikan tadi maupun 

hal yang mereka ingin tahu. 
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Metode yang diterapkan tidak hanya belajar di dalam kelas saja, 

mereka bisa belajar di perpustakaan atau di koperasi siswa. Siswa dapat 

mengaitkan materi yang dipelajari dengan kehidupan di lingkungan sekitar 

mereka sehari-hari, membayangkan kalau yang mereka pelajari yang mereka 

hadapi dalam kehidupan mereka sehari-harinya, sehingga selain mendapat 

pengetahuan dari materi, siswa juga mendapatkan pengalaman secara langsung. 

Misalnya pada materi permintaan, kegiatan belajar siswa beralih pada koperasi 

siswa, disana siswa bisa tahu bagimana permintaan bisa terjadi, bagimana harga 

barang bisa terbentuk, dan bagaimana pedagang/produsen bisa memenuhi 

permintaan sesuai selera konsumennya. 

Pembelajaran kontekstual sangat bermanfaat bagi siswa karena 

memfokuskan pembelajaran pada lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah 

karena siswa jadi lebih berkesan dan bermakna karena mengalaminya sendiri. Dan 

dengan hal yang sudah dilakukan, siswa diharapkan dapat membangun 

pengetahuan dan konsep pemikirannya sendiri sesuai dengan apa yang mereka 

ketahui dan alami. 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi pembelajaran yaitu 

ketika diskusi masih ada anak yang hanya berbicara sendiri tidak ikut 

berpartisipasi, ketika pembelajaran kontekstual di luar kelas, mereka masih 

menganggap itu tidak serius, padahal dari pembelajaran kontekstual mereka 

seharusnya lebih mudah untuk memahami materi pelajaran karena dikaitkan 

dengan kehidupan mereka sehari-hari. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa uraian di atas juga dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1) Pelaksanaan strategi pembelajaran yang sering digunakan di SMP Negeri 4 

Blitar adalah diskusi dan strategi pembelajaran kontekstual, karena dengan 

diskusi membekali anak untuk berani mengutarakan pendapat dan belajar 

menghargai orang lain. Dengan strategi pembelajaran kontekstual tidak 

hanya membekali anak materi pelajaran tetapi juga meningkatkan kecakapan 

siswa, supaya siswa lebih mudah memahami apa yang sudah mereka pelajari 

di sekolah, siswa juga perlu praktek langsung. 

2) Kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan strategi pembelajaran di 

SMP Negeri 4 Blitar, masih ada siswa yang belum bisa untuk diajak diskusi 

serius, karena dalam diskusi masih ada siswa yang kurang konsentrasi dan 

sarana pendukung pembelajaran masih kurang. 

 

B. Saran 

 Ada beberapa saran peneliti yang diharapkan dapat membangun dan 

mendukung peningkatan kualitas pembelajaran IPS di SMP Negeri 4 Blitar pada 

khususnya dan seluruh lembaga pendidikan pada umumnya, di antaranya adalah : 
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a) Dalam setiap pembelajaran perlu adanya strategi pembelajaran yang sesuai 

supaya suasana dalam belajar jadi hidup, menciptakan pembelajaran yang 

efektif dan efisien. 

b) Guru mata pelajaran Ekonomi disarankan melaksanakan strategi 

pembelajaran karena selain siswa tidak kesulitan menguasai materi, siswa 

juga menjalani prosesnya. 

c) Lebih melengkapi fasilitas dan sarana pembelajaran yang ada di sekolah. 
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Visi Sekolah 

SMP Negeri 4 Blitar mampu menghasilkan peserta didik beriman, berprestasi, dan 

berkreasi serta berdaya saing global 

 

Indikator Visi Sekolah 

� Unggul dalam kebribadian dan keimanan 

� Unggul dalam prestasi akademik 

� Unggul dalam prestasi non akademik 

� Unggul dalam berkreasi 

� Unggul dalam persaingan global 

 

Misi Sekolah 

� Memberikan pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai 

dengan agamanya 

� Memberikan bembinaan kepribadian Indonesia 

� Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien 

� Memberikan pembinaan MIPA secara intensif 

� Memberikan pembinaan kelompok bahasa Inggris secara intensif 

� Memberikan pembinaan olah raga prestasi secara intensif 

� Memberikan pembinaan seni secara intensif 

� Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam menghadapi persaingan global 



Profil Sekolah 

 

1. Nama Sekolah    : SMP Negeri 4 Blitar 

2. No. Staistik Sekolah   : 201056503004 

3. Propinsi     : Jawa Timur 

4. Otonomi Daerah   : Kota Blitar 

5. Kecamatan    : Sananwetan 

6. Desa/Kelurahan    : Bendogerit 

7. Jalan & No    : Dr.sutomo 60 

8. Kode Pos    : 66133 

9. Telepon, Kode Wilayah  : (0342) 801421 

10. Daerah     : Perkotaan 

11. Status Sekolah    : Negeri 

12. Kelompok Sekolah   : Inti 

13. Akreditasi    : Terakreditasi 

14. SK Nomor    : 30/0/1979 Tanggal 17-02-1979 

15. Tahun Perubahan   : 1979 

16. Kegiatan Belajar Mengajar  : Pagi 

17. Bangunan Sekolah   : Milik Sendiri 

18. Lokasi Sekolah    : Jl. Dr. Sutomo No. 60 Blitar 

19. Jarak ke Pusat Kecamatan  : 1 Km 

20. Jarak ke Pusat Otoda   : 1 Km 

21. Terletak pada Lintasan   : Kota 

22. Jumlah Keanggotaan Rayon  : 4 (Empat) Sekolah 

23. Organisasi Penyelenggara  : Pemerintah 



Struktur Organisasi 

 

KEPALA SEKOLAH   : Dra. LILIK RETNO HERAWATI, MM 

KA TU     : RUSMINI S.Pd 

KOMITE SEKOLAH   : TONY JANSEN, MSi 

WAKASEK    : Drs. BUAMIN, M.Pd 

KURIKULUM   : SUSILAH, S.Pd 

             ARMED, M.Pd 

KESISWAAN   : SUGENG 

            MEILANA, S.PD 

HUMAS    : MOFID, S.Pd 

SAPRA    : SAIFUL A, S.Pd 

 



Fasilitas Sekolah 

 

1. Pos satpam 
2. Lapangan upacara 
3. Tempat parkir tamu 
4. Ruang Kopsis 
5. Ruang UKS 
6. Ruang OSIS 
7. Kantor TU 
8. Ruang tamu 
9. Ruang kepala sekolah 
10. Ruang guru 
11. Ruang BK 
12. Tempat perkir guru 
13. Tempat parkir siswa 
14. 6 Ruang kelas VII 
15. 6 Ruang kelas VIII 
16. 6 Ruang kelas IX 
17. Ruang perpustakaan 
18. Ruang media 
19. Laboratorium komputer 
20. Lapangan bola voli 
21. Bak lompat jauh 
22. Lapangan sepak bola 
23. Lapangan sepak takraw 
24. laboratorium fisika 
25. Laboratorium biologi 
26. Kamar mandi 
27. Ruang serba guna 
28. Gudang 
29. Ruang musik 
30. Ruang keterampilan 

 



WAWANCARA 

 

Nara Sumber  : Ibu Lilik Sudarmi (Guru Ekonomi Kelas VIII) 

Hari/Tanggal : Selasa/5 Mei 2009 pukul 10.00 

1. Strategi pembelajaran apa yang Ibu gunakan dalam mengajar? 

 “Strategi dalam mengajar saya sesuaikan dengan materi dan kebutuhan, tapi 

paling sering saya menggunakan diskusi dan pembelajaran kontekstual yang 

saya sesuaikan dengan pelajaran Ekonomi sendiri sangat dekat dengan 

kehidupan kita dan mudah diambil contohnya di lingkungan sekitar kita.” 

2. Apa strategi pembelajaran yang Ibu gunakan berpengaruh pada siswa? 

 “Yang saya rasakan selama mengajar sangat berpengaruh. Karena dulu yang 

aktif saya, saya menerangkan, memberi pertanyaan pada siswa, jika siswa 

tidak bisa ya saya jawab sendiri pertanyaan itu. Strategi pembelajaran 

membuat siswa lebih jadi lebih aktif dan memahami apa yang sudah mereka 

pelajari.” 

3. Persiapan apa yang Ibu lakukan sebelum mengajar? 

 “Mempersiapkan rencana belajar, strategi yang digunakan besok dengan 

melihat materi, menyiapkan CD kalau mengajak mereka melihat film yang 

berhubungan dengan materi, atau mengajak mereka ke koperasi.” 



Nara Sumber  : Ibu Eni (Guru Ekonomi Kelas VIII)  

Hari/Tanggal : Selasa/5 Mei 2009 pukul 10.00 

1. Strategi pembelajaran apa yang Ibu gunakan dalam mengajar? 

“Saya menggunakan diskusi, kerja kelompok, saya beri kasus untuk 

dipecahkan, pembelajaran kontekstual juga karena pelajaran Ekonomi sangat 

dekat dalam kehidupan sehari-hari kita.”  

2. Apa strategi pembelajaran yang Ibu gunakan berpengaruh pada siswa? 

”Berpengaruh sekali. Sebelum saya menggunakan strategi pembelajaran, saya 

hanya menerangkan saja, belum lama saya menerangkan ada yang ngantuk, 

ada yang bermain sendiri, kalau ditanya tidak bisa.” 

3. Persiapan apa yang ibu lakukan sebelum mengajar? 

“Mempersiapkan apa yang dibutuhkan dalam mengajar besok, misalnya 

dalam diskusi kita menggunakan kartu tanya ya kita siapkan pertanyaannya 

dan rencana belajarnya. 



Nara Sumber  : Denis Lahore Kurniadi (Kelas VIII-A) 

Hari/Tanggal  : Rabu/6 Mei 2009 pukul 11.00 

1. Senang belajar IPS? 

“Seneng” 

2. Apa yang membuatmu senang dengan pelajaran IPS? 

“Cara belajar di dalam kelas yang kadang terserah kita tapi Bu Lilik tetap 

mengontrol, kadang kita belajar di lapangan, kopsis, dan tugasnya selalu 

mencari yang di lingkungan kita sesuai dengan materi” 

3. Apa yang kamu rasakan belajar IPS hanya diterangkan dengan belajar IPS  

berdiskusi, diajak lihat film, diajak ke koperasi? 

“Yang aku rasakan beda banget, kalau diterangkan tu seperti didongengi malah 

ngantuk, nggak konsen, tapi kalau diskusi atau diajak lihat film kita jadi 

tambah ngerti dan inget terus.” 



Nara Sumber  : Dyah Wahyu Putri.S (Kelas VIII-F) 

Hari/Tanggal  : Rabu/6 Mei 2009 pukul 11.00 

1. Senang belajar IPS? 

“Senang sekali” 

2. Apa yang membuatmu senang dengan pelajaran IPS? 

“Memang sudah senang dengan pelajaran IPS, apalagi sekarang tidak hanya 

diterangkan, kita juga diskusi, diajak ke koperasi, juga kadang juga lihat film, 

jadi tambah ngerti dan tetep inget tidak mudah lupa.” 

3. Apa yang kamu rasakan belajar IPS hanya diterangkan dengan belajar IPS  

berdiskusi, diajak lihat film, diajak ke koperasi? 

“Saya lebih suka diskusi atau lihat film, kalau diterangkan sering masih 

belum mengerti, bosan juga lama-lama.” 



Nara Sumber  : Laudia Ardenta (Kelas VIII-G) 

Hari/Tanggal  : Rabu/6 Mei 2009 pukul 10.00 

1. Senang Belajar IPS? 

“Senang.” 

2. Apa yang membuatmu senang dengan pelajaran IPS? 

“Diajak lihat film, diajak ke koperasi, kalau dikasih tugas atau diskusi selalu 

ditulis di kertas yang bentuk dan warnanya selalu berbeda-beda dan di tempel 

di kertas sesuai kreasi kelompok.” 

3. Apa yang kamu rasakan belajar IPS hanya diterangkan dengan belajar IPS  

berdiskusi, diajak lihat film, diajak ke koperasi? 

“lebih suka kalau diskusi atau diajak ke kopma lebih cepet ngerti daripada 

hanya diterangkan mudah bosan.” 



Nara Sumber  : Mareza Muhaimin (Kelas VIII-B) 

Hari/Tanggal  : Kamis/7 Mei 2009 pukul 10.00 

1. Senang Belajar IPS? 

“Senang.” 

2. Apa yang membuatmu senang dengan pelajaran IPS? 

“Cara belajaranya tidak membosankan.” 

3. Apa yang kamu rasakan belajar IPS hanya diterangkan dengan belajar IPS  

berdiskusi, diajak lihat film, diajak ke koperasi? 

“Gurunya enak waktu menerangkan, tidak menerangkan terus, kita diajak 

diskusi, nonton TV, ke koperasi, jadi kita gak bosen dan ngantuk. Kita dapat 

suasana baru, jadi ingat terus apa yang sudah diterangkan guru, kalau dulu 

sering lupa sama yang sudah dipelajari.” 



Nara Sumber  : Nevi (Kelas VIII-D) 

Hari/Tanggal  : Kamis/7 Mei 2009 pukul 10.00 

1. Senang Belajar IPS? 

“Senang.” 

2. Apa yang membuatmu senang dengan pelajaran IPS? 

“Memang dari dulu senang dengan pelajaran IPS daripada hitung-hitungan, 

kita mengalami sendiri jadinya tambah senang.” 

3. Apa yang kamu rasakan belajar IPS hanya diterangkan dengan belajar IPS  

berdiskusi, diajak lihat film, diajak ke koperasi? 

“Suka, kan kita langsung mengalami, kalau hanya diterangkan kita hanya bisa 

membayangkan saja, kalau sudah gitu lama-lama bosan jadi nggak konsen.” 

 



Pedoman Observasi Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Mata Pelajaran IPS 

(Ekonomi) 

 

Berilah tanda check (v) pada keadaan indikator tahap-tahap pelaksanaan strategi 

pembelajaran mata pelajaran IPS (Ekonomi) selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

No Tahap Indikator Ada Tidak  

1 Orientasi siswa • Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

• Guru menyebutkan materi 

prasyarat 

• Guru mengulang materi 

prasyarat untuk 

mengingatkan kembali 

  

2 Mengorganisasikan siswa 

dalam belajar 

• Guru mengorganisasikan 

siswa untuk memecahkan 

masalah 

• Guru mengintruksikan siswa 

untuk belajar di luar kelas 

  

3 Membimbing 

penyelidikan 

• Guru membimbing siswa 

dalam pembelajaran 

• Guru membantu siswa yang 

mengalami kesulitan 

  



4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

• Guru meminta siswa untuk 

melaporkan tugasnya 

• Guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan tugasnya 

  

5 Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

• Guru bersama siswa 

mendiskusikan tugas siswa 

• Guru membantu siswa 

menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran 

• Guru memberikan tugas pada 

siswa untuk evaluasi 

  

 



Jawaban Observasi Pelaksanaan Strategi Pembelajaran Mata Pelajaran IPS 

(Ekonomi) 

 

Berilah tanda check (v) pada keadaan indikator tahap-tahap pelaksanaan strategi 

pembelajaran mata pelajaran IPS (Ekonomi) selama proses pembelajaran 

berlangsung. 

No Tahap Indikator Ada Tidak  

1 Orientasi siswa • Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

• Guru menyebutkan materi 

prasyarat 

• Guru mengulang materi 

prasyarat untuk 

mengingatkan kembali 

V 

 

V 

 

V 

 

 

 

 

2 Mengorganisasikan siswa 

dalam belajar 

• Guru mengorganisasikan 

siswa untuk memecahkan 

masalah 

• Guru mengintruksikan siswa 

untuk belajar di luar kelas 

V 

 

 

V 

 

3 Membimbing 

penyelidikan 

• Guru membimbing siswa 

dalam pembelajaran 

• Guru membantu siswa yang 

mengalami kesulitan 

V 

 

V 

 

 

4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil 

• Guru meminta siswa untuk 

melaporkan tugasnya 

• Guru meminta siswa untuk 

mempresentasikan tugasnya 

V 

 

V 

 

5 Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

• Guru bersama siswa 

mendiskusikan tugas siswa 

V 

 

 

 



pemecahan masalah • Guru membantu siswa 

menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran 

• Guru memberikan tugas pada 

siswa untuk evaluasi 

V 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan : 

Guru tidak selalu memberikan tugas secara tertulis, tapi guru selalu memberikan 

pertanyaan, tugas dengan mengamati terkait dengan materi yang ada di sekitarnya. 

Guru melakukan penilaian dengan melihat proses siswa di dalam kelas sehari-hari.  



LAPORAN  HASIL OBSERVASI 

 

Hari ini Senin 4 Mei 2009, peneliti datang pukul 07.15 WIB karena pada 

06.30 WIB masih dilaksanakan upacara bendera, hari ini pertama kali peneliti 

masuk ke kelas untuk melakukan penelitian secara langsung. Peneliti disambut 

baik oleh guru dan siswa yang diawali dengan perkenalan peneliti. Suasana kelas 

begitu tertib, apa karena ada peneliti disini atau memang siswa disini tertib-tertib 

saat pelajaran berlangsung. Kemudian guru menjelaskan tentang tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, sebelum memulai pelajaran guru selalu 

memberikan pertanyaan untuk merangsang ingatan siswa. 

Guru  : “Kalian tahu apa itu permintaan?” 

Siswa1 : “Jumlah barang yang diminta?” 

Siswa2: “Jika harganya naik barang yang diminta turun.” 

Guru : “Ya bagus,tapi yang terakhir itu bukan pengertian dari permintaan 

melainkan hukumnya permintaan ?”  

Guru  : “Apa lagi, yang lain?” 

Siswa  : “??????” 

Guru  : “Baik Ibu terangkan, nanti didiskusikan bersama.” 

Setelah itu guru menjelaskan materi yang akan dibahas pertemuan hari itu 

yaitu mengenai permintaan. Kemudian guru merangsang pengetahuan siswa yang 

terkait dengan permintaan dengan memberi pertanyaan. 

Guru  :”Setelah tadi kalian tahu apa arti permintaan, sekarang apa yang 

membuat orang mempunyai permintaan?” 

Siswa1  :”kebutuhan.” 



Siswa2  :”Harga.” 

Guru  :”Bagus, berarti kalian sudah tahu apa itu permintaan. Sekarang 

berkumpul menurut kelompok masing-masing dan mulai berdiskusi.” 

Setelah semua siswa paham dan mulai terlihat bersemangat mengikuti 

pelajaran, siswa mulai berdiskusi selama kurang lebih 20 menit, setelah itu guru 

meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusi. Guru memberi reward berupa pulpen dan bintang untuk siswa yang 

sukarela mewakili kelompoknya tanpa harus ditunjuk. Kelompok yang maju 

secara sukarela yaitu kelompok 4 yang mendiskusikan tentang hukum permintaan. 

Diskusi berjalan lancar walaupun hanya ada 1 penanya. 

Nimas  :”Tadi dibilang jika harga naik permintaan turun, tapi kok masih ada 

orang yang menginginkan barang tersebut?” 

Penyaji  :”Bisa diberi contoh?” 

Nimas  “Contohnya kemaren Ibu saya membeli rebung, padahal beliau tahu 

harga rebung mahal tapi beliau tetap saja membeli, berarti itu tidak cocok 

dengan hukum permintaan yang tadi sudah dipaparkan.” 

Penyaji  :”Itu hanya sebagian sedikit pembeli yang melakukan hal itu, kadang-

kadang pembeli membeli barang yang mereka jelas tahu harganya mahal 

demi barang yang diinginkannya dan mereka benar-benar 

membutuhkannya harga mahalpun tak jadi masalah.” 

Perdebatan antara penanya dan penyaji berlangsung karena penanya belum 

puas terhadap jawaban penyaji yang kemudian ditengahi dan dijelaskan lebih 

lanjut oleh guru sampai siswa paham, karena siswa lain terlihat masih 



kebingungan dengan jawaban dan pertanyaan dari temannya. Kemudian guru 

bersama siswa menyimpulkan pelajaran hari itu pemberian tugas, dan memberi 

tahu materi berikutnya agar siswa siap dari rumah. Sisa waktu 15 menit guru 

mengajak murid ke koperasi siswa, mereka disana dibebaskan bertanya-tanya 

tentang materi yang tadi dipelajari yang mereka belum mengerti atau mereka ingin 

tahu lebih banyak. Pelajaran berakhir pada pukul 08.35 WIB, setelah bunyi 

lonceng pertanda akhir dari pelajaran, guru menutup dengan do’a dan 

mempersilahkan siswanya kembali ke kelas. 

Ternyata suasana kelas tidak berbeda dengan suasana kelas pada umumnya, 

ada siswa yang terfokus perhatiannya dalam penjelasan teman dan guru dalam 

diskusi, ada siswa yang berbicara sendiri dengan teman lainnya, ada siswa yang 

asyik mencoret-coret sesuatu di buku mereka, entah mencatat atau hanya bermain. 



LAPORAN HASIL OBSERVASI 

 

Hari Kamis 14 Mei 2009, peneliti datang lima menit sebelum masuk yaitu 

pukul 06.30 WIB. Beberapa menit setelah peneliti datang, bel masuk berbunyi, 

peneliti langsung masuk ke kelas yang sudah terjadwal. Setelah do’a dan 

penghormatan pada guru, guru langsung menginstruksikan siswanya untuk 

membentuk kelompok dan membentuk bangku menjadi bentuk U, tujuannya agar 

guru mudah mengawasi siswanya tapi siswa tetap duduk sesuai kelompoknya. 

Guru mengawali dengan memberi pertanyaan dari materi sebelumnya. Sebagian 

siswa lupa dengan pertanyaan yang diberikan oleh guru karena mereka kurang 

memperhatikan dan kurang belajar, guru memberi reward berupa sebatang cokelat 

kepada siswa yang menjawab pertanyaan yaitu Dyna Pratiwi dan Paskalis Catur, 

hadiah itu dimaksudkan untuk memotivasi siswa supaya lebih giat belajar dan 

supaya siswa tidak lagi malu atau ragu untuk menjawab pertanyaan maupun 

memberikan pendapat. 

Karena siswa lupa dan masih belum mengerti tentang pelajaran minggu lalu, 

maka guru menjelaskan singkat konsep-konsep tentang permintaan. Selanjutnya 

pada pertemuan hari ini guru melanjutkan ke pembahasan tentang penawaran. 

Selanjutnya siswa berdiskusi selama 15 menit dengan bimbingan guru.  

Setelah semua selesai berdiskusi, kali ini tanpa ditunjuk para siswa antusias untuk 

membacakan hasil diskusinya. Yang mendapat giliran kelompok 3. 



Paskalis  : ”Kenapa kok malah harganya naik jumlah penawarannya ikut 

naik, sedangkan konsumen kan cari harga yang murah, apa 

produsen nggak rugi?” 

Penyaji  : “Menurut produsen itu malah lebih menguntungkan, karena 

produsen sudah bisa memperkirakan bahwa berapapun harganya 

konsumen akan tetap membeli.” 

Paskalis  : “Bisa diberi contoh, masih belum paham?” 

Penyaji  : “Abraham masih ingat waktu kita diskusi hari senin kemarin?” 

Paskalis  : “Ya….” 

Penyaji  : “Kemarin kan ibunya Nimas sudah tahu bahwa harga rebung 

itu mahal tapi masih juga dibeli karena memang betul-betul 

membutuhkan. Nah produsen juga menyediakan barangnya. 

Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dijawab oleh kelompok penyaji 

dengan baik dan cukup memuaskan bagi para penanya. Dalam diskusi kali ini 

tampak lebih ramai dan hidup, siswa mulai merasa senang dengan cara 

pembelajaran yang pertemuan kali ini bangku ditata melengkung oleh usulan 

peneliti jadi siswa dan guru lebih fokus. Mereka tampak senang dalam diskusi, 

siswa juga lebih fokus, siswa yang berbicara sendiripun sudah mulai berkurang, 

pertanyaan dan tanggapan untuk melengkapi jawaban dari siswa sudah mulai 

bervariasi dari pertemuan sebelumnya. 

Di akhir diskusi, guru membantu untuk meluruskan dan menambahkan 

jawaban-jawaban yang kurang tepat. Dengan demikian siswa lebih paham dengan 



konsep-konsep yang didapatkan. Dilanjutkan dengan evaluasi yang dilakukan 

guru bersama siswa tentang pembelajaran yang dilakukan. 

Sisa waktu pelajaran 30 menit, siswa diminta segera pergi ke koperasi siswa 

yang letaknya tidak jauh dari kelas, kali ini siswa segera pergi ke koperasi tanpa 

banyak membuang waktu dan siswa tertib. Di koperasi, seperti pertemuan 

sebelumnya, siswa sangat antusias bertanya tentang hal yang mereka diskusikan 

tadi maupun hal yang mereka ingin tahu. 

Tepat pukul 08.00 WIB bel berbunyi, ketua kelas memimpin do’a ditempat, 

guru memberi tugas untuk mempelajari bab selanjutnya untuk pertemuan 

berikutnya, siswa kembali ke kelasnya. 

Suasana kelas masih belum berubah, tapi siswa yang asyik bermain atau 

berbicara sendiri sudah mulai berkurang. 



LAPORAN HASIL OBSERVASI 

 

Hari ini Senin 18 Mei 2009, peneliti datang jam 07.00 WIB tepat karena 

peneliti membantu menyiapkan tempat untuk siswa belajar nanti, selesai uapacara 

siswa langsung belajar di luar kelas yaitu di koperasi siswa, siswa terlihat sangat 

antusias dan lebih bersemangat. Siswa terlihat tidak ada yang bermain-main 

sendiri, guru cukup mengawasi dan mengendalikan keadaan saja karena siswa 

sudah bisa diandalkan untuk belajar mandiri di luar kelas. Kali ini hampir semua 

siswa aktif mengajukan pertanyaannya, suasana kelas benar-benar meriah dan 

hidup. 

Eko  : “Bagaimana barang-barang masuk ke koperasi ini 

khususnya untuk barang/produk baru?”  

Petugas Koperasi  : “Barang-barang disini kebanyakan dari sales yang datang 

menawarkan dagangannya. Untuk barang-barang yang 

sudah dikenal kita lancar transaksinya, tergantung 

penjualan barangnya, kalau barang yang sudah dikenal 

contohnya minuman “mountea” ini selalu dicari anak-anak 

kita berani ambil banyak, kalau barang yang sidah dikenal 

tapi penjualannya sedikit, kita ambil separuhnya saja. 

Kalau untuk barang/produk baru kita minta sampelnya 

dulu, kalau diminati oleh siswa maupun guru/karyawan 

sini yang kita stock terus barangnya, kalau memang tidak 

laku apa boleh buat kita hentikan stock barangnya.” 



Novia  : “Kalau masalah harga bagaimana?sekolah atau dari 

salesnya yang menentukan?” 

Petugas Koperasi  : “Kalau harga dari salesnya yang menentukan, tapi 

harganya ya standart anak sekolahan saja. Kalau harga 

dari salesnya mahalkan tergantung anak-anak disini masuh 

ada yang mau beli gak?kalau memang tidak laku karena 

harganya kemahalan menurut kantong pelajar kita 

kembalikan, ada yang beberapa minggu kemudian 

salesnya kembali kesini dengan barang sama tapi harganya 

turun lalu ada yang mau beli. Jadi semua itu saya rasa 

menurut seleranya pembeli, terjangkau dengan uang 

sakunya ndak? 

Reza  : “Yang kita pelajari nih mbak kalau harganya naik malah 

penawarannya juga naik, siapa yang mau beli kan pembeli 

pengennya harga yang murah?” 

Petugas Koperasi  : “Kenaikan harganya tidak terlalu banyak dan juga 

kebanyakan anak-anak atau bapak/ibu disini pilihnya beli 

di kopsis, kalau mau keluar sekolah apalagi jam pelajarana 

harus minta ijin keamanan, jadinya tetap ada yang mau 

beli, contohnya buku tulis yang biasanya sidu isi 36 

harganya Rp.1500 naik jadi Rp.1700 masih ada siswa 

yang mau beli kalau kepepet ternyata bukunya mendadak 

habis. 



Selanjutnya buru meminta untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan yang 

dilakukan di koperasi tadi dan membuat kurva penawaran. 

45 Menit selanjutnya siswa diminta untuk kembali ke kelas dan membahas 

tentang kegiatan yang sudah dilakukan di koperasi tadi. Tria Hestia 

menyampaikan di depan kelas tentang kurva penawaran yang sudah di buat. 

Pertemuan hari ini siswa sudah mudah diatur, tidak bicara ataupun bermain 

sendiri, siswa juga sudah antusias untuk bertanya dan memberi tanggapan tanpa 

rasa malu ataupun takut. Di akhir pelajaran guru menambahkan tentang materi 

yang belum dibahas, bersama siswa menyimpulkan konsep yang sudah didapat, 

dilanjutkan dengan evaluasi. 

Pelajaran berakhir pukul 08.35 WIB, ketua kelas memimpin do’a dan 

seperti biasa memberi tugas untuk mempelajari bab selanjutnya untuk pertemuan 

berikutnya. 
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