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 Pendidikan tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, pendidikan akan 

terus melekat dalam diri manusia sepanjang hayatnya (life long education). Dalam 

dunia pendidikan, manusia memegang peranan yang penting baik sebagai subjek 

maupun sebagai objek dari pendidikan. Pendidikan diharapkan mampu 

melahirkan generasi yang handal dan tangguh dalam menghadapi tantangan dan 

persoalan yang semakin kompleks di masa depan. Penggunaan strategi 

pembelajaran yang tepat akan mampu memfasilitasi kegiatan belajar peserta didik. 

Strategi pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning 

(CTL) merupakan pendekatan pembelajaran baru yang menuntut keaktifan guru 

dan peserta didik atau menuntut peserta didik untuk menemukan sendiri 

kandungan materi pelajaran dan pengalaman. CTL adalah konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang di ajarkan dengan dunia nyata 

peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara 

pengetahuan yang di milikinya dengan penerapannya dalam kehidupannya 

seharihari. Belajar akan lebih bermakna jika peserta didik akan mengalami sendiri 

apa yang dipelajarinya, bukan menghafalnya. Pembelajaran yang berorientasi 

pada target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat 

jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan jangka 

panjang. 

Tak sedikit permasalahan yang ditemukan di lapangan mengenai 

pembelajaran, diantaranya adalah minimnya pemahaman guru PAUD dan TK 

tentang Strategi pembelajaran kontekstual dan minimnya pemahaman guru PAUD 

dan TK tentang implementasi pembelajaran kontekstual dengan memanfaatkan 

lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Sehingga solusi yang ditawarkan 

kepada mitra adalah Sosialisasi mengenai pembelajaran kontekstual atau 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dan Pendampingan Implemetasi 

pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan 

memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. 

Berdasarkan penilaian mitra terhadap pelaksanaan kegiatan, dapat 

diketahui bahwa pada aspek kesesuaian program dengan kebutuhan mitra di PC 

Aisyiyah Kranggan terkait pembelajaran di PAUD menunjukkan 90% sesuai 

dengan program dan kebutuhan mitra yaitu guru PAUD di bawah naungan PC 

Aisyiyah Kecamatan Kranggan. Sedangkan pada aspek pelaksanaan program 

mencapai 92%, hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan 

berhasil dengan baik. Selanjutnya pada aspek penyampaian materi pelatihan 

pembelajaran CTL bagi Guru PAUD mencapai penilaian 90%, sedangkan pada 

aspek pendampingan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan 

penentuan Puncak Tema pada setiap Tema Pembelajaran sebesar 90%. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan kegiatan PKM masuk dalam kriteria 

sangat baik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Analisis Situasi 

Berbicara tentang pendidikan, itu berarti bahwa yang sedang 

dibicarakan adalah permasalahan yang kompleks dan sangat luas. Mulai dari 

masalah peserta didik, pendidik/guru, manajemen pendidikan, kurikulum, 

fasilitas, proses belajar mengajar, dan lain sebagainya. Salah satu masalah 

yang banyak dihadapi dalam dunia pendidikan adalah lemahnya kualitas 

proses pembelajaran yang dilaksanakan guru di sekolah. Dalam proses 

pembelajaran di dalam kelas hanya diarahkan kepada kemampuan anak untuk 

menghafal informasi; otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun 

berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya 

itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya 

banyak peserta didik yang ketika lulus dari sekolah, mereka pintar secara 

teoritis, akan tetapi mereka miskin aplikasi. 

Pendidikan tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, pendidikan 

akan terus melekat dalam diri manusia sepanjang hayatnya (life long 

education). Dalam dunia pendidikan, manusia memegang peranan yang 

penting baik sebagai subjek maupun sebagai objek dari pendidikan. 

Pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi yang handal dan tangguh 

dalam menghadapi tantangan dan persoalan yang semakin kompleks di masa 

depan. Pendidikan juga sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan nasional 

bangsa Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan 

demikian, pendidikan memegang peranan penting dalam memajukan bangsa 

Indonesia. 

Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dijelaskan bahwa 

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
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mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

(UU Sisdiknas, 2003). 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan  

spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, dan 

bangsa. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pendidikan 

pada dasarnya menitikberatkan tentang suasana belajar dan proses 

pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan itu sendiri yaitu 

berkembangnya aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dari peserta 

didik. 

Hal ini senada  dengan pendapat Sanjaya (2011: 2) yang menyatakan 

bahwa pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar (pendidikan 

tidak semata-mata berusaha untuk mencapai hasil belajar) sehingga fokus 

pendidikan adalah bagaimana memperoleh hasil atau proses belajar yang 

terjadi pada diri peserta didik. Selain itu, menurut Rusman (2010: 379), 

kegiatan belajar dan mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam 

keseluruhan proses pendidikan dimana pencapaian tujuan pendidikan banyak 

bergantung pada bagaimana proses belajar mengajar dirancang dan dijalankan 

secara profesional baik oleh guru maupun oleh peserta didik. 

Pada kegiatan pembelajaran, guru dan peserta didik saling 

mempengaruhi dan memberi masukan dan karena itulah kegiatan 

pembelajaran harus menjadi aktivitas yang hidup, sarat nilai, dan senantiasa 

memiliki tujuan yang jelas (Rusman, 2010: 379). Jenis-jenis aktivitas belajar 

pun sangat beragam. Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2011: 38), jenis-jenis 
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aktivitas belajar meliputi: mendengarkan; memandang; meraba, membau, dan 

mencicipi/mengecap; menulis atau mencatat; membuat ikhtisar atau ringkasan 

dan menggarisbawahi; mengamati tabel-tabel, diagram-diagram, dan bagan 

bagan; menyusun paper atau kertas kerja; mengingat; berpikir; dan latihan 

atau praktik. 

Proses belajar mengajar harus menjadikan peserta didik sebagai pusat 

dari kegiatan (Wina Sanjaya, 2011: 103). Tanpa adanya kegiatan atau 

aktivitas, proses belajar mengajar tidak mungkin berlangsung dengan baik. 

Selain itu, dengan menjadikan peserta didik sebagai pusat dari kegiatan 

belajar, maka pengembangan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

dari peserta didik akan tercapai. 

Aktivitas belajar yang dilakukan oleh peserta didik dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Menurut Ngalim Purwanto (2010: 102-106), faktor-faktor 

yang mempengaruhi aktivitas belajar terdiri dari dua faktor yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal tersebut adalah factor 

guru dan cara mengajar. Oleh karena itu, peran guru sangatlah penting untuk 

mengembangkan aktivitas belajar peserta didik agar proses belajar mengajar 

yang lebih efektif dapat tercapai. Dengan tercapainya proses belajar mengajar 

yang lebih efektif, diharapkan hasil belajar juga dapat tercapai secara optimal. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Salah satu komponen dari kurikulum adalah cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan tertentu atau biasa disebut sebagai strategi pembelajaran. 

Strategi pembelajaran merupakan perencanaan yang berisi tentang rangkaian 

kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Wina 

Sanjaya, 2011: 126). Salah satu strategi pembelajaran adalah strategi 

pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL). 
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Sanjaya (2011: 255) menyatakan bahwa: Contextual Teaching and 

Learning (CTL) merupakan suatu strategi pembelajaran yang menekankan 

kepada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat 

menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan 

kehidupan nyata sehingga mendorong peserta didik untuk dapat 

menerapkannya dalam kehidupan mereka. Sanjaya (2011: 261) menyatakan 

bahwa CTL menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar dimana 

peserta didik berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran. 

Strategi pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and 

Learning (CTL) merupakan strategi pembelajaran yang dapat diterapkan 

dalam semua mata pelajaran. Departemen Pendidikan Nasional (dalam 

Trianto, 2010: 111) menyatakan bahwa strategi pembelajaran kontekstual atau 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat diterapkan dalam kurikulum 

apa saja, bidang studi apa saja, dan kelas yang bagaimanapun keadaannya.  

Strategi pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and 

Learning (CTL) merupakan pendekatan pembelajaran baru yang menuntut 

keaktifan guru dan peserta didik atau menuntut peserta didik untuk 

menemukan sendiri kandungan materi pelajaran dan pengalaman (Nurhadi, 

2003: 26). CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan 

antara materi yang di ajarkan dengan dunia nyata peserta didik dan 

mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang di 

milikinya dengan penerapannya dalam kehidupannya seharihari. 

Strategi pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and 

Learning (CTL) merupakan model yang mengusahakan untuk membuat 

peserta didik aktif dalam menggali kemampuan diri peserta didik dengan 

mempelajari konsep-konsep sekaligus menerapkannya dan mengaitkannya 

dengan dunia nyata di sekitar lingkungan peserta didik. Sejalan dengan itu, 

Elaine B. Jhonson (dalam Rusman, 2012:187) mengemukakan bahwa 

pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem yang merangsang otak untuk 

menyususn pola-pola yang mewujudkan makna. Lebih lanjut lagi, Elaine 

berpendapat bahwa pembelajaran kontekstual adalah suatu sistem 
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pembelajaran yang cocok dengan otak yang menghasilkan makna dengan 

menghubungkan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari 

peserta didik berada. 

Hal inilah yang mendasari bahwa Strategi pembelajaran kontekstual 

atau Contextual Teaching and Learning (CTL) baik untuk diterapkan oleh 

guru dalam pembelajaran. seperti yang kita ketahui, sejauh ini pembelajaran 

yang biasa guru lakukan masih bersifat konvensional, monoton, dan masih 

terpusat kepada guru saja. sehingga peserta didik tidak memperoleh 

pengalaman belajar yang bermakna, dan tidak diikut sertakan terlibat secara 

langsung dalam pemecahan masalah yang diberikan guru pada proses 

pembelajaran. dengan demikian, peserta didik sekolah dasar khususnya 

cenderung diam, terkadang terlihat mengantuk, kurang semangat dalam 

mengikuti pelajaran atau jenuh. 

Strategi pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada intinya adalah keterkaitan setiap materi atau topik 

pembelajaran dengan kehidupan nyata. artinya peserta didik dihadapkan pada 

suatu persoalan yang biasa dihadapi di lingkungan, sehingga pada masanya 

nanti peserta didik dapat mampu mengatasi persoalan-persoalan yang nyata 

yang dihadapi di lingkungannya.  

Johnson (2007: 67) menyatakan bahwa: Sistem Contextual Teaching 

and Learning (CTL)  adalah sebuah proses pendidikan yang menolong 

peserta didik melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari 

dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam 

kehidupan keseharian peserta didik, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, 

sosial, dan budaya peserta didik. Contextual Teaching and Learning (CTL)  

tidak hanya menuntun peserta didik untuk menggabungkan subjek-subjek 

akademik dengan konteks keadaan mereka sendiri, tetapi juga menuntun 

peserta didik untuk mencari makna konteks itu sendiri. Konteks tersebut 

meliputi konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya. 

Belajar akan lebih bermakna jika peserta didik akan mengalami 

sendiri apa yang dipelajarinya, bukan menghafalnya. Pembelajaran yang 
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berorientasi pada target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi 

mengingat jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan 

persoalan jangka panjang. Dalam kelas Kontekstual, tugas guru adalah 

membantu peserta didik untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. 

Maksudnya, guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi 

informasi karena tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang saling 

bekerjasama. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 114-115): Keaktifan peserta 

didik dalam peristiwa pembelajaran mengambil beraneka bentuk kegiatan dari 

kegiatan fisik yang mudah diamati sampai kegiatan psikis yang sulit diamati. 

Kegiatan fisik yang dapat diamati diantaranya dalam bentuk kegiatan 

membaca, mendengarkan, menulis, meragakan, dan mengukur. Sedangkan 

contoh-contoh kegiatan psikis seperti mengingat kembali isi pelajaran 

pertemuan sebelumnya, menggunakan khasanah ilmu pengetahuan yang 

dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, menyimpulkan hasil 

eksperimen, membandingkan satu konsep dengan konsep yang lain, dan 

kegiatan psikis lainnya. 

Berdasarkan berbagai pandangan yang telah dikemukakan oleh 

para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar 

merupakan prinsip yang sangat penting dalam proses pembelajaran 

berupa kegiatan yang dilakukan peserta didik sebagai subjek belajar yang 

meliputi baik kegiatan fisik maupun kegiatan mental. Kegiatan tersebut saling 

berkaitan. 

Menurut Sanjaya (2011: 256), terdapat lima karakteristik penting 

dalam proses pembelajaran yang menerapkan Strategi Pembelajaran 

Kontekstual (Contextual Teaching and Learning). Kelima karakteristik 

tersebut yaitu: 

1. Pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada 

(activating knowledge) 

2. Pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh 

dan menambah pengetahuan baru (acquiring knowledge). 
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3. Pemahaman pengetahuan (understanding knowledge). 

4. Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut (applying 

knowledge). 

5. Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi 

pengembangan pengetahuan. 

Selain karakteristik di atas, Trianto (2010: 110) mengemukakan 

bahwa terdapat karakteristik lain yang membedakan CTL dengan 

strategi pembelajaran yang lain yaitu kerja sama, saling menunjang, 

menyenangkan, mengasyikkan, tidak membosankan (joyfull, 

comfortable), belajar dengan bergairah, pembelajaran terintegrasi, dan 

menggunakan berbagai sumber peserta didik aktif. Karakteristik ini dapat 

menjadikan proses pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Strategi Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) 

mempunyai karateristik yang sesuai untuk diterapkan di kelas 

mengingat karakteristiknya yang menyenangkan, mengasyikkan, tidak 

membosankan, menggunakan berbagai sumber peserta didik aktif, dan dalam 

strategi ini peserta didik dapat mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman 

yang diperolehnya dalam kehidupan nyata. Dengan karakteristik CTL 

yang demikian, diharapkan pembelajaran di kelas dapat lebih hidup 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar peserta didik. 

Menurut Sanjaya (2011: 264-269), terdapat tujuh azas yang 

melandasi pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan CTL. 

Azas-azas ini sering disebut sebagai komponen-komponen CTL. Ketujuh azas 

tersebut yaitu: 

1. Konstruktivisme 

Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun 

pengetahuan baru dalam strukur kognitif peserta didik berdasarkan 

pengalaman. Menurut konstruktivisme, pengetahuan memang berasal dari 

luar, akan tetapi dikonstruksi oleh dan dari dalam diri seseorang sehingga 

pengetahuan bersifat dinamis tergantung dari individu yang melihat dan 
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mengkonstruksinya. Pembelajaran melalui CTL pada dasarnya mendorong 

agar peserta didik dapat mengkonstruksi pengetahuannya melalui proses 

pengamatan dan pengalaman nyata. 

2. Inkuiri 

Inkuiri berarti bahwa proses pembelajaran didasarkan pada pencarian 

dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Dalam hal ini, 

pengetahuan merupakan sejumlah fakta hasil dari proses menemukan sendiri 

sehingga guru merancang pembelajaran yang memungkinkan peserta 

didiknya dapat menemukan sendiri materi yang harus dipahaminya. Proses 

berpikir sistematis menunjuk pada langkah-langkah proses inkuiri yang terdiri 

dari merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, 

menguji hipotesis berdasarkan data, dan membuat kesimpulan. 

3. Bertanya (Questioning) 

Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. 

Bertanya merupakan cerminan dari keingintahuan setiap individu sedangkan 

menjawab pertanyaan merupakan cerminan kemampuan seseorang dalam 

berpikir. Dalam proses pembelajaran melalui CTL, guru tidak menyampaikan 

informasi begitu saja, tetapi dengan memancing agar peserta didik dapat 

menemukan sendiri misalnya melalui bertanya. Melalui pertanyaan-

pertanyaan tersebut, guru dapat membimbing dan mengarahkan peserta didik 

untuk menemukan setiap materi yang dipelajarinya. 

4. Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Hasil belajar dapat diperoleh dari hasil sharing atau kerja sama dengan 

orang lain, antarteman, atau antarkelompok dimana yang sudah tahu memberi 

tahu kepada yang belum tahu dan yang pernah memiliki pengalaman 

membagi pengalamannya kepada yang belum pernah memiliki pengalaman. 

Dalam kelas CTL, penerapan azas masyarakat belajar (learning community) 

dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran melalui kelompok belajar. 

Peserta didik dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang anggotanya bersifat 

heterogen baik dilihat dari kemampuan dan kecepatan belajarnya maupun dari 

bakat dan minatnya. Dalam hal tertentu, guru dapat mengundang orang-orang 
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yang dianggap mempunyai keahlian khusus untuk membelajarkan peserta 

didik misalnya dokter untuk memberikan materi mengenai kesehatan. 

5. Pemodelan (Modeling) 

Azas pemodelan yaitu proses pembelajaran dengan memperagakan 

sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik misalnya guru 

kesenian memberikan contoh bagaimana cara memainkan alat musik. Proses 

modeling tidak hanya terbatas pada guru, tetapi dapat juga memanfaatkan 

peserta didik yang dianggap memiliki kemampuan untuk menjadi model. 

Modeling merupakan azas yang cukup penting dalam CTL karena melalui 

modeling peserta didik dapat terhindar dari pembelajaran yang teoretis 

abstrak yang memungkinkan terjadinya verbalisme. 

6. Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari 

yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau 

peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. Melalui proses refleksi, 

pengalaman belajar akan dimasukkan dalam struktur kognitif peserta didik 

yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari pengetahuan yang dimilikinya. 

Dalam proses pembelajaran yang menggunakan CTL, di setiap akhir proses 

pembelajaran guru akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

merenung kembali apa yang telah dipelajarinya. 

7. Penilaian Nyata (Authentic Assessment) 

Penilaian nyata (authentic assessment) adalah proses yang dilakukan 

guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang 

dilakukan peserta didik. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui apakah 

peserta didik benar-benar belajar atau tidak dan apakah pengalaman belajar 

peserta didik memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan baik 

intelektual maupun mental peserta didik. 

Sesuai dengan azas atau komponen yang melandasinya, Menurut 

Wina Sanjaya (2011: 270-271), untuk mencapai kompetensi dengan 

menggunakan CTL guru melakukan langkahlangkah pembelajaran sebagai 

berikut: 
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1. Pendahuluan 

a. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari 

proses pembelajaran dan pentingnya materi pelajaran yang akan 

dipelajari. 

b. Guru menjelaskan prosedur pembelajaran CTL yang meliputi 

pembagian peserta didik ke dalam beberapa kelompok, pemberian 

tugas setiap kelompok untuk melakukan observasi, dan dari observasi 

tersebut peserta didik diminta untuk mencatat berbagai hal yang 

ditemukan. 

c. Guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh 

peserta didik. 

2. Inti 

a. Di lapangan 

1) Peserta didik melakukan observasi sesuai dengan pembagian 

tugas kelompok. 

2) Peserta didik mencatat hal-hal yang mereka temukan sesuai 

dengan alat observasi yang telah mereka tentukan. 

b. Di dalam kelas 

1) Peserta didik mendiskusikan hasil temuan mereka sesuai dengan 

kelompoknya masing-masing. 

2) Peserta didik melaporkan hasil diskusi. 

3) Setiap kelompok menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh 

kelompok lain. 

3. Penutup 

a. Dengan bantuan guru, peserta didik menyimpulkan hasil observasi 

sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai. 

b. Guru menugaskan kepada peserta didik untuk membuat karangan 

tentang pengalaman belajar mereka terkait materi pelajaran 

yang telah dibahas. 

Menurut Trianto (2010: 111) secara garis besar langkah-langkah 

penerapan CTL dalam kelas sebagai berikut: 
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1. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan 

cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan dan keterampilan barunya 

2. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik 

3. Kembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan bertanya. 

4. Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompokkelompok). 

5. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 

6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan. 

7. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. 

Berdasarkan hasil observasi kepada HIMPAUDI kecamatan Kranggan 

Temanggung diperoleh informasi bahwa pembelajaran secara konvensional 

yang menempatkan peserta didik sebagai objek belajar masih terdapat, dan 

sudah saatnya harus diperbaharui. Pasalnya, selama ini peserta didik hanya 

ditempatkan sebagai objek pasif yang menerima informasi searah dari guru. 

Mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada orang yang belajar dan 

peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan guru 

terhadap pengetahuan yang dipelajari. Karena informasi yang diperoleh hanya 

searah dari guru saja maka potensi dan kemampuan peserta didik belum 

sepenuhnya tergali, oleh sebab itu dibutuhkan adanya pembaharuan. 

Pembaharuan yang di maksud harus menempatkan peserta didik 

sebagai subjek belajar dan objek belajar. Artinya, dalam suatu pembelajaran 

peserta didik juga berperan aktif dan tidak hanya mendapatkan informasi dari 

guru atau buku paket saja sebagai sumber belajar, peserta didik tidak 

menghafal apa yang mereka pelajari akan tetapi memahami apa yang mereka 

pelajari. Sesuai pendapat Sanjaya (2005:83) bahwa didalam pembelajaran 

pengetahuan tidak datang dari luar, akan tetapi dibentuk oleh individu itu 

sendiri dalam struktur kognitif yang dimilikinya. 

Hal ini sesuai dengan teori belajar aliran konstuktivisme, yang 

menganggap pengetahuan yang di bangun oleh manusia sedikit demi sedikit 

yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (Sugandi,2004 :41). 

Dalam memperoleh informasi, peserta didik mempunyai kemampuan 

mengakses beragam informasi yang dapat digunakan untuk belajar. Guru 
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lebih berfungsi membekali kemampuan peserta didik dalam menyeleksi 

informasi yang dibutuhkan. Informasi tidak memuat satu-satunya kebenaran 

tetapi informasi hanya memiliki makna dalam konteks waktu, tempat, 

permasalahan, dan bidang tertentu dengan memanfaatkan lingkungan sekitar 

sebagai salah satu sumber belajar dan sumber informasi bagi peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Strategi 

Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) merupakan 

strategi pembelajaran yang membantu peserta didik dalam mengaitkan materi 

pelajaran yang diterimanya dengan konteks dunia nyata dan mendorong 

mereka untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik dalam 

kehidupan pribadi, sosial, maupun budaya. Belajar akan lebih bermakna jika 

peserta didik akan mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan 

menghafalnya. Pembelajaran yang berorientasi pada target penguasaan materi 

terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek, tetapi gagal 

dalam membekali anak memecahkan persoalan jangka panjang. 

Dalam kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu peserta didik 

untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Maksudnya, guru lebih banyak 

berurusan dengan strategi daripada memberi informasi karena tugas guru 

mengelola kelas sebagai sebuah tim yang saling bekerjasama. Dalam hal ini 

CTL lebih menekankan pada keterkaitan materi pelajaran yang dipelajari 

dengan konteks dunia nyata. Untuk itu diperlukan IbM dengan tema 

“Pembelajaran Contextual Learning Dengan Memanfaatkan Lingkungan Sekitar 

Sebagai Sumber Belajar“. 

  

1.2 Permasalahan Mitra 

Berdasarkan hasil wawancara tim pengabdi dengan Ketua PCA 

Aisyiyah Kecamatan Temanggung serta guru-guru PAUD dan TK di 

Kecamatan Temanggung berikut ini merupakan prioritas permasalahan yang 

perlu ditindaklanjuti: 

1. Minimnya pemahaman guru PAUD dan TK tentang Strategi 

pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL). 
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2. Minimnya pemahaman guru PAUD dan TK tentang implementasi 

pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar.  

 

1.3 Solusi Yang Ditawarkan 

Permasalahan di atas memerlukan perhatian khusus, diperlukan 

campur tangan pihak-pihak yang peduli dan kompeten terhadap upaya 

peningkatan pemahaman pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching 

and Learning (CTL) dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai 

sumber belajar. Untuk itu pengusul menawarkan untuk memberikan 

pengabdian kepada PCA Aisyiyah Kecamatan Kranggan Temanggung. 

Berikut merupakan solusi yang ditawarkan kepada mitra: 

1. Sosialisasi mengenai pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching 

and Learning (CTL). 

2. Pendampingan Implemetasi pembelajaran kontekstual atau Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dengan memanfaatkan lingkungan sekitar 

sebagai sumber belajar. 
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No Jenis 

Luaran 

Indikator 

Capaian Luaran Wajib 
1 Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal Nasional1) Submitted 

2 Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT) 6 Sudah terbit 

 

3 

Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai 

tambah 

barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya ) 4) 

Peningkatan 

pemahaman dan 

implementasi 

pembelajaran 

kontekstual atau 

Contextual 

Teaching and 

Learning (CTL) 

dengan 

memanfaatkan 

lingkungan sekitar 

sebagai sumber 

belajar 

4 Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan 

manajemen)4) 

Penerapan 

pembelajaran  

CTL 

 

5 

Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, 

ketentraman, pendidikan, kesehatan) 2) 

Terdaftar 

Luaran Tambahan 

1 Publikasi di jurnal internasional1) Tidak ada 

2 Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang5) Tidak ada 

3 Inovasi baru TTG5) Tidak ada 

 

4 

Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, 

Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, 

Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi 

Sirkuit Terpadu) 3) 

Tidak ada 

5 
Buku ber ISBN

6)
 

Tidak ada 

 

BAB II 

SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

2.1 Solusi 

Berikut merupakan solusi yang ditawarkan kepada mitra: 

1. Sosialisasi dan pelatihan mengenai pembelajaran kontekstual atau 

Contextual Teaching and Learning (CTL). 

2. Pendampingan implemetasi pembelajaran kontekstual atau Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dengan memanfaatkan lingkungan 

sekitar sebagai sumber belajar. 

 

2.2 Target Luaran 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

Pelaksanaan PKM ini akan dilaksanakan sebagai solusi terhadap 

permasalahan yang dihadapi mitra maupun masyarakat, yang dirumuskan dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel  Permasalahan dan Solusi 

No Permasalahan Solusi 

1 Minimnya pemahaman guru PAUD 

dan TK tentang strategi 

pembelajaran kontekstual atau 

Contextual Teaching and Learning 

(CTL). 

Sosialisasi mengenai strategi 

pembelajaran kontekstual atau 

Contextual Teaching and Learning 

(CTL). 

2 Minimnya pemahaman guru PAUD 

dan TK tentang implementasi 

pembelajaran kontekstual atau 

Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dengan memanfaatkan 

lingkungan sekitar sebagai sumber 

belajar. 

Implemetasi pembelajaran 

kontekstual atau Contextual 

Teaching and Learning (CTL) 

dengan memanfaatkan lingkungan 

sekitar sebagai sumber belajar. 

 

Metode pendekatan yang digunakan adalah Pelatihan dan Pendampingan. 

Tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pelatihan dan Pendampingan mengenai strategi pembelajaran kontekstual 

atau Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Target peserta adalah guru PAUD dan TK kecamatan Kranggan 

Temanggung yang berjumlah 50 peserta. Peserta akan diberi Sosialisasi 

mengenai strategi pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and 

Learning (CTL). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 

dan pemahaman guru PAUD dan TK yang masih kurang memahami, 
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bagaimana dan seperti apa strategi pembelajaran kontekstual atau 

Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Sehingga diharapkan tidak akan ditemukan lagi guru PAUD dan TK yang 

belum tahu bahkan memandang ringan mengenai strategi pembelajaran 

kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL). Kelompok 

mitra berperan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.  

 

2. Pelatihan dan Pendampingan Implemetasi pembelajaran kontekstual atau 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan memanfaatkan 

lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. 

Peserta diberi arahan untuk memberikan pembelajaran yang optimal 

kepada peserta didik. Pembelajaran yang dimaksudkan adalah 

implementasi strategi pembelajaran CTL yang membantu peserta didik 

dalam mengaitkan materi pelajaran yang diterimanya dengan konteks 

dunia nyata dan mendorong mereka untuk menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun 

budaya. 

Peserta didik akan mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan 

menghafal saja. Pembelajaran yang berorientasi pada target penguasaan 

materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek, tetapi 

gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan jangka panjang. 

Dalam CTL, tugas guru PAUD dan TK adalah membantu peserta didik 

untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Maksudnya, guru lebih 

banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi karena 

tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang saling bekerjasama. 

Dalam hal ini CTL lebih menekankan pada keterkaitan materi pelajaran 

yang dipelajari dengan konteks dunia nyata yaitu memanfaatkan 

lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. 
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BAB IV 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

UPGRIS, Universitas PGRI Semarang merupakan LPTK swasta terbesar 

di kota Semarang yang senantiasa memberikan dorongan dan kontribusi besar 

bagi para dosen di lingkungan civitas akademika Universitas PGRI Semarang. 

Kontribusi ini diperlukan bagi para dosen untuk menerapkan aplikasi keilmuan 

dan menjawab tantangan dalam hal kebutuhan riil di masyarakat masa kini dan 

masa yang akan datang. 

Universitas PGRI Semarang sangat mendukung kegiatan pengabdian pada 

masyarakat, baik yang didanai oleh institut maupun Hibah APBU. Dalam hal ini 

tim didukung pula oleh LPPM Universitas PGRI Semarang. LPPM Universitas 

PGRI Semarang adalah menjadikan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat dalam bidang pendidikan dan IPTEKS sebagai pendukung 

terwujudnya dosen dan mahasiswa yang unggul dan benjatidiri. Tujuan Umum 

Tujuan Umum LPPM Universitas PGRI Semarang yaitu berperan aktif sebagai 

Iembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menguatkan 

Sumber Daya Manusia unggul dan berjatidiri serta memanfaatkan keunggulan 

lokal demi meningkatkan daya saing bangsa dan tercapainya kesejahteraan 

masyarakat. Tujuan Khusus Tujuan khusus LPPM Universitas PGRI Semarang 

diuraikan sebagai berikut. a) Menghasilkan tenaga peneliti dan pengabdi yang 

unggui dan ben’ati diri. b) Mengembangkan manajemen penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang akuntabel, transparan dan partisipatif. c) 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada mayarakat 

untuk mendukung pencapaian visi-misi universitas dan visi-misi LPPM dengan 

pendekatan mutidisiplin ilmu. 

Program Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Universitas PGRI Semarang adalah sebagai berikut: 

1) Penelitian Berdasar sumber daya yang dimiliki serta isu-isu strategis, 

pemecahan masalah yang ditawarkan dapat dirumuskan melalui penelitian 

unggulan Universitas PGRI Semarang untuk mendukung pembangunan karakter. 
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Tema-tema penelitian itu adalah sumber daya manusia unggul dan berjati diri, 

ketahanan dan keamanan pangan. …l rntormasl dan komunikasi. transportasi. 

energi dan lingkungan: kependudukan perempuan. enak. dan kebencunaan. 

2) Kerjasama Bidang Penelitian Kenasama dilakukan dengan lembaga pemerintah 

dan Luar Negeri. Dirjen PMPTK. Ditjen Dikti. BKKBN. Pemerintah Prawns. 

Jawa Tengah. Dinas Pendidikan Jawa tengah. Pemerintah Kota dan Kabupaten 

(Semarang, Demak, Pati). 

Program Dalam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan pelatihan berbagai keterampilan 

dan pengetahuan untuk masyarakat, penyuluhan, pelayanan masyarakat, serta 

pengembangan desa mitra di berbagai wilayah di Jawa Tengah. 

Penyelengaraan Kuliah Kerja Nyata setiap tahun yang melibatkan 

kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta diantaranya dengan Dinas 

Pendidikan Provinsi (KKN Pemberantasan Buta Aksara di Jawa Tengah, 

Pemberdayaan Posyandu sebagai pos PAUD), Pangdam IV Diponegoro (kegiatan 

pelatihan Babinsa sebagai tutor pemberantasan buta aksara), Dinas Pendidikan 

Kota Semarang (kegiatan Bintek pembelajaran bagi guru, Bintek penggunaan 

komputer dalam pembelajaran, pelatihan penulisan buku ajar bagi guru SMA), 

BAPEDA (pendataan penduduk miskin kota Semarang, identifikasi dan klarifikasi 

penduduk miskin, dan program Gerdu kempling). 

Kegiatan yang tidak kalah penting dengan programprogram yang telah 

disebutkan di atas adalah menjadi mitra guru dalam pengembangan profesi 

melalui penyelenggaraan kegiatan seperti pelatihan guru, workshop, seminar, 

penulisan karya ilmiah, penelitian bersama, pengembangan kurikulum dan PBM, 

pendidikan luar sekolah, dan kegiatan lainnya. 

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pelatihan Model 

Pembelajaran Ramah Anak (Child Friendly Teaching Model Berbasis CRC dan 

Pilot Project dengan Lund University dal1 SlDA (Swedish International 

Development Agency). 



19 
 

Di samping itu, LPPM juga melakukan hal-hal berikut: a) Publikasi Hasil-

Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. b) Fasilitasi Perolehan 

HaKl. c) Kerjasama di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 Pengabdian ini akan dilaksanakan oleh tim pengusul PKM yang memiliki 

kompetensi handal dan profesional di bidangnya masing-masing berkaitan dengan 

kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan 

sebelumnya oleh masing-masin anggota tim. Tim pengusul sudah memiliki 

kewenangan penuh untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dimana 

selain mengajar juga harus melakukan penelitian dan konsistensi pengabdian 

terhadap masyarakat. Berikut adalah tim pelaksana dalam pengabdian kepada 

masyarakat: 

No Nama Tim Jabatan 
Kepakaran 

Tim 

Tugas Masing-

masing Tim 

1 Dr. Iin Purnamasari, 

S.Pd., M.Pd. 

Ketua Pendidikan 

Dasar 

Materi 4 CTL 

2 Ismatul Khasanah, 

S.Pd.I.M,Pd. 

Anggota PAUD Materi 2 Bermain dan 

Kreativitas Anak Usia 

Dini 

3 Eka Sari Setianingsih, 

M.Pd. 

Anggota Bimbingan 

dan 

Konseling 

Materi 3 Pendidikan 

Inklusi Bagi ABK di 

Sekolah Reguler 

4 Ari Widyaningrum, 

M.Pd. 

Anggota Pendidikan 

Seni Musik 

Materi 5 Seni dalam 

Pendidikan Keluarga 

5 Nila Kusumaningtyas, 

S.T, M.Pd 

Narsum PAUD Materi 1 Komunikasi 

Efektif Orangtua dan 

Anak 
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BAB V 

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

 

5.1 Biaya Kegiatan 

 Biaya yang diperlukan dalam program pengabdian masyarakat ini 

bersumber dari Universitas PGRI Semarang sebesar Rp. 6.500.000 (Enam Juta 

Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 

NO. KETERANGAN HARGA (Rp) JUMLAH 

(Rp) 

I. Anggaran Bahan Habis Pakai 

 a. Kertas HVS 80 gr 6 rim @Rp.50.000 300.000  

b. Ballpoint 5 dosin @Rp. 14.000,-  70.000  

c. Flashdisk 1 buah @Rp.100.000,- 100.000  

d. Tinta 2x @ Rp.50.000,- 100.000  

Jumlah Sub Total Persiapan  570.000 

 

II. Pelaksanaan 

 1. Parenting Bagi Orang Tua  

a. Alat dan bahan  500.000  

b. Snack 35 bh x @ Rp. 10.000,- 350.000  

c. Makan 35 bh x @ Rp.15.000,- 525.000  

d. MMT  100.000  

e. Sewa Sound System dan LCD 300.000  

f. Transport Nara sumber 300.000  

g. Transport Mahasiswa 4x@50.000 200.000  

h. Transport Peneliti 4x@50.000 x 

2hr 

400.000  

i. Sewa Mobil+supir+bensin x 2 900.000  

Jumlah  3.575.000 

III.Honorarium 

 a. Ketua 1 org x @ Rp.600.000,-  600.000  

b. Anggota 3 org x @ Rp.450.000,-  1.350.000  

Jumlah  1.950.000 

IV.Pelaporan dan Publikasi Karya Ilmiah   

 a. Penggandaan Laporan 9 bh x @ 

Rp.35.000  

315.000  

b. Copi CD 9 bh x @ Rp.10.000,- 90.000  

Jumlah   405.000 

    

Jumlah Anggaran Keseluruhan  6.500.000 
Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah 

mailto:4x@50.000
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5.2 Jadwal Kegiatan 

Hari/tanggal Waktu Kegiatan 
Pelaksana 

/penanggung jawab 

Senin 

5 Februari 

2018 

07.00 - 08.00 Registrasi peserta Tim 

08.00 - 08.15 

Sambutan dari Ketua PCA 

Aisyiyah Kecamatan 

Krangan Temanggung 

Ketua PCA Aisyiyah 

08.15 - 10.15 
Materi 1 Komunikasi 

Efektif Orangtua dan Anak 

Nila Kusumaningtyas, 

S.T, M.Pd 

10.15 - 11.15 
Materi 2 Bermain dan 

Kreativitas Anak Usia Dini 

Ismatul Khasanah, 

S.Pd.I.M,Pd. 

11.15 -12.00 
Materi 3 Pendidikan 

Inklusi  

Eka Sari Setianingsih, 

M.Pd 

12.00-13.00 Diskusi dan Tanya Jawab Seluruh Tim 

Rabu 

7 Februari 

2018 

07.00 - 08.00 Registrasi peserta Tim 

08.00 - 08.45 Materi 4 CTL 
Dr. Iin Purnamasari, 

S.Pd., M.Pd. 

08.45 - 10.15 
Materi 5 Seni dalam 

Pendidikan Keluarga 

Ari Widyaningrum, 

M.Pd. 

10.15 - 11.15 

Praktek Implementasi CTL 

dengan memanfaatkan 

lingkungan sekitar sebagai 

sumber belajar 

Seluruh Tim 

11.15 -12.00 Diskusi  Seluruh Tim 

12.00-13.00 ISHOMA Seluruh Tim 
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BAB VI 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

6.1   Deskripsi Objek Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di kecamatan Kranggan kabupaten 

Temanggung dengan tema “PKM PCA Aisyiyah  Kec.Kranggan 

Kab.Temanggung” yang diikuti oleh 37 orang ibu-ibu PCA Aisyiyah 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung serta guru-guru PAUD dan 

TK di Kecamatan Temanggung. Kegiatan dilaksanakan di PCA Aisyiyah 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung serta guru-guru PAUD dan 

TK di Kecamatan Temanggung. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 bln. 

Bulan pertama adalah sosialisasi mengenai strategi pembelajaran kontekstual 

atau Contextual Teaching and Learning (CTL). Dan bulan kedua adalah 

pendampingan implemetasi pembelajaran kontekstual atau Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dengan memanfaatkan lingkungan sekitar 

sebagai sumber belajar. 

Kegiatan bulan pertama diisi oleh Nila Kusumaningtyas, S.T, M.Pd 

dengan materi Komunikasi Efektif Orangtua dan Anak, Ismatul Khasanah, 

S.Pd.I.M,Pd. dengan materi Bermain dan Kreativitas Anak Usia Dini, Eka 

Sari Setianingsih, M.Pd dengan materi Pendidikan Inklusi bagi Anak 

Berkebutuhan Khusus, Dr. Iin Purnamasari, S.Pd., M.Pd. drengan materi 

pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) dan 

Ari Widyaningrum, M.Pd. dengan materi Seni dalam Pendidikan Keluarga. 

Materi yang disampaikan mengenai pembelajaran kontekstual atau 

Contextual Teaching and Learning (CTL) membuat guru-guru yakin bahwa 

pembelajaran yang efektif, gembira dan berbobot dapat menggunakan 

pembelajaran CTL. Karena permasalah terbesar yang dihadapi adalah guru 

belum maksimal dalam menggunakan metode CTL dan juga permasalahan 

para peserta didik sekarang (siswa) adalah mereka belum bisa 

menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dan bagaimana pengetahuan 

itu akan digunakan. 
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Hal ini dikarenakan cara peserta didik belajar memperolah informasi dan 

motivasi diri belum tersentuh oleh metode yang betul-betul bisa membantu 

mereka. Para siswa kesulitan untuk memahami konsep-konsep akademis 

(seperti konsep-konsep matematika, fisika, atau biologi), karena metode 

mengajar yang selama ini digunakan oleh pendidik (guru) hanya terbatas pada 

metode ceramah. Di sini lain tentunya peserta didik tahu apa yang dipelajari 

saat ini akan sangat berguna bagi kehidupan mereka di masa datang, yaitu 

saat mereka bermasyarakat ataupun saat di tempat kerja kelak. Oleh karena 

itu diperlukan suatu metode yang benar-benar bisa memberi jawaban dari 

masalah ini. Salah satu metode yang bisa lebih memberdayakan siswa dalah 

pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL). 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah sistem pembelajaran 

yang cocok dengan kinerja otak, untuk menyusun pola-pola yang 

mewujudkan makna, dengan cara menghubungkan muatan akademis dengan 

konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Hal ini penting diterapkan agar 

informasi yang diterima tidak hanya disimpan dalam memori jangka pendek, 

yang mudah dilupakan, tetapi dapat disimpan dalam memori jangka panjang 

sehingga akan dihayati dan diterapkan dalam tugas pekerjaan. 

CTL disebut pendekatan kontektual karena konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sebagai anggota masyarakat. 

Menurut teori pembelajran kontekstual, pembelajaran terjadi hanya 

ketika siswa (peserta didik) memproses informasi atau pengetahuan baru 

sedemikian rupa sehingga dapat terserap kedalam benak mereka dan mereka 

mampu menghubungannya dengan kehidupan nyata yang ada di sekitar 

mereka. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pikiran secara alami akan 

mencari makna dari hubungan individu dengan linkungan sekitarnya. 

Berdasarkan pemahaman di atas, menurut metode pembelajaran 

kontekstual kegiatan pembelajaran tidak harus dilakukan di dalam ruang 
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kelas, tapi bisa di laboratorium, tempat kerja, sawah, atau tempat-tempat 

lainnya. Mengharuskan pendidik (guru) untuk pintar-pintar memilih serta 

mendesain linkungan belajar yang betul-betul berhubungan dengan kehidupan 

nyata, baik konteks pribadi, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, serta lainnya, 

sehingga siswa memiliki pengetahuan/ ketrampilan yang dinamis dan 

fleksibel untuk mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya. 

Dalam linkungan seperti itu, para siswa dapat menemukan hubungan 

bermakna antara ide-ide abstrak dengan aplikasi praktis dalam konteks dunia 

nyata; konsep diinternalisasi melalui menemukan, memperkuat, serta 

menghubungkan. Sebagai contoh, kelas fisika yang mempelajari tentang 

konduktivitas termal dapat mengukur bagaimana kualitas dan jumlah bahan 

bangunan mempengaruhi jumlah energi yang dibutuhkan untuk menjaga 

gedung saat terkena panas atau terkena dingin. Atau kelas biologi atau kelas 

kimia bisa belajar konsep dasar ilmu alam dengan mempelajari penyebaran 

virus atau cara-cara petani bercocok tanam dan pengaruhnya terhadap 

lingkungan. 

Dengan menerapkan CTL tanpa disadari pendidik telah mengikuti tiga 

prinsip ilmiah modern yang menunjang dan mengatur segala sesuatu di alam 

semesta, yaitu: 1) Prinsip Kesaling-bergantungan, 2) Prinsip Diferensiasi, dan 

3) Prinsip Pengaturan Diri. 

1. Prinsip kesaling-bergantungan mengajarkan bahwa segala sesuatu di 

alam semesta saling bergantung dan saling berhubungan. Dalam CTL 

prinsip kesaling-bergantungan mengajak para pendidik untuk mengenali 

keterkaitan mereka dengan pendidik lainnya, dengan siswa-siswa, dengan 

masyarakat dan dengan lingkungan. Prinsip kesaling-bergantungan 

mengajak siswa untuk saling bekerjasama, saling mengutarakan pendapat, 

saling mendengarkan untuk menemukan persoalan, merancang rencana, 

dan mencari pemecahan masalah. Prinsipnya adalah menyatukan 

pengalaman-pengalaman dari masing-masing individu untuk mencapai 

standar akademik yang tinggi. 
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2. Prinsip diferensiasi merujuk pada dorongan terus menerus dari alam 

semesta untuk menghasilkan keragaman, perbedaan dan keunikan. Dalam 

CTL prinsip diferensiasi membebaskan para siswa untuk menjelajahi 

bakat pribadi, memunculkan cara belajar masing-masing individu, 

berkembang dengan langkah mereka sendiri. Disini para siswa diajak 

untuk selalu kreatif, berpikir kritis guna menghasilkan sesuatu yang 

bermanfaat. 

3. Prinsip pengaturan diri menyatakan bahwa segala sesuatu diatur, 

dipertahankan dan disadari oleh diri sendiri. Prinsip ini mengajak para 

siswa untuk mengeluarkan seluruh potensinya. Mereka menerima 

tanggung jawab atas keputusan dan perilaku sendiri, menilai alternatif, 

membuat pilihan, mengembangkan rencana, menganalisis informasi, 

menciptakan solusi dan dengan kritis menilai bukti. Selanjutnya dengan 

interaksi antar siswa akan diperoleh pengertian baru, pandangan baru 

sekaligus menemukan minat pribadi, kekuatan imajinasi, kemampuan 

mereka dalam bertahan dan keterbatasan kemampuan. 

Kembali ke konsep tentang CTL. Dalam pembelajaran kontekstual guru 

dituntut membantu siswa dalam mencapai tujuannya. Maksudnya adalah guru 

lebih berurusan dengan strategi dari pada memberi informasi. Di sini guru 

hanya mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk 

menemukan sesuatu yang baru bagi siswa. Kegiatan belajar mengajar (KBM) 

lebih menekankan Student Centered daripada Teacher Centered. Menurut 

Depdiknas guru harus melaksanakan beberapa hal sebagai berikut: 1) 

Mengkaji konsep atau teori yang akan dipelajari oleh siswa. 2) Memahami 

latar belakang dan pengalaman hidup siswa melalui proses pengkajian secara 

seksama. 3) Mempelajari lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa yang 

selanjutnya memilih dan mengkaiykan dengan konsep atau teori yang akan 

dibahas dalam pembelajaran kontekstual. 4) Merancang pengajaran dengan 

mengkaitkan konsep atau teori yang dipelajari dengan mempertimbangkan 

pengalaman yang dimiliki siswa dan lingkungan hidup mereka. 5) 
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Melaksanakan penilaian terhadap pemahaman siswa, dimana hasilnya nanti 

dijadikan bahan refeksi terhadap rencana pemebelajaran dan pelaksanaannya. 

Kurikulum dan pengajaran yang didasarkan pada strategi pembelajaran 

kontekstual harus disusun untuk mendorong lima bentuk pembelajaran 

penting: Mengaitkan, Mengalami, Menerapkan, Kerjasama, dan Mentransfer. 

1. Mengaitkan: Belajar dalam konteks pengalaman hidup, atau mengaitkan. 

Guru menggunakan strategi ini ketia ia mengkaitkan konsep baru dengan 

sesuatu yang sudah dikenal siswa. Jadi dengan demikian, mengaitkan apa 

yang sudah diketahui siswa dengan informasi baru. Kurikulum yang 

berupaya untuk menempatkan pembelajaran dalam konteks pengalaman 

hidup harus bisa membuat siswa memperhatian kejadian sehari-hari yang 

mereka lihat, peristiwa yang terjadi di sekitar, atau kondisi-kondisi 

tertentu, lalu mengubungan informasi yang telah mereka peroleh dengan 

pelajaran kemudian berusaha untuk menemukan pemecahan masalah 

terhadap permasalahan tersebut. 

2. Mengalami: Belajar dalam konteks eksplorasi, mengalami. Mengalami 

merupakan inti belajar kontekstual dimana mengaitkan berarti 

menghubungkan informasi baru dengan pengelaman maupun pengetahui 

sebelumnya. Belajar dapat terjadi lebih cepat ketika siswa dapat 

memanipulasi peralatan dan bahan-bahan dan untuk melakukan bentuk-

bentuk penelitian aktif. 

3. Menerapkan: Menerapkan konsep-konsep dan informasi dalam konteks 

yang bermanfaat bagi diri siswa. Siswa menerapkan suatu konsep ketika 

ia malakukan kegiatan pemecahan masalah. Guru dapat memotivasi siswa 

dengan memberikam latihan yang realistik dan relevan. 

4. Kerjasama: Belajar dalam konteks berbagi, merespons, dan berkomunikasi 

dengan siswa lain adalah strategi pengajaran utama dalam pengajaran 

kontekstual. Siswa yang bekerja secara individu sering tidak membantu 

kemajuan yang signifikan. Sebaliknya, siswa yang bekerja secara 

kelompok sering dapat mengatasi masalah yang komplek dengan sedikit 

bantuan. Pengalaman bekerja sama tidak hanya membantu siswa 
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mempelajari materi, juga konsisten dengan dunia nyata. Seorang 

karyawan yang dapat berkomunikasi secara efektif, yang dapat berbagi 

informasi dengan baik, dan yang dapat bekerja dengan nyaman dalam 

sebuah tim tentunya sangat dihargai di tempat kerja. Oleh karena itu, 

sanat penting untuk mendorong siswa mengembangkan keterampilan 

bekerja sama ini. 

5.  Mentrasfer: Belajar dalam konteks pengetahuan yang ada, atau 

mentransfer, menggunakan dan membangun atas apa yang telah dipelajari 

siswa. Peran guru membuat bermacam-macam pengelaman belajar 

dengan focus pada pemahaman bukan hapalan. 

Menurut Depdiknas untuk penerapannya, pendekatan kontektual (CTL) 

memiliki tujuah komponen utama, yaitu konstruktivisme (constructivism), 

menemukan (Inquiry), bertanya (Questioning), masyarakat-belajar (Learning 

Community), pemodelan (modeling), refleksi (reflection), dan penilaian yang 

sebenarnya (Authentic). Sehingga diharapkan implementasi pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat mencapai hasil yang 

diharapkan. 

Terkait dengan kenyataan di atas, Tim PKM Universitas PGRI Semarang 

memandang perlu dan penting untuk melaksanakan sosialisasi dan 

pendampingan PCA Aisyiyah Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. 

Melalui sosialisasi dan pendampingan, diharapkan tidak akan ditemukan lagi 

guru PAUD dan TK yang belum tahu bahkan memandang ringan mengenai 

strategi pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning 

(CTL). Kelompok mitra berperan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

tersebut. Dan Pelatihan dan Pendampingan Implemetasi pembelajaran 

kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan 

memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. 

Peserta diberi arahan untuk memberikan pembelajaran yang optimal 

kepada peserta didik. Pembelajaran yang dimaksudkan adalah implementasi 

strategi pembelajaran CTL yang membantu peserta didik dalam mengaitkan 

materi pelajaran yang diterimanya dengan konteks dunia nyata dan 
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mendorong mereka untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik 

dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun budaya. 

Peserta didik akan mengalami sendiri apa yang dipelajarinya, bukan 

menghafal saja. Pembelajaran yang berorientasi pada target penguasaan 

materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek, tetapi 

gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan jangka panjang. Dalam 

CTL, tugas guru PAUD dan TK adalah membantu peserta didik untuk 

mencapai tujuan dalam pembelajaran. Maksudnya, guru lebih banyak 

berurusan dengan strategi daripada memberi informasi karena tugas guru 

mengelola kelas sebagai sebuah tim yang saling bekerjasama. Dalam hal ini 

CTL lebih menekankan pada keterkaitan materi pelajaran yang dipelajari 

dengan konteks dunia nyata yaitu memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai 

sumber belajar. 

 

6.2 Pembahasan 

Adapun mitra dari pelaksanaan PKM tentang pembelajaran kontekstual 

atau Contextual Teaching and Learning (CTL) ini adalah PAUD PCA Aisyiyah 

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. PKM diisi dengan memberikan 

sosialisasi pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dan pendampingan implementasi pembelajaran kontekstual atau Contextual 

Teaching and Learning (CTL). Dilanjutkan dengan memberikan praktek dan 

pendampingan membuat alat permainan edukatif yang kreatif dan inovatif yang 

mudah dilakukan oleh orangtua maupun guru lingkungan sekitar maupun di 

rumah. Dalam kegiatan ini orangtua maupun guru bersama-sama belajar 

bagaimana memanfaatkan barang yang ada di alam sekitar dan belajar membuat 

alat permainan edukatif bagi anak. 

Materi yang disampaikan adalah mengenai pembelajaran kontekstual atau 

Contextual Teaching and Learning (CTL), kegiatan yang dilaksanakan selama 3 

bulan ini terbagi menjadi 2 sesi, sesi pertama adalah sosialisasi dan sesi kedua 

adalah pendampingan implementasi pembelajaran kontekstual atau Contextual 

Teaching and Learning (CTL), berikut adalah uraian sesi sosialisasi yakni: 
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1. Komunikasi Efektif Orangtua Dan Anak 

Komunikasi dalam pengasuhan, komunikasi pada dasarnya merupakan 

kegiatan penyampaian pesan. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu 

proses pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang, 

terjadi di dalam diri seseorang dan atau diantara dua atau lebih dengan tujuan 

tertentu. 

Kendala-kendala dalam komunikasi anak: kesehatan, kecerdasan, keadaan 

sosial ekonomi, jenis kelamin, keinginan berkomunikasi, dorongan, jumlah 

dalam keluarga, urutan kelahiran, metode pelatihan anak, kelahiran kembar, 

hubungan dengan teman sejawat, kepribadian. Teknik berkomunikasi dengan 

anak: Tidak berbicara tergesa-gesa, membaca bahasa tubuh anak, 

mendengarkan perasaan anak, hindari 12 gaya populer, mendengarkan aktif, 

tentukan masalah siapa, gunakan “pesan saya”. Berikut adalah uraiannya: 

a. Tidak bicara tergesa-gesa, karena: Kemampuan anak menangkap pesan 

masih terbatas, dapat memberi kesempatan pada anak untuk menganalisa 

pesan. Bila hal tersebut dilakukan, maka: Anak tidak memahami pesan, 

akhirnya orang dewasa menjadi emosi. 

b. Membaca tubuh anak, Karena: Bahasa tubuh tidak pernah berbohong, 

bahasa tubuh lebih nyata dibanding bahasa lisan, bila hal tersebut tidak 

dilakukan, maka: Tidak akan memahami anak, Anak lebih mudah emosi. 

c. Mendengarkan perasaan, Dengan mendengarkan perasaan anak berarti: 

Membuat saluran emosi anak, Merangsang kemampuan bahasa verbal 

yang lebih tinggi. Caranya: Tandai pesan, Jangkau Rasa, Buka komunikasi 

dengan empati. 

d. Hindari 12 gaya popular: 1) memerintah, 2) menyalahkan, 3) meremehkan, 

4) menasehati, 5) membandingkan, 6) membohongi, 7) mencap/label, 8) 

menghibur, 9) mengancam, 10) mengeritik, 11) menyindir, 12) 

menganalisa. Bila dilakukan: Anak tidak percaya pada perasaannya sendiri 

dan Anak tidak percaya diri. 
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e. Mendengarkan aktif, untuk: membangun hubungan social, membangun 

percaya diri anak. caranya: menjadi cermin yang memantulkan perasaan 

anak. menghadap langsung ke anak. 

f. Tentukan masalah siapa, Karena: tidak semua bantuan kita diperlukan 

anak, akibatnya jika diabaikan: anak tidak terbiasa mengatasi masalahnya 

sendiri, anak ketergantungan, anak tidak memiliki ketahan-malangan, 

anak tidak terlatih untuk mengambil keputusan. 

g. Gunakan “pesan saya”, Untuk: Melatih memahami perasaan orang lain. 

Kiat agar komunikasi  dengan anak lancar antara lain adalah: 

a. Ajarkan anak untuk mendengar apa yang sedang  dibicarakan dengannya  

b.  Sentuhlah  dengan halus si murid sebelum kita bicara dan mulai 

memanggil dengan namanya  

c.  Bicara dengan suara halus, sekalil-kali  berbisik agar murid mau 

mendengar dan  murid akan menyukainya  

d. Lihat mata murid sehingga kita  tahu apakah  murid mengerti atau tidak  

e. Coba untuk membungkuk atau duduk sejajar dengan murid. 

f. Berlatih mendengar dan berbicara ; bicarakan  mengenai apa yang kita 

lihat  di TV, pasar, di jalan (bercerita tentang kejadian di sekolah) 

g.  Hargai murid dan gunakan irama suara yang baik. Jika kita bicara dengan 

murid kita seperti layaknya  kita adalah teman mereka,  mereka akan  

merasa lebih percaya diri  

h.  Ajak murid untuk berbuat baik  

i.   Perhatian yang muncul dari postur tubuh  kita atau bahasa tubuh kita 

membuat anak merasa didengarkan  

j. Gunakan bahasa pembuka yang mengajak anak untuk  membicarakan 

kejadian atau  perasaannya lebih detil. Seperti “ oh…”, “terus…”,”coba 

sebut lagi, ibu ingin lebih  yakin kalau ibu bisa mengerti kamu….”, dsb. 

k. Penghargaan akan membangun  rasa percaya diri anak dan memperlancar 

komunikasi. Kata-kata yang tidak  ramah akan membuat anakmerasa kecil 

hati dan merasa mereka tidak  berharga 
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2. Bermain dan Kreativitas Anak Usia Dini 

Bermain adalah hak asasi bagi anak usia dini yang memiliki nilai utama 

dan hakiki pada masa pra sekolah. Kegiatan bermain bagi anak usia dini 

adalah sesuatu yang sangat penting dalam perkembangan kepibadiannya. 

Bermain bagi seorang anak tidak sekedar mengisi waktu, tetapi media bagi 

anak untuk belajar. Setiap bentuk kegiatan bermain pada anak pra sekolah 

mempunyai nilai positif terhadap perkembangan kepibadiannya. 

Di dalam bermain anak memiliki nilai kesempatan untuk 

mengekspresikan sesuatu yang ia rasakan dan pikirkan. Dengan bermain, 

anak sebenarnya sedang mempraktekkan keterampilan dan anak mendapatkan 

kepuasan dalambermain, yang berarti mengemabngkan dirinya sendiri. Dalam 

bermain, anak dapat mengembangkan otot kasar dan halus, meningkatkan 

penalaran, dan memahami keberanaan lingkungannya, membentuk daya 

imajinasi, daya fantasi, dan kreativitas. 

Dalam kenyataan sekaran ini sering dijumpai bahwa kreativitas anak 

tanpa disadari telah terpasung di tengah kesibukan orang tua. Namun kegiatan 

bermain bebas sering menjadi kunci pembuka bagi gudang-gudang bakat 

kreatif yang dimiliki setiap manusia. Bermain bagi anak berguna untuk 

menjelajahi dunianya, dan mengembangkan kompetensinya dalam usaha 

mengatasi dunianya dan mengembangkan kreativitas anak.Fungsi bermain 

bagi anak usia dini dapat dijadikan intervensi yang jika dilaksanakn dengan 

tepat, baik dilengkapi dengan alat maupun tanpa alat akan sangat membantu 

perkembangan sosial, emosional, kognitif, dan afektif pada umumnya, dan 

mengembangkan daya kreativitas anak. 

Anak pada usia dini sebagai usia dimana anak belum memasuki suatu 

lembaga pendidikan formal, seperti Sekolah Dasar (SD), dan biasanya mereka 

tetap tinggal di rumah atau mengikuti kegiatan dalam bentuk berbagai 

lembaga pendidikan pra sekolah seperti kelompok bermain, taman kanak-

kanak atau taman penitipan anak. 
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Menurut Setiawan (2002), yang mengacu pada teori Piaget, anak usia 

dini dapat di katakan sebagai usia yang belum dapat di tuntut untuk berpikir 

secara logis, yang di tandai dengan pemikiran sebagai berikut : 

a. Berpikir secara konkrit, dimana anak belum daat memahami atau 

memikirkan hal-hal yang bersifat abstrak (seperti cinta dan keadailan)  

b. Realisme, yaitu kecenderungan yang kuat untuk menanggapi segala 

sesuatu sebagai hal yang riil atau nyata 

c. Egosentris, yaitu melihat segala sesuatu hanya dari sudut pandangnya 

sendiri dan tidak mudah menerima penjelasan dari si lain 

d. Kecenderungan untuk berpikir sederhana dan tidak mudah menerima 

sesuatu yang majemuk 

e. Animisme, yaitu kecenderungan untuk berpikir bahwa semua objek yang 

ada dilingkungannya memiliki kualitas kemanusiaan sebagaimana yang 

dimiliki anak 

f. Sentrasi, yaitu kecenderungan untuk mengkonsentrasikan dirinya pada 

satu aspek dari suatu situasi 

g. Anak usia dini dapat dikatakan memiliki imajinasi yang sangat kaya dan 

imajinasi ini yang sering dikatakan sebagai awal munculnya bibit 

kreativitas pada anak. 

Dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia 2 – 6 

tahun, yang berada pada tahap perkembangan awal masa kanak-kanak, yang 

memiliki karakteristik berpikir konkrit, realisme, sederhana, animism, 

sentrasi, dan memiliki daya imajinasi yang kaya. 

Dunia anak adalah dunia bermain, dalam kehidupan anak-anak, sebagian 

besar waktunya dihabiskan dengan aktivitas bermain. Filsuf Yunani, Plato, 

merupakan orang pertama yang menyadari dan melihat pentingnya nilai 

praktis dari bermain. Anak-anak akan lebih mudah mempelajari aritmatika 

melalui situasi bermain. Bermain dapat digunakan sebagai media untuk 

meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak. Istilah 

bermain diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan 

mempergunakan atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan 
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pengertian, memberikan informasi, memberikan kesenangan, dan dapat 

mengembangkan imajinasi anak. 

Bermain dapat digunakan anak-anak untuk menjelajahi dunianya, 

mengembangkan kompetensi dalam usaha mengatasi dunianya dan 

mengembangkan kreativitas anak. Dengan bermain anak memiliki 

kemampuan untuk memahami konsep secara ilmiah, tanpa paksaan. 

Banyak konsep dasar yang dapat dipelajari anak memalui aktivitas 

bemain. Pada usia prasekolah, anak perlu menguasai berbagai konsep dasar 

tentang warna, ukuran, bentuk, arah, besaran, dan sebagainya. Konsep dasar 

ini akan lebih mudah diperoleh anak melalui kegiatan bermain. Bermain, jika 

ditinjau dari sumber kegembiraannya di bagi menjadi dua, yaitu bermain aktif 

dan bermain pasif. Sedangkan jika ditinau dari aktivitasnya, bermain dapat 

dibagi menjadi empat, yaitu bermain fisik, bermain kreatif, bermain 

imajinatif, dan bermain manipulatif. Jenis bermain tersebut juga merupakan 

ciri bermain pada anak usia pra sekolah dengan menekankan permainan 

dengan alat (balok, bola, dan sebagainya) dan drama. 

Alat permainan yang ada saat ini tidak hanya terbatas pada alat 

permainan tradisional, tetapi dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, 

semakin canggih pula alat permainan yang digunakan oleh anak-anak. 

Kebanyakan alat permainan yang canggih bersifat otomatis, dan 

menggunakan tombol seperti komputer, video game, dan juga game online, 

yaitu sebuah permainan yang memungkinkan pemain yang saling bertanding 

berada pada belahan dunia manapun, dengan bantuan akses interne,serta 

beberapa alat permainan elektronik lainnya. Beberapa permainan bersifat adu 

tangkas, beberapa yang lain merupakan pelajaran. 

Sebenarnya yang dipacu alat permainan elektronik adalah kemampuan 

anak untuk bereaksi cepat, penerapan strategi, dan dengan latihan yang terus 

menerus, sehungga anak akan menjadi tangkas. Tetapi permainan yang ada 

pada komputer maunpun video game terkadang kurang mampu mengasah 

kemampuan pemecahan masalah, mengingat anak tidak belajar untuk sampai 

kepada jawaban yang benar melalui proses-proses yang harus dilaluinya. 
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Terkadang anak hanya menekan tombol saja untuk mendapatkan jawaban 

yang benar, ini bukanlah meruakan gambaran kondisi yang sebenarnya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Komputer dan video game sering membatasi interaksi anak dengan orang 

lain. Walaupun permainan dimainkan berdua dengan anak lain, tetapi anak 

lebih berinteraksi dengan komputer atau video game dan bukanlah dengan 

teman sepermainannya. Tema permainan yang ada di komputer atau video 

game beberapa diantaranya bersifat agresif, seperti tembak menembak, kejar-

kejaran, dan sebagainya. Imajinasi anak memang dapat masuk kedalam 

permainan tersebut, namun imajinasi yang dibangun, bukanlah hasil 

ciptaannya. Jadi kurang mendukung pengemabngan kreativitas anak 

Mengingat pesonanya yang begitu besar, komputer dan video game bisa 

mempengaruhi jadwal kegiatan anak sehari-hari. Namun dibalik kesemuanya, 

ada beberapa nilai positif dari komputer dan video game, diantaranya dapat 

mengembangkan koordinasi tangan, mata, kemampuan berpikir cepat, karena 

anak dirangsang untuk melihat dan langsung bereaksi dengan menekan 

tombol-tombol yang tepat. Selain itu beberapa orang ercaya bahwa alat 

permainan ini bia meningkatkan rentang konsentrasi anak. 

Orang tua dan guru perlu menimbang berbagai dampak yang mungkin 

muncul terhadap anak bila bermain komputer dan video game, dengan 

mencoba mengurangi dampak negatifnya, seperti pengaruhnya terhadap 

kesehatan, kurang interaktifnya anak dengan lingkungannya, kemungkinana 

terhambatnya pengembangan berpikir kreatif, dan sebagainya. Selanjutnya 

menitik beratkan pada pengaruh positifnya. 

 

3. Pendidikan Inklusi Di Sekolah Reguler Bagi ABK 

Selama ini, masyarakat luas masih mengenal bahwa pemerintah telah 

menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak-anak penyandang cacat (difabel) 

yaitu pada Sekolah Luar Biasa (SLB). Ternyata, secara tidak sadar sistem 

pendidikan SLB ini telah membangun tembok eksklusifisme bagi difabel 

yang telah menghambat proses saling mengenal antara anak-anak difabel 
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dengan anak-anak normal. Akibatnya dalam interaksi sosial kelompok difabel 

menjadi komunitas yang terisolasi di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak 

akrab dengan kehidupan kelompok difabel. Sementara kelompok difabel itu 

sendiri, merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari 

kehidupan masyarakat di sekitarnya. Oleh karenanya, pendidikan saat ini 

mengacu pada konsep pendidikan inklusi. 

Asal mula munculnya konsep pendidikan inklusi diawalai dengan adanya 

kesepakatan Internasional yaitu Convention on the Rights of Person with 

Disabilities and Optional Protocol yang disahkan pada Maret 2007. Dalam 

Konvensi ini, pada pasal 24 disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban 

untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan 

pendidikan. Demikian pula di negara kita, bahkan kita lebih dahulu 

mendeklarasikan pendidikan inklusi yaitu dengan diadakannya Deklarasi 

Bandung “Indonesia menuju Pendidikan Inklusif” tanggal 8-14 Agustus 2004 

yang kemudian secara terinci penyelenggaraan pendidikan inklusi ini diatur 

dalam Permendiknas No. 70 Th.2009. 

Sekolah inklusi adalah sekolah reguler tetapi menerima Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) dan menyediakan sistem layanan pendidikan 

yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tanpa kebutuhan khusus (ATBK) 

dan ABK melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana 

prasarananya. Yang termasuk ABK ini adalah tunanetra, tunarungu, 

tunawicara, tunagrahita, tuna daksa, tuna laras (anak dengan gangguan emosi, 

sosial dan perilaku), tuna ganda, lamban belajar, penyandang autis, dan 

termasuk pula anak dengan potensi kecerdasan luar biasa (genius) 

(Blogdetik.com, 16 Juni 2012). Dari pengertian tersebut yang disebut ABK 

bukan hanya golongan penyandang cacat (difabel) saja tetapi juga termasuk 

anak yang memiliki kecerdasan luar biasa, yang tidak terlayani di SLB. 

Namun dengan keberadaan sekolah inklusi ini bukan berarti meniadakan atau 

menghilangkan SLB tetapi SLB akan menjadi mitra bagi pengembangan 

sekolah inklusi. 
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Adapun tujuan dari pendidikan inklusi ini adalah (1) memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki 

kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi 

kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang 

bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. (2) mewujudkan 

penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak 

diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus. (3) membangun 

karakter, nilai, dan norma bagi semua peserta didik di sekolah penyelenggara 

pendidikan inklusif. (Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 

di Provinsi Jawa Timur : 2012) 

Berdasarkan Permendiknas No. 70 Th. 2009 dalam 

mengimplementasikan pendidikan inklusi harus memperhatikan 8 (delapan) 

komponen yaitu (1) Peserta Didik bahwa sasaran pendidikan sekolah inklusi 

adalah semua peserta didik baik sebagai anak berkelainan maupun anak 

‘normal’. (2) Kurikulum, bahwa kurikulum yang digunakan pada dasarnya 

menggunakan kurikulum standar nasional yang berlaku di sekolah umum, 

namun untuk siswa ABK dimodifikasi sesuai kebutuhanya. (3) Tenaga 

Pendidik, yaitu meliputi guru kelas, guru mata pelajaran dan guru 

pembimbing khusus (GPK). 

GPK adalah guru yang tugasnya memberikan layanan khusus, 

mendampingi dan memberikan bimbingan secara berkesinambungan kepada 

siswa yang berkelainan selama mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. 

(4) Kegiatan Pembelajaran, meliputi perncaaan, pelaksanaan, dan prinsip-

prinsip yang digunakan dalam proses belajar mengajar. (5) Penilaian dan 

sertifikasi, bahwa penilaian dalam setting inklusi ini mengacu pada model 

pengembangan (modifikasi) kurikulum yang dipergunakan. (6) Manajemen 

sekolah, bahwa sekolah mempunyai kewenangan untuk merencanakan, 

mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan 

mengevaluasi semua hal-hal yang berkaitan dengan penyeleggaran 

pendidikan inklusi di sekolah tersebut. (7) Penghargaan dan sanksi, bahwa 

penghargaan akan diberikan kepada sekolah yang meraih prestasi dalam 
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penyelenggaraan pendidikan inklusi, dan sebaliknya sanksi akan diberikan 

kepada sekolah yang dianggap lalai dalam penyelenggaraan pendidikana 

inklusi. (8) Pemberdayaan masyarakat, bahwa untuk dapat 

menyelenggarakan pendidikan inklusi yang ideal tidak akan terlaksana tanpa 

adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat baik secara langsung 

maupun tidak langsung.  

Secara umum falsafah inklusi adalah mewujudkan suatu kehidupan yang 

ramah tidak diskriminatif dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dengan 

demikian inklusi tidak hanya dalam aspek pendidikan tetapi dalam segala 

aspek kehidupan. Inklusi berarti juga suatu cita-cita seperti halnya kehidupan 

adil dan makmur serta sejahtera yang harus dicapai dalam suatu kehidupan 

masyarakat. Falsafah pendidikan inklusif adalah upaya mewujudkan sekolah 

yang ramah dalam pembelajaran: 

a. Sekolah ramah adalah pendidikan yang menghargai hak dasar manusia 

b. Sekolah ramah adalah pendidikan yang memperhatikan kebutuhan 

individual 

c. Sekolah ramah berarti menerima keanekaragaman 

d. Sekolah ramah berarti tidak deskriminatif 

e. Sekolah ramah menghindari labelisasi 

Falsafah pendidikan inklusi juga dapat bermakna : 

a. Pendidikan untuk semua. Setiap anak berhak untuk mengakses dan 

mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. 

b. Belajar hidup bersama dan bersosialisasi. Setiap anak berhak untuk 

mendapatkan perhatian yang sama sebagai peserta didik. 

c. Integrasi pada lingkungan. Setiap anak berhak menyatu dengan 

lingkungannya dan menjalin kehidupan sosial yang harmonis. 

d. Penerimaan terhadap perbedaan. Setiap anak berhak dipandang sama dan 

tidak mendapatkan diskriminasi dalam pendidikan. Setiap anak 

merupakan pribadi yang unik 

Implikasi manajerial pendidikan inklusif: 
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a. Sekolah reguler yang menerapkan program pendidikan inklusif akan 

berimplikasi secara manajerial di sekolah tersebut. Diantaranya adalah: 

b. Sekolah reguler menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima 

keanekaragaman dan menghargai perbedaan. 

c. Sekolah reguler harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan 

menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. 

d. Guru di kelas reguler harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. 

e. Guru pada sekolah inklusif dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi 

atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

f. Guru pada sekolah inklusif dituntut melibatkan orangtua secara bermakna 

dalam proses pendidikan. 

Pro dan kontra pendidikan inklusif: Meskipun pendidikan inklusif telah 

diakui di seluruh dunia sebagai salah satu uapaya mempercepat pemenuhan 

hak pendidikan bagi setiap anak, namun perkembangan pendidikan inklusif 

mengalami kemajuan yang berbeda-beda di setiap negara. Sebagai inovasi 

baru, pro dan kontra pendidikan inklusif masih terjadi dengan alasan masing-

masing. Sebagai negara yang ikut dalam berbagai konvensi dunia, Indonesia 

harus merespon secara proaktif terhadap kecenderungan perkembangan 

pendidikan inklusif. Salah satunya adalah dengan cara memahami secara 

kritis tentang pro dan kontra pendidikan inklusif. 

 

4. Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

CTL adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk menolong 

para siswa melihat siswa melihat makna didalam materi akademik yang 

mereka pelajari dengan cara menghubungkan subyek-subyek akademik 

dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, konsep belajar yang 

membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkanya dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-

hari. 
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Tujuan Pembelajaran CTL antara lain adalah: 1) Model pembelajaran CTL 

ini bertujuan untuk memotivasi siswa untuk memahami makna materi 

pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan 

konteks kehidupan mereka sehari-hari sehingga siswa memiliki pengetahuan 

atu ketrampilan yang secara refleksi dapat diterapkan dari permasalahan 

kepermasalahan lainya.  2) Model pembelajaran ini bertujuan agar dalam 

belajar itu tidak hanya sekedar menghafal tetapi perlu dengan adanya 

pemahaman. 3) Model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan 

minat pengalaman siswa.  3) Model pembelajaran CTL ini bertujuan untuk 

melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses 

pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang 

bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. 4) Model pembelajaran CTL 

ini bertujun agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna. 5) Model 

pembelajaran model CTL ini bertujuan untuk mengajak anak pada suatu 

aktivitas yang mengkaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan 

sehari-hari. 6) Tujuan pembelajaran model CTL ini bertujuan agar siswa 

secara individu dapat menemukan dan mentrasfer informasi-informasi 

komplek dan siswa dapat menjadikan informasi itu miliknya sendiri. 

Beberapa strategi pembelajaran yang perlu dikembangkan oleh guru secara 

kontekstual antara lain: 

a. Pembelajaran berbasis masalah, dengan memunculkan problem yang 

dihadapi bersama,siswa ditantang untuk berfikir kritis untuk memecahkan. 

b. Menggunakan konteks yang beragam, malam CTL guru membermaknakan 

pusparagam konteks sehingga makna yang diperoleh siswa menjadi 

berkualitas. 

c. Mempertimbangkan kebhinekaan siswa, guru mengayomi individu dan 

menyakini bahwa perbedaan individual dan sosial seyogyanya  

dibermaknakan menjadi mesin penggerak untuk belajar saling 

menghormati dan toleransi untuk mewujudkan ketrampilan interpersonal. 
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d. Memberdayakan siswa untuk belajar sendiri, pendidikan formal 

merupakan kawah candradimuka bagi siswa untuk menguasai cara belajar 

untuk belajar mandiri di kemudian hari. 

e. Belajar melalui kolaborasi, dalam setiap kolaborasi selalu ada siswa yang 

menonjol dibandingkan dengan koleganya dan sisiwa ini dapat dijadikan 

sebagai fasilitator dalam kelompoknya. 

f. Menggunakan penelitian autentik, penilaian autentik menunjukkan bahwa 

belajar telah berlangsung secara terpadu dan konstektual dan memberi 

kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. 

g. Mengejar standar tinggi, setiap sekolah seyogyanya menentukan 

kompetensi kelulusan dari waktu ke waktu terus ditingkatkan dan setiap 

sekolah hendaknya melakukan Benchmarking dengan melakukan studi 

banding ke berbagai sekolah di dalam dan luar negeri. 

 

5. Seni dalam Pendidikan Keluarga 

Pendidikan Seni, khususnya seni rupa hadir sebagai bagian integral dari 

prinsip pendidikan. Artinya, pendidikan seni rupa sebagai bagian dari 

pendidikan umum yang mendapat kewajiban (tugas )utama melatih kepekaam 

rasa: estetis(keindahan),maupun apresiasi seni, melalui pembelajatan praktek 

berkarya seni rupa. Pembelajaran seni rupa yang dimaksudkan adalah 

pendidikan untuk anak yang didasari oleh pembinaan intelegensi rupa (visual 

intelligenci) dengan kemampuan memahami objek secara 

komprehensifmaupun detail. Pemahaman terhadap objek dengan kinerja 

belajarnya melalui pengamata, asosiasi, pemahaman bentuk akhirnya 

berekspresi. 

Lingkup seni sebagai hasil aktivitas artistik yang meliputi seni suara, seni 

gerak dan seni rupa sesuai dengan media aktivitasnya. Media dalam hal ini 

mempunyai arti sarana yang menentukan batasan-batasan dari lingkup seni 

tersebut. Pemahaman tentang seni adalah merupakan ekspresi pribadi dan 

seni adalah ekspresi keindahan. 
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Seperti yang dikemukakan oleh Cut Kamaril Wardani Surono (200:3), 

pendidikan seni yaitu: 1. Pendidikan seni adalah sebuah cara atau strategi 

menamkan pengetahuan dan ketrampilan, dengan cara mengkondisikan anak 

atau siswa menjadi kreatif, inovatif, dan mampu mengenali potensi dirinya 

secara khas (karakteristiknya) serta memiliki sensitivitas terhadap berbagai 

perubahan sosial budaya dan lingkungan. 2. Pendidikan kesenian adalah 

kegiatan membuat manusia agar mampu bertahan hidup dan mampu 

menunjukkan jati dirinya di masa depan. Maka kemampuan beragam bahasa 

(multi Ianguage) perlu dikembangkan melalui pendidikan untuk menghadapi 

pesatnya perkembangan kemampuan berbahasa non verbal: bunyi, gerak, 

rupa dan perpaduannya. Melalui kemampuan beragam bahasa seni (artistik), 

manusia diharapkan mampu memahami dan berekspresi terhadap citra 

budaya sendiri dan budaya lain (multi cultural). Pendidikan seni juga 

memiliki wacana multidimensional artinya pendidikan seni memiliki cakupan 

yang luas baik yang berkaitan dengan masalah budaya ataupun ilmu 

pengetahuan. 

Tujuan diberikanya pendidikan seni di SekolahDasar diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Memberikan fasilitas yang sebesar-besarnya untuk dapat mengemukakan 

pendapatnya (ekspresi bebas). 

b. Melatih imajinasi anak, ini merupakan konskwensi logis darn kegiatan 

ekspresi; supaya bisa berekspresianak mempunyai bayangan terlebih 

dahulu yaitu denganlatihan imajinasi mungkin bisa berangkat darn 

pengamatan maupun hasil rekapitlasi kejadian yang telah direkam oleh 

otak. 

c. Memberikan pengalaman estetik dan mampu memberi umpan balik 

penilaian (kritik dan saran) terhadap suatu karya seni sesuai dengan 

mediumnya. 

d. sedangkan konsekwensi lainnya sebagai prasarat adalah pembinaan 

sensitivitas serta Rasa pada umumnya, hasil yang diharapkan adalah 

terbinanya visi artistik dan fiksi imajinatif. 
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e. Pembinaan Ketrampilan; diarahkan dengan membina kemampuan praktek 

berkarya seni dan kerajinan, gunanyauntuk merangka mempersiapkan 

kemampuan trampil dan praktis sebagai bekal hidup di kemudian hari. 

f. Mengembangkan kemampuan intelektual, imajinatif, ekspresi, kepekaan 

kreatif, keterampilan, dan mengapresiasi terhadap hasil karya seni dan 

keterampilan dari berbagai wilayah Nusantara dan mancanegara.  

g. Siswa memiliki pengetahuan, pengalaman dan kemauan keras berkarya 

dan berolah seni, serta kepekaan artistik sebagai dasar berekspresi pada 

budaya bangsa. Tujuan tersebut pada dasarnya adalah menyiapkan anak 

untuk berpengetahuan, berkecakapan dan berkemampuan dalam tingkat 

dasar agar kelak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi 

h. Menumbuhkembangkan sikap profesional, kooperatif, toleransi, 

kepemimpinan 

i. Seni sebagai alat pendidikan dalam arti pendidikan seni dapat dilakukan 

melalui kegiatan permainan. Tujuan pendidikan seni dapat dilakukan 

melalui kegiatan permainan. Tujuan pendidikan seni bukan untuk 

membina anak-anak menjadi seniman, melainkan untuk mendidik anak 

menjadi kreatif. Seni merupakan aktifitas permainan, melalui permainan 

kita dapat mendidik anak dan membina kreativitasnya sedini mungkin. 

Dengan demikian dapat dikatakan seni dapat digunakan sebagai alat 

pendidikan. 

Berseni merupakan, kebutuhan anak dalam: mengutarakan pendapat, 

berkhayal-berimajinasi, bermain, belajar, memahami bentuk yang ada di 

sekitar anak, merasakan: kegembiraan, kesedihan, dan rasa keagamaan, Seni 

membantu pertumbuhan mental. 

Bermain bagi anak merupakan kegembiraan dan kesibukan yang penting. 

Dalam bertanya seni rupa dapat menimbulkan kegembiraan. Kegembiraan 

anak nampak dan terlihat disebabkan oleh keaktifan atau kesempatan 

bergerak, bereksperimen, berlomba dan berkomunikasi. Dapat pula dilihat 

betapa senangnya anak-anak berkarya melalui seni rupa, mereka akan 
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bergerak-gerak dengan sadar atau tidak, mencoba-coba sesuatu yang 

diinginkan. Dalam kelompok mereka selalu berlomba untuk menyelesaikan 

karyanya sesuai dengan gagasannya. Apabila anak berhasil berkarya, dengan 

spontan ia akan berteriak dan bergerak, menandakan kegembiraannya. 

Anak berkarya sesuai dengan daya fantasinya dan apa yang dicapainya 

perlu mendapat pemahaman/pengertian orang lain. Bermain sangat berguna 

bagi perkembangan anak untuk persiapan dalam kehidupan masa dewasa. 

Permainan dimaksudkan antara lain : Permainan “membentuk”; melatih anak 

untuk berkarya. Permainan “fungsi”; melatih berbagai macam aktivitas fisik. 

Permainan “peranan”; berguna untuk menyiapkan anak mampu melakukan 

peranan dalam kehidupan di kemudian hari. Permainan “menerima”; berguna 

untuk memupuk kemampuan menerima kebudayaan. 

 

6. Analisis Pelaksanaan Kegiatan  

Berdasarkan penilaian mitra terhadap pelaksanaan kegiatan, dapat 

diketahui bahwa pada aspek kesesuaian program dengan kebutuhan mitra di 

PC Aisyiyah Kranggan terkait pembelajaran di PAUD menunjukkan 90% 

sesuai dengan program dan kebutuhan mitra yaitu guru PAUD di bawah 

naungan PC Aisyiyah Kecamatan Kranggan. Sedangkan pada aspek 

pelaksanaan program mencapai 92%, hal tersebut menunjukkan bahwa 

pelaksanaan program kegiatan berhasil dengan baik. Selanjutnya pada aspek 

penyampaian materi pelatihan pembelajaran CTL bagi Guru PAUD mencapai 

penilaian 90%, sedangkan pada aspek pendampingan penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran dan penentuan Puncak Tema pada setiap Tema 

Pembelajaran sebesar 90%.  

Uraian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan beserta 

program tim pengabdian Univeritas PGRI Semarang berada pada rentang skor 

85-100, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan kegiatan PKM 

masuk dalam kriteria sangat baik. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM di PCA Aisyiyah Kecamatan 

Temanggung serta guru-guru PAUD dan TK di Kecamatan Temanggung, terdapat 

beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain: 

1. Pemahaman guru PAUD dan TK tentang strategi pembelajaran kontekstual 

atau Contextual Teaching and Learning (CTL) telah bersama-sama 

diberikan solusi berupa sosialisasi mengenai strategi pembelajaran 

kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan materi 

yang sangat membuat peserta antusias dalam mengikuti kegiatan dengan 

krtiteria sangat baik. 

2. Pemahaman guru PAUD dan TK tentang implementasi pembelajaran 

kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan 

memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar telah diberikan 

pendampingan oleh tim pengabdian sehingga guru-guru PAUD dan TK di 

Kecamatan Temanggung  dapat mengimplementasikan pembelajaran 

kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan baik 

kepada peserta didik selama pembelajaran berlangsung. 

 

7.2 Saran 

Saran dari pelaksanaan IbM ini disampaikan kepada: 

1. Bagi Orangtua: diperlukan kesabaran dan ketelatenan yang serius dalam 

mengasuh, mendidik dan mendampingi anak bermain dan belajar di rumah 

dan alam sekitar. Perhatian orang tua sangat dibutuhkan oleh setiap anak, 

karena anak belajar dari keluarga dan  lingkungan. 

2. Bagi Guru: diperlukan kreatifitas yang luas dalam mengelola kegiatan 

belajar terutama dalam menyediakan media pembelajaran yang kreatif dan 

inovatif serta mengaitkan materi pembelajaran dengan alam sekitar 

sebagai sumber belajar. Hal ini dapat diaplikasikan dengan pembuatan dan 
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penggunaan alat permaianan edukasi memanfaatkan barang-barang bekas 

atau alat-alat yang ada di lingkungan sekitar. 

3. Bagi lembaga: hendaknya memberikan dukungan optimal dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran terutama dalam penyediaan fasilitas 

dan media yang dibutuhkan untuk meningkatkan pembelajaran yang 

kreatif dan inovatif yakni pembelajaran kontekstual (CTL). 
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D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 tahun terakhir  

No Tahun 
Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber* Jml(Rp) 

1 April 

2011 

IbM Pos PAUD Kelurahan 

Tambak Rejo, Kec.Gayamsari, 

Semarang 

IKIP PGRI 

Semarang 

Rp.5.000.000 

2 Maret 

2012 

Pentingnya Bintek dalam 

pengembangan karakteristik 

tenaga pengajar di Pos paud 

sebagai perwujudan mutu 

pendidik professional 

IKIP PGRI 

Semarang 

Rp. 

2.700.000 

3 April 

2012 

IbM Kelompok PKK Kelurahan 

Tambak Aji Ngaliyan, Semarang 

IKIP PGRI 

Semarang 

Rp.5.000.000 

4 Juli 

2012 

Pelatihan Pembelajaran 

kontekstual bagi tutor Pos Paud di 

kelurahan Rowosari, 

Kec.Tembalang kota Semarang 

IKIP PGRI 

Semarang 

Rp.5.960.000 

5 Oktobe

r 2012 

Pelatihan pembuatan APE 

berbasis kearifan local pada kader 

pos paud, orang tua dan pengurus 

PKK di lingkungan Desa Banyu 

Urip Margorejo PATI 

IKIP PGRI 

Semarang 

Rp.4.810.000 

6 Maret 

2013 

IbM Kader Pos PAUD Kel 

Tambak Rejo 

IKIP PGRI 

Semarang 

Rp.4.250.000 

 

7 

Mei 

2013 

IbM Pembinaan Kompetensi 

Profesional dan Pedagogik bagi 

IKIP PGRI 

Semarang 

Rp.5.000.000 
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tutor PAUD di kelurahan 

Pendrikan Kidul Kec. Semarang 

Tengah-Kota Semarang 
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Biodata Anggota 2 

A. Data Diri 

1 Nama Lengkap (gelar) Eka Sari Setianingsih, S.Pd., M.Pd.       

2 Jabatan fungsional Asisten Ahli 

3 Pangkat Golongan Penata Muda Tk.I/IIIb 

4 NPP 158501466 

5 NIDN 0617098504 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Pringombo, 17 September 1985 

7 Alamat Rumah Dusun Podosari RT.001 RW.002 No.1050 

Podosari-Pringsewu, Lampung 35373 

8 Alamat Domisili Jalan kendeng IV Nomor 15A 

BendangNgisor, Sampangan-Semarang 

9 Nomor Telepon/ Faks/ HP 081931740148 / 085769443385 

10 Alamat kantor UPGRIS GU Lt.2 Sidodadi Timur No.24 Dr. 

Cipto Semarang 

11 Nomor Telepon/ Faks (024) 8316377 Faks. 8448217 

13 Alamat Email ekasari129@yahoo.com 

14 Mata Kuliah yang Diampu 1 Penulisan Karya Ilmiah & Skripsi 

  2 Perkembangan Peserta Didik 

  3 Psikologi Pendidikan 

  4 Strategi Belajar Mengajar 

  5 Telaah Pengembangan Kurikulum 

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 S3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Universitas Ahmad 

Dahlan Yogyakarta 

(UAD) 

Universitas Negeri 

Semarang (UNNES) 

 

Bidang Ilmu Bimbingan dan 

Konseling 

Bimbingan dan 

Konseling 

 

mailto:ekasari129@yahoo.com
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Tahun Masuk-

Lulus 

2004-2009 2011-2014  

Judul 

Skripsi/Thesis/Di

sertasi 

Peningkatan Kebiasaan 

Belajar Melalui Layanan 

Bimbingan Kelompok 

Pada Peserta didik Kelas 

II Madrasah Tsanawiyah 

Mu’allimaat 

Muhammadiyah 

Yogyakarta 

Tahun Ajaran 2008/2009 

Pengembangan Model 

Bimbingan Kelompok 

Dengan Teknik 

Problem Solving Untuk 

Meningkatkan 

Keterbukaan Diri 

Peserta didik Kelas XI 

SMA N 1 Sewon 

Bantul Yogyakarta 

Tahun Ajaran 

2013/2014 

 

Nama 

Pembimbing/Pro

motor 

Prof. Dr. Suharsimi 

Arikunto 

Dra. ST. Martaningsih, 

M.Pd 

Dr. Anwar Sutoyo, 

M.Pd. 

Dr. Edy Purwanto, M. 

Si. 

 

 

C. Pengalaman Pengabdian Pada Masyarakat 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul  Pengabdian Pendanaan 

Sumber Jmlh 

1 2009 Layanan Bimbingan dan 

Konseling di SD Sekabupaten 

Pringsewu Lampung 

STKIP 

Muhammadiyah 

Pringsewu 

Lampung 

1.500.000 

2 2010 Pengembangan Kreativitas 

Anak di Kabupaten 

Pringsewu Lampung 

STKIP 

Muhammadiyah 

Pringsewu 

Lampung 

1.500.000 

3 2015 IbM bagi Orang Tua/ Wali UPGRIS 6.000.000 
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Murid Sekolah Dasar Negeri 

Pleburan 2 Kota Semarang 

4 2016 IbM Batik Kendal UPGRIS 3.750.000 

5 2016 Sosialisasi dan workshop 

pendidikan inklusi di SD N 

Bendan Ngisor Sampangan 

Semarang 

UPGRIS 3.500.000 

 

D. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jmlh 

1 2016 Evaluasi Implementasi 

Manajemen Pendidikan Inklusi 

Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) Tingkat SMP N 

Pageruyung Kendal 

LPPM 

UPGRIS 

4.500.000 

2 2016 Analisis Pendidikan Inklusi di SD 

Bina Harapan Semarang 

LPPM 

UPGRIS 

6.500.000 

 

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun 

Terakhir 

No Tahun Judul Artikel Volume/ 

Nomor/ 

Tahun 

Nama 

Jurnal 

1 2015 Keterbukaan Diri Peserta didik (Self-

Disclosure) 

ISSN 

2406-8691 

Volume 

2/nomor 

Jurnal BK-

Empati 
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2/2015 

 

2 2016 Peran Penting Bimbingan dan 

Konseling Dalam Memberikan 

Layanan Bimbingan Belajar di SD 

Jurnal 

mallih 

Peddas 

Vol 6, No 

1 

Desember 

2016 

ISSN: 

2088-5792 

Jurnal 

Malih 

Peddas 

PGSD 

 

 

F. Pengalaman Mernyampaikan Makalah Secara Oral Pada 

Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 Seminar Nasional 

BK 

Layanan Bimbingan 

dan Konseling Di SD 

Sekabupaten Pringsewu 

Lampung 

2009 di Aula SDN 1 

Ambarawa-Pringsewu 

Lampung 

2 Seminar Nasional 

BK 

Pengembangan 

Kreativitas Anak Di 

Kabupaten Pringsewu 

Lampung 

2010 di Aula STKIP 

Muhammadiyah 

Pringsewu-Lampung 

(STKIP MPL) 

3 Seminar Nasional 

BK 

Konseling Krisis Untuk 

Membantu Individu 

Korban Pascatrauma 

Kabut Asap 

2015 di Auditorium Lt.2 

Universitas 

Muhammadiyah Malang 

(UMM). 13 Desember 

2015 

4 Seminar Nasional 

PGSD 

 

Menumbuhkan Jiwa 

Entreprenuership Pada 

Peserta didik Sekolah 

Dasar Melalui Model 

Pembelajaran Talking 

2016  di Ruang 

Auditorium Gedung 

Pusat Lt.7 Universitas 

PGRI Semarang 
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Stick (UPGRIS). 22 Mei 2016 
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Biodata Anggota 3 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Ari Widyaningrum, S.Pd, M.Pd 

2 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

3 Jabatan Struktural - 

4 NIP/NIK/ Identitas 158901470 

5 NIDN 0611108901 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Kudus, 11 Oktober 1989 

7 Alamat Rumah Wergu Wetan 3/2 Kec. Kota, Kab. Kudus 

8 Nomor Telepon/ Faks/ HP 085641340526 

9 Alamat Kantor 
Jl. Sidodadi Timur No. 24-Dr. Cipto 

Semarang 

10 Nomor Telepon/ Faks 024 (8316377)/ 8448217 

11 Alamat e-mail ariwidyaningrum89@gmail.com  

12 Mata Kuliah Yang Diampu 

Gasal 2015-2016 

- Pendidikan Seni Musik 

Genap 2015-2016 

- Landasan Kependidikan 

- Pendidikan dan Pengembangan 

Masyarakat  

Riwayat Pendidikan *) 

Jenjang Nama PT Program Studi Th. Lulus 

S1 Universitas Negeri 

Semarang (UNNES) 

Pendidikan Seni 

Musik 

2011 

S2 Universitas Negeri 

Semarang (UNNES) 

Pendidikan Seni 2014 

Pengabdian Kepada Masyarakat Lima Tahun Terakhir *) 

No Tahun Judul Pengabdian 
Pendanaan 

Sumber Jumlah (juta) 

1. 2016 

 

IbM Ibu-ibu PKK 

Kelurahan Tlogomulyo 

Kecamatan Pedurungan 

Kota Semarang 

LPPM IKIP PGRI 

SEMARANG 
 

6,250 

 

mailto:ariwidyaningrum89@gmail.com
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 Lampiran 2. Peta Lokasi Wilayah Mitra 
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Lampiran 3. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama Dari Mitra 
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67 
 

Lampiran 4. Surat Tugas Tim Pengabdi 
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70 
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Lampiran 5. Daftar Hadir Peserta 
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Lampiran 6. Dokumentasi 

 

 
Penyampaian Materi Sosialisasi 

 

 

 
Penyampaian Materi Sosialisasi 
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penyampaian materi sosialisasi dan pendampingan kepada peserta 

 

 
penyampaian materi sosialisasi dan pendampingan kepada peserta 
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penyampaian materi sosialisasi dan pendampingan kepada peserta 

 

 

 
penyampaian materi sosialisasi dan pendampingan kepada peserta 
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Pendampingan 

 

 
Pendampingan 
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Pendampingan 

 

 

 
Pendampingan 
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Pendampingan 

 

 
 

Pendampingan 
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Lampiran 7. Poster PKM 
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Lampiran 8. Materi PKM 

 

 

1. Pembelajaran Kontekstual (CTL) 

2. Komunikasi Efektif Orangtua dan Anak 

3. Bermain dan Kreativitas Anak Usia Dini 

4. Pendidikan Inklusi Di Sekolah Reguler Bagi ABK 

5. Seni Dalam Pendidikan Keluarga 


