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Abstract
Contextual Teaching and Learning (CTL) is one of the innovations to accomplish the aim of learning. CTL is the
potentially able to increase the mastery of concept, thinking capability and students’ interest in learning science.
The teacher as a facilitator, hold an important role to the successful of learning. The aim of this research is to
analyze the challenges and problems faced by Biology teachers in conducting CTL. Questionnaires were
distributed and interview was conducted to the 36 Biology teachers  at state Junior High Schools in Pekanbaru.
The result of this study shows that teachers’ knowledge on CTL is 62,92 % (enough). Teacher face challengest
increase competence, to conduct innovated learning an to access current information. The implementation of
contextual learning faces difficulties on the implementation of 7 components of CTL, designing and conducting,
and evaluating the result of learning. These challenges and problems could be overcomed when every
component work together hand in hand. However, the most important one is how science teachers change and
change the way of thinking in order to increase profesionalism.
Key words: Contextual learning, problems, challenges.

Pendahuluan
Kurikulum merupakan unsur penting dalam proses pembelajaran. Apabila kurikulum tidak ada, tentu sulit

bagi perencana dan pelaksana pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan  yang dijalankan. Penerapan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mulai tahun pelajaran 2006/2007 menyebabkan sekolah memiliki
hak  dan wewenang membuat dan mengembangkan kurikulum, hal ini berarti sekolah dan guru mesti aktif dan
kreatif dalam menentukan langkah-langkah pembuatan dan pengembangan kurikulum.

Begitu besarnya peran kurikulum, maka kurikulum mesti dipahami dengan baik oleh semua pelaksana
pendidikan, terutama guru. Guru yang menguasai kurikulum dengan baik akan mampu menyampaikan
pembelajaran yang bermanfaat dan bermakna bagi pelajar. Untuk itu guru perlu memiliki kompetensi mengenai
beberapa prinsip mengajar yang mengacu pada peningkatan kemampuan internal  siswa dalam merancang,
melaksanakan, dan menilai pembelajaran.

Realitas di lapangan menunjukkan masih banyak guru yang bertugas pada berbagai satuan pendidikan
tidak siap menghadapi perubahan, salah satu penyebabnya pemahaman guru mengenai kurikulum belum
memadai. Setiap kurikulum memiliki karakter dan tuntutan tertentu dalam pelaksanaannya. Ia memerlukan
pemahaman dan persepsi para pelaku pendidikan terutamanya guru. Untuk itu sebelum diterapkan ia perlu
dilakukan sosialisasi, bimbingan teknis, kesediaan perangkat kurikulum, dan sistem pelaksanaannya harus
dilakukan secara intensif dan komprehensif. Karena ketidaksiapan pelaksanaan kurikulum baru tentu akan
menghadapi banyak hambatan pada pelaksanaan.

Guru sebagai tenaga pengajar memegang peranan penting dalam berhasil tidaknya suatu pendidikan di
sekolah. Pelaksanaan pembelajaran tidak terlepas dari rencana atau persiapan yang baik oleh guru. Oleh karena
itu, diantara tugas utama guru sains ialah mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dengan menggunakan
strategi-strategi pembelajaran yang menyebabkan pembelajaran sains yang efektif.

Aktivitas dan tugas yang mempunyai kesinambungan dengan konteks sosial kehidupan sehari-hari
hendaknya  menjadi sarana pembelajaran. Strategi pembelajaran  yang tidak menghubungkan aktivitas di kelas
dengan diluar sekolah akan menyebabkan siswa melihat pembelajaran di sekolah sebagai sesuatu yang terpisah
dari kehidupan sehari-hari. Pembelajaran sains sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry)
untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai
aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran sains di SMP/MTs menekankan pada pemberian
pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap
ilmiah (Depdiknas, 2003).
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Main & Rowe (1993) menyatakan dalam sains, proses pemecahan masalah memerlukan keterampilan
berfikir untuk membuat inferens, analisis, sintesis, dan penilaian  tidak hanya pengetahuan dan pemahaman.
Dalam mempelajari sains diperlukan pemahaman yang cukup tinggi untuk menguasai konsep-konsep dan teori
yang terkandung dalam pelajaran sains. Oleh karena itu orientasi pembelajaran sains harus berubah, sains  tidak
hanya diajarkan secara verbalisme. Siswa hendaknya dibekali dengan keterampilan proses dalam menjalankan
penyelidikan, dapat menggunakan dan menerapkan pengetahuannya mengenai konsep sains untuk pemecahan
masalah  dalam kehidupan sehari-hari.

Mata pelajaran  biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari  di Sekolah Menengah
Pertama dan berada satu rumpun dengan mata pelajaran Fisika yaitu Sains. Tujuan umum pendidikan sains
adalah agar siswa menguasai materi pelajaran, mengorganisasikan metode ilmiah yang dilandasi sikap ilmiah
untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sehingga menyadari kekuasaan dan kebesaran pencipta Nya.
Pada pembelajaran biologi diperlukan keterlibatan pelajar secara optimal sehingga pembelajaran lebih
bermakna, untuk itu guru harus dapat mengamati dan mengetahui keadaan serta situasi belajar siswa dalam
kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran Biologi (life science) sewajarnya dikembangkan melalui hands-on
activity dan minds-on activity (Ibrahim, 2004).

Faktor utama dalam pembelajaran sains, bahwa siswa belajar melalui proses inkuiri, sehingga mereka
dapat belajar dengan semangat dan pada suasana yang menyenangkan (Zemelman, 1998 ). Siswa akan belajar
dari apa yang mereka kerjakan dan dari pengalaman mereka (Schelecty, 1997).).

Sudah cukup lama disadari bahwa kelas-kelas kita tidak produktif. Sehari-hari kelas diisi dengan ceramah,
dilain pihak siswa menerima pelajaran dan menghafal. Untuk itu perlu dikembangkan alternatif strategi
pembelajaran yang lebih berfihak dan memberdayakan pelajar. Salah satu pendekatan yang memungkinkan
dalam pembelajaran sains adalah pendekatan kontekstual.

Pendekatan Kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru menghubungkan materi yang
diajarkannya dengan situasi nyata, dan memfasilitasi agar siswa  dapat membuat hubungan antara pengetahuan
yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan. Melalui pendekatan kontekstual, siswa akan belajar
mandiri, bersifat alami, dan dapat mengkonstruksi pengetahuannya.

Filosofi  kontekstual sebenarnya bukanlah hal yang baru. John Dewey pada tahun 1916 sudah
mengembangkan filosofi belajar yang menekankan pada pengembangan minat dan pengalaman pelajar.
Menurut  Depdiknas (2003) seorang guru dalam kelasnya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan
mengutamakan aktivitas siswa untuk menemukan sendiri, pada prinsipnya telah menerapkan kontekstual.

Pembelajaran kontekstual dilaksanakan berdasarkan tujuh prinsip yaitu konstruksivisme, inquiry,
questioning, learning community, modelling, reflective, and authentic assesment, dan dilaksanakan dengan 5
strategi , yaitu (1) relating (2) experiencing, (3) applying, (4) cooperating, dan (5) transferring, (Parnell, D. 1995,
dan Crawford, 2001)

Menurut Wilkinson (1999) pembelajaran kontekstual  memberi fokus  kepada konteks. Sehingga siswa
dapat menerima pembelajaran dengan lebih mudah dan bermakna. Sejalan dengan kurikulum 2006 menurut
Depdiknas (2003) pelaksanaan pembelajaran menekankan pemberian pengalaman belajar kepada siswa secara
langsung dalam pembelajaran sains melalui pengembangan keterampilan proses dan  sikap dengan tujuan agar
siswa memahami konsep-konsep dan mampu menyelesaikan masalah. Untuk itu salah pendekatan yang dirasa
sesuai dalam pembelajaran sains   adalah pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning/CTL).

Pelaksanaan pembelajaran kontekstual masih menemukan banyak hambatan, hal ini antara lain
disebabkan  oleh kondisi sekolah, fasilitas pembelajaran, hasil belajar siswa, dan kemampuan guru membina
pembelajaran masih rendah. Usaha-usaha yang dilakukan dengan menerapkan strategi dan pendekatan
pembelajaran ternyata belum sesuai dengan yang diharapkan. Masih banyak guru-guru dalam mengajarkan
biologi seperti memberi ulasan pada berita dan kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium hanya sekedar
verifikasi.  Keterampilan proses yang semestinya dimiliki siswa dalam melaksanakan penyelidikan ilmiah belum
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nampak. Keterampilan proses dalam pembelajaran biologi sangat penting, karena diperlukan dalam pemecahan
masalah. Pemecahan masalah harus berlandaskan pengalaman nyata  dan sesuai pada konteksnya.

Kajian ini merupakan studi pendahuluan untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang ditemukan guru
biologi SMPN Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum. Hasil kajian ini
dijadikan dasar untuk mengembangkan strategi pembelajaran biologi yang dapat dilaksanakan oleh guru dengan
mengintegrasikan keterampilan proses dan pemecahan masalah dalam pembelajaran kontekstual.

Metode Penelitian
Kajian dilaksanakan di SMPN Kota Pekanbaru bulan Januari sampai Maret 2007 dengan populasi 82

orang guru biologi pada 30 SMPN Kota Pekanbaru. Pengambilan sampel secara acak berjumlah  36 orang guru
pada 15 SMPN Kota Pekanbaru. Pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, kuesioner, dan tes.
Wawancara terstuktur dan kuesioner  untuk mengetahui profil guru, persepsi, tantangan dan hambatan guru
dalam melaksanakan pembelajaran serta tes untuk mengukur pengetahuan guru tentang pembelajaran
kontekstual. Analisis data dilakukan secara deskriptif.

Pembahasan
Saat ini selain pemerintah pusat, pemerintah provinsi Riau dan kabupaten/kota  cukup memberikan

perhatian dengan memberi bea siswa kepada guru untuk melanjutkan pendidikannya. Untuk kota Pekanbaru
Jumlah Guru Biologi SMPN yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana Strata 1 sebanyak 84 %,dan untuk
provinsi Riau pada tahun 2006 guru IPA dengan kualifikasi akademik S-1 baru mencapai 46,19%.  Tetapi hal
yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kualifikasi akademik ini juga kesesuaian antara bidang yang akan
dipilih dengan matapelajaran yang diajarkan oleh guru yang bersangkutan. Karena jika hanya sekedar memenuhi
standar kualifikasi akademik (sarjana) tetapi tidak sesuai dengan bidang yang diajarkan tentu juga tidak akan
memberi kontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan, dan akan menimbulkan permasalahan baru pula.

Tantangan Guru dan Hambatan Guru melaksanakan Inovasi Pembelajaran
Kota Pekanbaru terdiri dari  7 kecamatan memiliki  30 Sekolah Menengah Pertama Negeri, sebanyak 201

kelas VII dengan jumlah  9518  siswa, dan 154 guru IPA (Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2006). Berdasarkan
akreditasi, terdapat 4 Sekolah akreditasi A, 12 sekolah akreditasi B, 12 sekolah akrediasi C, dan 2 sekolah
akreditasi D. Pada  tahun  pelajaran 2002/2003  pada  sekolah akreditasi A telah dilaksanakan pembelajaran
berdasarkan uji coba kurikulum  berbasis kompetensi dengan pendekatan kontekstual.

Hasil kajian memperlihatkan pengetahuan guru mengenai pembelajaran kontekstual 62,92%, 41,70 %
guru Biologi SMPN Pekanbaru telah melaksanakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum. Rendahnya
pengetahuan guru tentang wawasan strategi pembelajaran akan menjadi masalah besar apabila tidak  dicarikan
penyelesaiannya. Hal ini terjadi mungkin disebabkan semasa mengikuti pendidikan keguruan dahulu, mereka
belum menghayati bagaimana sebaiknya mengembangkan strategi pembelajarannya, dan mereka  sudah cukup
puas dengan kemampuan yang dimilikinya sekarang sehingga keinginan untuk mengembangkan dirinya tidak
muncul.

Guru seharusnya dapat menjalankan perannya sebagai fasilitator, untuk itu ia mesti selalu menambah
wawasan tentang strategi pembelajaran dapat terus ditingkatkan. Komunitas guru perlu selalu mengikuti kegiatan
akademik dan profesional yang berciri kemitraan yang  berorientasi kepada peningkatan kinerja guru. Beberapa
kegiatan  yang dapat dilakukan guru sains bagi meningkatkan kemampuan tentang strategi pembelajaran:
1. Aktif mengikuti seminar, lokakarya, dan pelatihan yang berkenaan dengan strategi pembelajaran dan

pengembangan model-model pembelajaran baik tingkat lokal mahupun nasional (jika memungkinkan
internasional)

2. Aktif mengikuti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja   Guru (KKG) di daerah
masing-masing.

3. Mengekspos diri terhadap perkembangan materi terkini.
Menyiapkan bahan pelajaran merupakan tantangan  tersendiri bagi guru Biologi. Dalam menyiapkan

bahan pelajaran guru mesti melaksanakan penataan dan pengemasan bahan pelajaran, sehingga ia dapat
menuangkan semua informasi dan materi keilmuan yang dimilikinya. Guru perlu memilih bahan pelajaran
berdasarkan kompetensi yang akan dicapai, karakteristik materi, pengetahuan awal siswa, serta fasilitas
pembelajaran. Beberapa masalah yang muncul pada guru dalam menyiapkan bahan pelajaran karena guru tidak
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mengikuti  perkembangan dan kemajuan terkini pada bidang yang diajarkannya (sains). Sehingga bahan
pelajaran yang dibuat hanya merupakan replikasi dari tahun-tahun sebelumnya.

Jumlah dan jenis buku yang digunakan guru untuk menyiapkan bahan pelajarannya sangat terbatas,
hanya 44,40 % guru yang menggunakan lebih dari dua buku untuk menyiapkan bahan pelajarannya, dan 38,90
% guru yang telah memanfaatkan multimedia dan teknologi informasi dalam pembelajarannya. Dengan kemajuan
dan perkembangan ilmu yang sangat pesat, guru tidak mungkin menyiapkan bahan pelajaran  hanya
berdasarkan  pengetahuan yang dimilikinya, atau hanya berdasarkan pada satu buku saja, karena hal ini akan
menyebabkan kompetensi yang diharapkan tidak tercapai.

Salah satu penyebab guru tidak dapat merancang dan mengemas  bahan pelajaran dengan baik ialah
karena keterbatasan kemampuan untuk mengakses informasi. Mereka tidak tahu bagaimana cara memperoleh
informasi terbaru berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Oleh karena itu guru biologi harus meningkatkan
kualitas pembelajarannya dan mengekspos diri dengan materi terkini, baik yang berasal dari buku maupun
internet. Sebaiknya guru sendirilah yang langsung mencari informasi dari berbagai sumber. Perkembangan ilmu
dan teknologi menyebabkan informasi yang tersedia sangat banyak. Hal ini tentu akan memberi kemudahan bagi
guru untuk memperoleh informasi yang cukup banyak untuk mengemas bahan pembelajarannya. Guru memiliki
persepsi yang baik tentang pelaksanaan Pembelajaran Kontekstual, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata
mereka sering mengalami hambatan. Hambatan guru biologi melaksanakan pembelajaran kontekstual dapat
dilihat pada Tabel 1. berikut:

Tabel 1. Hambatan Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran Kontekstual

No Sub Indikator Sebaran Jawaban Jumlah
Responden

Rata-rata
(Kategori)A B C D

1 Hambatan dalam merencanakan dan
melaksanakan materi pelajaran dengan
pendekatan  CTL. 0 14 21 1 36 2.64

(Sering)

2 Hambatan menerapkan tujuh komponen CTL. 2 13 19 2 36 2.58
(Sering)

3 Hambatan dalam mengelola kelas selama
proses belajar mengajar dengan pendekatan
CTL.

1 10 19 6 36 2.83
(Jarang)

4 Hambatan melaksanakan peni-laian selama
proses belajar mengajar. 1 9 25 1 36 2.27

(Sering)
 Rata-rata 2.69

(Sering)

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan sebagian besar guru sering mengalami hambatan dalam
merencanakan pembelajaran terutama dalam menjabarkan  kompetensi dasar menjadi  pengalaman belajar yang
melatih kemahiran berfikir tinggat tinggi. Guru juga sering mengalami hambatan dalam menerapkan tujuh
komponen CTL dan melaksanakan penilaian selama proses belajar mengajar. Hal ini disebabkan karena guru
belum terbiasa merancang dan menerapkan berbagai asesment alternatif untuk penilaian. Tantangan ini tentu
dapat dihilangkan apabila waktu, biaya, bahasa  tidak menjadi hambatan, dan  guru mau melaksanakan
perubahan dalam mengelola pembelajaran yang dibinanya.

Penutup
Berkembangnya sains dan teknologi menyebabkan kurikulum yang telah dirancang untuk mencapai

tujuan pendidikan nasional  akan mengalami perubahan. Guru sebagai pelaksana kurikulum harus siap
mengahadapi perubahan ini. Keputusan pemerintah dengan memberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006 mengalami banyak hambatan dari pihak guru. Karena jumlah dan kualitas
guru di Provinsi Riau, khususnya kota Pekanbaru belum memadai. Tantangan yang dihadapi oleh guru  meliputi ;
peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi, melaksanakan inovasi pembelajaran, dan mengakses
informasi terkini. Tantangan yang dihadapi ini tentu akan dapat diatasi jika ada kerja sama antara semua pihak
yang berkait. Tetapi  yang lebih penting adalah bagaimana guru biologi  mau berubah dan mengubah pola pikir
untuk meningkatkan keprofesionalannya. Semoga pendidikan di Indonesia berjaya menghantarkan warganegara
mencapai tujuan pendidikan nasional yang diharapkan.
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