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Abstrak: Pendekatan kontekstual dan strategi kontekstual merupakan  salah 

satu pendekatan dan strategi pembelajaran yang dapat dipilih dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pemilihan tersebut 

didasarkan pada beberapa alasan: (1) guru dapat mendorong siswa mampu 

mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, (2) guru dapat mengkondisikan 

siswa  mengalami langsung bukan menghafal atau transfer pengetahuan dari 

guru, dan (3) guru dapat memaksimalkan pemanfaatan berbagai lingkungan 

belajar dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tantangan 

bagi guru adalah bagaimana mendesain lingkungan belajar yang 

memungkinkan siswa mampu mengaitkan berbagai bentuk pengalaman 

sosial, budaya, fisik, dan psikologi dengan pembelajaran yang dilaksanakan. 
Adapun prosedur secara garis besar desain pendekatan dan strategi 

pembelajaran kontekstual sebagai berikut: (1) mengkondisikan 

pembelajaran yang lebih bermakna dengan cara membuat siswa bekerja, 

menemukan, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan 

yang baru, (2) mengkondisikan aktivitas inkuiri dalam setiap pembelajaran, 

(3) mengkondisikan kelas dengan kegiatan yang menghidupkan aktivitas 

bertanya, (4) mengemas pembelajaran yang menjadikan kelas menjadi 

masyarakat belajar (belajar dalam kelompok-kelompok), (5) melakukan 

pemodelan dari siapa saja dalam bentuk apa saja sebagai contoh 

pembelajaran, (6) mengadakan refleksi di akhir pertemuan, dan (7) 

menggunakan penilaian autentik dalam berbagai bentuk pada setiap 

pembelajaran. 
 

Kata Kunci: pendekatan kontekstual, sastra anak, sekolah dasar, kurikulum 

tingkat satuan pendidikan. 
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Pendahuluan 

 

Siswa akan tumbuh 

kesenangan belajar jika 

lingkungan diciptakan secara 

alamiah. Belajar akan lebih 

bermakna jika siswa mengalami 

langsung apa yang dipelajarinya, 

bukan mengetahui dari guru. 

Strategi pembelajaran lebih 

dipentingkan daripada hasil 

belajar. Maksudnya, guru lebih 

banyak berurusan dengan strategi 

pembelajaran daripada memberi 

informasi. Dengan demikian, 

pengalaman belajar tidak hanya 

berorientasi pada guru dan buku 

teks, tetapi juga dapat dikemas 

melalui penggunaan pendekatan 

dan strategi pembelajaran. 

Pendekatan kontekstual 

dan strategi pembelajaran 

kontekstual merupakan salah satu 

pendekatan dan strategi 

pembelajaran yang dapat  dipilih 

dalam Kurikulum 2006.  

Beberapa hal yang mendasari 

pemilihan yaitu (1) sebuah 

pendekatan atau strategi 

pembelajaran yang tidak 

mengharuskan  siswa menghafal 

fakta-fakta, tetapi mendorong 

siswa mengkonstruksikan 

pengetahuan di benak mereka 

sendiri, (2) siswa diharapkan 

belajar melalui mengalami bukan 

menghafal atau tranfer dari guru, 

dan  (3)  pemanfaatan lingkungan 

belajar yang tidak berbatas artinya 

guru didorong untuk mendesain 

lingkungan belajar yang 

memungkinkan untuk mengaitkan 

berbagai bentuk pengalaman 

sosial, budaya, fisik, dan 

psikologi dalam mencapai hasil 

belajar.  

Pendekatan pembelajaran 

kontekstual  lebih mengutamakan 

pemanfaatan lingkungan belajar 

siswa. Konsep belajar tersebut  

dirancang dan dilaksanakan 

berbeda dengan belajar secara 

tradisional. Perbedaan tersebut 

bukan hanya dalam pembuatan 

silabusnya, pemilihan materi, 

pemanfaatan media atau sumber, 

penggunaan alat evaluasi, dan 

efek interaksinya, tetapi juga 

perolehan kompetensinya yang 

mencakup pengembangan aspek 

pengetahuan, keterampilan, sikap, 

dan nilai-nilai yang dapat 

direfleksikan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak siswa. 

    Disamping pendekatan atau 

strategi pembelajaran kontekstual,   

bahan atau materi juga layak 

untuk dipertimbangkan baik yang 

terkait dengan pengetahuan dan 

pengalaman guru yakni 

kekayaaan pengalaman yang 

tumbuh dari perhatian terhadap 

dunia anak-anak sehingga 

menjadikan paham tentang sastra 

anak-anak; ataupun yang terkait 

dengan cocok tidaknya pemilihan 

bahan dengan dunia anak, selera 

anak, serta pemanfaatan bahan 

yang sesuai dengan konteks dunia 

anak. Oleh karena itu, sastra anak-

anak yang dipilih isinya dalam 

jangkauan pengalaman dan 

pemahaman anak, sebagaimana 

dicontohkan oleh Huck, dkk. 

(1987:5), the feeling of nostalgiais 

an adult emotion that is foreign to 

most boys and girls. Children 

seldom look back on the 

childhood, but always forward. 

Such a sentimental, nostalgic 

book as childhood is a time of 

innoncence by Joan Walsh 

*)
 Dosen FKIP-UT 
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Angunld is not for children but is 

about childhood. 

 

Pendekatan Pembelajaran 

Kontekstual 

Pendekatan pembelajaran 

kontekstual merupakan suatu 

konsepsi yang membantu guru 

mengaitkan isi materi pelajaran 

dengan keadaan dunia nyata. 

Pembelajaran ini memotivasi 

siswa untuk menghubungkan 

pengetahuan yang diperoleh di 

kelas dan penerapannya dalam 

kehidupan siswa sebagai anggota 

keluarga, sebagai anggota 

masyarakat dan nantinya sebagai 

tenaga kerja ( Kasihani, 2003:1). 

 Mirip dengan definisi di atas 

Suparno (2003:2) mendefinisikan 

pendekatan kontekstual 

merupakan pembelajaran yang 

memiliki acuan konsep mengajar 

dan belajar yang membantu guru 

dalam menghubungkan mata 

pelajaran (konten) dengan situasi 

nyata dan yang memotivasi siswa 

dalam menghubungkan 

pengetahuan dan menerapkan 

pengetahuannya itu dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Berbeda sudut pandang 

dengan kedua definisi di atas 

Depdiknas (2002:8) 

mendefinisikan pendekatan 

kontekstual sebagai sebuah 

pendekatan pembelajaran yang 

mengakui dan menunjukkan 

kondisi alamiah dari pengetahuan. 

Melalui hubungan di dalam dan di 

luar ruang kelas, suatu pendekatan 

pembelajaran kontekstual 

menjadikan pengalaman lebih 

relevan dan berarti bagi siswa 

dalam membangun pengetahuan 

yang akan mereka terapkan dalam 

pembelajaran seumur hidup. 

Pembelajaran kontekstual 

menyajikan suatu konsep yang 

mengkaitkan materi pelajaran 

yang dipelajari siswa dengan 

konteks dimana materi tersebut 

digunakan, serta berhubungan 

dengan bagaimana seseorang 

belajar atau gaya/cara siswa 

belajar.  

Berdasarkan ketiga 

definisi di atas dapat dirumuskan 

definisi pendekatan kontekstual 

sebagai konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan 

materi yang diajarkannya dengan 

situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan 

yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan  

mereka sebagai anggota keluarga 

dan masyarakat. 

 

Komponen Pendekatan 

Kontekstual 
Pendekatan pembelajaran 

kontekstual memiliki tujuh 

komponen utama, yaitu 

konstruktivisme (Constructivism), 

menemukan (Inquiry), bertanya 

(Questioning), masyarakat belajar 

(Learning Community), 

pemodelan (Modeling), refleksi 

(Reflection), dan penilaian 

autentik (Authentic Assessment). 

Ketujuh komponen tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

 

Konstruktivisme(Constructivism) 
 Konstruktivisme 

merupakan landasan berpikir 

pendekatan kontekstual, yaitu 

bahwa pengetahuan dibangun 

oleh manusia sedikit demi 

sedikit, yang hasilnya diperluas 
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melalui konteks yang terbatas 

(sempit) dan tidak sekaligus. 

Pengetahuan bukanlah 

seperangkat fakta-fakta, konsep 

atau kaidah yang siap untuk 

diingat dan diperoleh. Manusia 

yang harus mengkonstruksi 

pengetahuan itu dan memberi 

makna melalui pengalaman 

nyata. Dengan dasar itu, 

pembelajaran harus dikemas 

menjadi proses mengkonstruksi 

bukan menerima pengetahuan. 

Siswa membangun sendiri 

pengetahuan mereka melalui 

keterlibatan aktif dalam proses 

pembelajaran. Siswa yang 

mengambil peran dalam waktu 

belajar.  

 

Penemuan (Inquiry) 

 
 Menemukan merupakan 

bagian pokok dari kegiatan 

pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual. Pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh 

siswa diharapkan hasil dari 

menemukan sendiri. Diharapkan 

guru dapat mengemas 

pembelajarannya yang 

menjadikan siswa menemukan 

sendiri persoalan dan 

pemecahannya. Adapun siklus 

inkuiri yaitu observasi, bertanya, 

mengajukan dugaan, 

pengumpulan data, dan 

penyimpulan. 

 

Bertanya (Questioning) 

 

 Bertanya merupakan 

strategi yang utama dalam 

pendekatan kontekstual. Bertanya 

dalam pembelajaran dipandang 

sebagai kegiatan guru untuk 

mendorong, membimbing, dan 

menilai kemampuan berpikir 

siswa. Bagi siswa, kegiatan 

bertanya merupakan bagian 

penting dalam menggali 

informasi, mengkonfirmasikan 

apa yang telah diketahui, dan 

mengarahkan perhatian pada 

aspek yang belum diketahuinya. 

Aktivitas bertanya dapat 

dilakukan pada kegiatan siswa 

berdiskusi, bekerja dalam 

kelompok, ketika menemui 

kesulitan, dan ketika sedang 

mengamati. 

 

Masyarakat Belajar (Learning 

Community) 

 

 Konsep masyarakat belajar 

mengisyaratkan agar hasil belajar 

diperoleh dari kerjasama dengan 

orang lain. Hasil belajar diperoleh 

dari sharing antar teman, antar 

kelompok atau bahkan dengan 

orang di sekitarnya. Masyarakat 

belajar akan terjadi apabila terjadi 

proses komunikasi dua arah. 

Kegiatan saling belajar ini bisa 

terjadi apabila tidak pihak yang 

merasa segan untuk bertanya, 

tidak ada pihak yang menganggap 

paling tahu, semua pihak saling 

mendengarkan. Setiap pihak harus 

merasa bahwa setiap orang lain 

memiliki pengetahuan, 

pengalaman, ketrampilan yang 

berbeda yang perlu dipelajari. 

 

Pemodelan (Modeling) 

 

 Dalam sebuah pembelajaran, 

ada model yang bisa ditiru. 

Pemodelan pada dasarnya 

menbahasakan gagasan yang 

dipikirkan, mendemontrasikan 
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agar siswanya belajar, melakukan 

agar siswa-siswanya melakukan. 

Dalam pendekatan kontekstual, 

guru bukan satu-satunya model. 

Model bisa ditunjuk dari siswa 

atau orang ahli yang didatangkan. 

 

Reflkesi (Reflection) 

 

 Reflkesi adalah cara 

berpikir tentang apa yang baru 

dipelajari atau berpikir ke belakang 
tentang apa-apa yang sudah 
dilakukan di masa yang lalu. Refleksi 
meruppakan gambaran terhadap 
kegiatan atau pengetahuan yang baru 
diterima. Siswa mengendapkan 
pengetahuan yang baru diperoleh 

sebagai struktur pengatehuan 

yang baru. Untuk itu guru perlu 

mengadakan refleksi dalam akhir 

kegiatan pembelajarannya. 

 

Penilaian Autentik (Authentic 

Assessment) 

 

 Authentic Assessment 

adalah prosedur penilaian pada 

pendekatan pembelajaran 
kontekstual. Prinsip yang digunakan 

dalam penilaian dan ciri-ciri 

penilaian autentik adalah sebagai 

berikut: (1) harus mengukur 

semua aspek pembelajaran yang 

mencakup proses, kinerja, dan 

produk; (2) dilaksanakan selama 

dan sesudah proses pembelajaran;  

(3) tes hanya salah satu cara atau 

alat pengumpul data penilaian 

dalam arti pertanyaan yang 

dijawab adalah apakah anak-anak 

belajar?, bukan apa yang sudah 

diketahui? Jadi siswa dinilai 

kemampuannya dengan berbagai 

cara, tidak hanya dari hanya dari 

hasil tes; dan (4) penilaian harus 

menekankan kedalaman 

pengetahuan dan keahlian siswa, 

bukan keluasannya (kuantitas).  

 

Strategi Pembejaran Kontekstual 
 
 Beberapa pakar telah 

mengemukakan strategi 

pembelajaran kontekstual yang 

pada umumnya hampir sama 

hanya ada sedikit perbedaan 

penekanan. 

 Blanchard (dalam 

Kasihani, 2003:3) menawarkan 

strategi pembelajaran kontekstual 

sebagai berikut: (1) menekankan 

pentingnya pemecahan masalah, 

(2) mengakui perlunya kegiatan 

belajar-mengajar yang dilakukan 

dalam berbagai konteks seperti 

rumah, masyarakat, dan tempat 

kerja, (3) mengajar siswa 

memantau dan mengarahkan 

pembelajaran mereka agar 

menjadi siswa yang dapat belajar 

sendiri, (4) menekankan pelajaran 

pada konteks yang berbeda-beda, 

(5) mendorong siswa belajar dari 

sesama teman dan belajar 

bersama, dan (6) menggunakan 

peniliaian otentik. Sedangkan 

COR yaitu Center for 

Occupational Researrch di 

Amerika (dalam Suparno, 2003:3) 

menyusun strategi kontekstual 

sebagai berikut: (1) Relating 

adalah bentuk belajar dalam 

konteks kehidupan nyata atau 

pengalaman nyata. Pembelajaran 

harus digunakan untuk 

menghubungkan situasi sehari-

hari demham informasi baru 

untuk dipahami tau dengan 

problem untuk dipecahkan; (2) 

Experiencing adalah belajar dalam 

konteks kegiatan eksplorasi, 
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penemuan, dan penciptaan. 

Kegiatan ini merupakan 

jantungnya belajar kontekstual; 

(3) Applying adalah belajar dalam 

bentuk penerapan pengalaman 

hasil belajar ke dalam penggunaan 

dan kebutuhan praktis. Dalam 

penerapan ini siswa menerapkan 

konsep dan informasi ke dalam 

kebutuhan kehidupan mendatang 

yang dibayangkan; (4) 

Cooperating adalah belajar dalam 

bentuk berbagi informasi dan 

pengalaman, saling merespon, dan 

saling berkomunikasi. Bentuk 

belajar ini tidak hanya membantu 

siswa belajar tentang materi, 

tetapi juga konsisten dengan 

penekanan belajar kontekstual 

dalam dunia nyata. Dalam 

kehidupan nyata siswa akan 

menjadi warga yang hidup 

berdampingan dan berkomunikasi 

dengan warga lain; dan (5) 

Transfering adalah kegiatan 

belajar dalam bentuk 

memanfaatkan pengetahuan dan 

pengalamannya berdasarkan 

konteks baru untuk mendapatkan 

pengetahuandan pengalaman 

belajar yang baru.    

 Mengacu pada sejumlah 

strategi belajar yang ditawarkan di 

atas maka dapat dirumuskan 

prosedur secara garis besar 

penerapan pendekatan 

pembelajaran kontekstual sebagai 

berikut: (1) mengkondisikan 

pembelajaran yang lebih 

bermakna dengan cara membuat 

siswa bekerja sendiri, menemukan 

sendiri, dan mengkonstruksi 

sendiri pengetahuan dan 

keterampilan yang baru, (2) 

mengkondisikan sktivitas ingkuiri 

dalam setiap kegiatan 

pembelajaran, (3) kondisikan 

kelas dengan kegiatan yang 

menghidupkan aktivitas bertanya, 

(4) kemas pembelajaran yang 

menjadikan kelas menjadi 

masyarakat belajar (belajar dalam 

kelompok-kelompok), (5) lakukan 

pemodelan dari siapa saja dalam 

bentuk apa saja sebgai contoh 

pembelajaran, (6) adaka refleksi 

di setiap akhir pertemuan, dan (7) 

gunakan penilaian otentik dalam 

berbagai bentuk pada setiap 

pembelajaran. 

 

Pengembangan Materi dalam 

Pembelajaran Kontekstual 

 
Materi pembelajaran sebagai 

komponen dalam perencanaan 

dan pelaksanaan pembelajaran 

menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan dan dipertimbangkan. 
Sebab walaupun guru sangat 

paham terhadap berbagai strategi 

akan tidak ada artinya jika 

keberadaan materi pembelajaran 

diabaikan. Untuk itu, guru sudah 

selayaknya memiliki pengetahuan 

dan pengalaman dalam hal yang 

berkaitan dengan materi 

pembelajaran.  

 Dalam menyiapkan 

materi pembelajaran guru 

hendaknya (1) mempelajari 

kompetensi dasar, indikator, dan 

hasil belajar, (2) mempelajari hal-

hal (fokus pembelajaran), urutan, 

keutuhan, urutan tingkat kesulitan 

dan satuan-satuan pengalaman 

belajar yang secra potensial dapat 

dibuahkan lewat materi 

pembelajaran dalam satuan waktu 

tertentu, (3) mempelajari 

hubungan antara hal-hal dan  
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pengalaman belajar yang dapat 

membuahkan materi pembelajaran 

yang akan digunakan dengan 

satuan materi pembelajaran 

sebelumnya dan sesudahnya, (4) 

mempelajari kesesuaian materi 

pembelajaran yang akan 

digunakan dengan tingkat 

perkembangan anak, konteks 

lingkungan kehidupan sosial 

budaya, dan (5) memperhatikan 

kedalaman dan keluasan materi 

yang akan diajarkan.  

Dalam konsep Kurikulum  

KTSP 2006 dan Konsep 

Pendekatan Kontekstual, istilah 

materi bukan hanya dibatasi pada 

materi berupa buku pelajaran. 

Apa yang disebut sebagai Materi 

dapat berupa realitas berujud 

obyek, peristiwa, dongeng, 

gambar, dan lain-lain (Norton, 

1994). Sebab itulah materi 

pembelajaran sebagai materials 

(bahan-bahan) dapat mengacu 

pada berbagai sesuatu yang secara 

potensial dapat dijadikan 

springboard yang akan dikemas 

oleh guru melalui strategi 

pembelajaran. Dengan demikian, 

pengemasan materi tersebut dapat  

membuahkan pengalaman belajar 

baik berupa kognitif, keterampilan, 
sikap, maupun nilai-nilai tertentu. 

Agar materi tidak meluas 

dan melebar dalam penjabaran 

dan penyesuaiannya dengan 
kemampuan dasar maka digunakan 

kriteria penyeleksian sebagai 

berikut: (1) Sahih (Valid), dalam 

arti materi yang akan dituangkan 

dalam pembelajaran benar-benar 

telah teruji kesahihannya. Materi 

tersebut aktual tidak ketinggalan 

zaman dan prospektif; (2) Tingkat 

kepentingan, dalam arti memilih 

materi  perlu mempertimbangkan 

pertanyaan berikut: Mengapa 

materi itu penting dipelajari? 

Penting untuk siapa? Di mana 

materi itu penting untuk 

diberikan? Dengan demikian, 

materi yang dipilih tentunya 

benar-benar diperlukan oleh 

siswa; (3) Kebermanfaatan, dalam 

arti dilihat dari semua sisi, baik 

secara akademis maupun 
nonakademis. Bermanfaat secara 
akademis artinya guru  harus yakin 

bahwa materi yang diajarkan dapat 
memberikan dasar-dasar 
pengetahuan dan keterampilan yang 
akan dikembangkan lebih lanjut 

pada jenjang pendidikan lebih 

lanjut. Bermanfaat secara 

nonakademis maksudnya bahwa 

materi yang diajarkan dapat 

mengembangkan kecakapan hidup 

(life skills) dan sikap yang 

dibutuhkan dalam kehidupan 

sehari-hari; (4) Layak dipelajari, 

artinya materi tersebut 
memungkinkan untuk dipelajari baik 

dari aspek tingkat kesulitan 

maupun aspek kelayakannya 

terhadap pemanfaatan bahan ajar 

dan kondisi setempat; (5) Menarik 

minat, dalam arti materi yang 

dipilih hendaknya menarik minat 

dan dapat memotivasi siswa untuk 

mempelajarinya lebih lanjut. 

Materi tersebut dapat 

menumbuhkembangkan rasa ingin 

tahu, sehingga memunculkan 

dorongan untuk mengembangkan 

sendiri kemampuan mereka 

(Depdiknas, 2002:7).         

 

Materi Sastra Anak dalam 

Pembelajaran Kontekstual di 

Sekolah Dasar 
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Guru di samping harus 

memiliki pengetahuan tentang 

kriteria pemilihan materi secara 

umum, juga harus memiliki 

pengetahuan dan pengalaman 

tentang kritria pemilihan materi 

secara khusus pembelajaran 

sasatra anak-anak. Pengetahuan 

dan pengalaman yang dimaksud 

adalah kekayaan pengetahuan dan 

pengalaman yang tumbuh dari 

perhatian terhadap dunia anak-

anak dan penghayatan atas 

kompleksitas dunia kehidupan 

yang nantinya juga mesti 

dimasuki anak-anak. Di samping 

itu, guru juga harus (1) memiliki 

kekayaan materi cerita anak-anak 

dan (2) koleksi buku cerita anak 

dan majalah anak, (3) dongeng-

dongeng yang ada di sekitar 

sekolah anak.  

Perspektif penulis dalam 

tulisan ini melihat materi tidak 

terfokus pada perihal unsur-unsur 

signifikan dalam karya sastra, 

teori, dan sejarah sastra  

melainkan pada karekteristik 

unsur signifikan tersebut ditinjau 

dari konsepsi teori belajar, tingkat 

perkembangan siswa, dan 

pendekatan pembelajaran 

kontekstual. 

Mengacu pada tahap 

perkembangan kognitif Piaget’s, 

Cullinan mengemukakan bahwa 

kegiatan bersastra secara reseptif 

sudah bisa dirintis sejak anak usia 

18 bulan – 2 tahun (tahap sensori 

motor). Pada tahap ini, orang tua 

sudah perlu memperkenalkan 

buku bergambar dan 

menceritakannya pada anak. Pada 

usia 2 – 7 tahun (tahap 

praoperasional), anak sudah bisa 

memahami cerita sebagaimana 

yang didongengkan dan 

dibacakan orang tua. Hanya saja 

pada tahap ini anak belum bisa 

membedakan antara fantasi dan 

kenyataan.  Berbeda dengan tahap 

praoperasional, tahap operasional 

kongkrit (7 – 11 tahun), anak 

sudah mulai bisa membedakan 

antara kenyataan dan fantasi. 

Anak yang bermain dengan 

boneka dan mengidentifikasikan 

diri sebagai ibu, ketika ditanya 

orang tuanya: apakah bayinya 

sudah diberi susu?; dengan 

jengkel anak akan menjawab: ini 

hanya boneka mainan. 

Pada tahap operasional 

formal yakni usia 11 tahun ke 

atas, siswa sudah mampu 

melakukan penalaran. Pada tahap 

ini anak sudah mampu melakukan 

upaya pemahaman melalui 

penggunaan hipotesis dan 

implementasi konsep ataupun 

prinsip. Sebagai contoh ketika 

anak membaca cerita detektif 

“Pelarian dari Kota”, berdasarkan 

gambar sampul mereka sudah 

dapat menggambarkan 

kemungkinan  isi cerita yyang 

akan dibacanya. Gambaran 

kemungkinan tersebut, lebih 

lanjut terkembangkan dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang justru 

menambah rasa ingin tahu 

mereka. Demikian juga, tentang 

konsepsi cerita yang memiliki 

rangkaian isi, pelaku, perwatakan, 

dan setting juga akan 

mengarahkan daya tangkap atau 

pemahaman mereka dalam proses 

membaca yang dilakukannya 

(Cullinan, 1989: 12-13). 

Berdasarkan gambaran dunia 

anak dan munculnya rasa 

bersastra anak, maka dapat dibuat 
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rumusan definisi sastra anak-anak 

yang tepat. Sastra anak-anak  

adalah cerita yang dibuat anak-

anak atau crita yang dibuat oleh 

orang dewasa untuk 

dikonsumsikan anak-anak dengan 

bahasa dan unsur intrinsik yang 

sederhana, jelas, dan menarik. 

 Mengacu pada gambaran 

dunia anak di atas, Huck (1987: 

32-39) mengemukakan pedoman 

tentang memilih materi sastra 

anak-anak. Pedoman pemilihan 

materi tersebut adalah (1) 

perlunya untuk memilih, (2) 

prinsip-prinsip dalam memilih, (3) 

siapa yang akan memilih materi?, 

(4) kualitas materi, (5) isi yang 

tepat, (6) kebutuhan-kebutuhan 

dan selera anak, dan (7) 

kebutuhan-kebutuhan kurikulum 

sekolah. 

 

Pengembangan Rencana 

Pembelajaran Kontekstual 

 
 Dalam pembelajaran 

kontekstual, rencana 

pembelajaran lebih merupakan 

kegiatan kelas yang dirancang 

guru, yang berisi skenario tahap 

demi tahap tentang apa yang akan 

dilakukan bersama siswanya 

sehubungan dengan topik yang 

akan dipelajarinya. Dalam 

program tercermin tujuan 

pembelajaran, media untuk 

mencapai tujuan tersebut, 

langkah-langkah pembelajaran, 

dan authentic assessment-nya. 

 Berbeda dengan rencana 

yang dikembangkan paham yang 

bukan konstrukstivis, penekanan 

program pada pembelajaran 

kontekstual bukan pada rincian 

dan kejelasan tujuan, tetapi pada 

gambaran kegiatan tahap demi 

tahap dan media yang dipakai. 

Perumusan tujuan yang rinci 

bukan menjadi perioritas dalam 

penyususnan rencana  

pembelajaran kontekstual, 

mengingat yang akan dicapai 

bukan semata-mata hasil, tetapi 

lebih pada strategi belajar. 

 Secara umum, tidak ada 

perbedaan mendasar format antara 

rencana pembelajaran 

konvensional dan rencana 

pembelajaran kontekstual. 

Pembedanya, hanya pada 

penekanannya. Rencana 

pembelajaran konvensional lebih 

menekankan pada deskripsi tujuan 

yang akan dicapai (jelas dan 

operasional), sedangkan rencana 

untuk pembelajaran kontekstual 

lebih menekankan pada skenario 

pembelajarannya.  

 Atas dasar tersebut, dalam 

penyusunan rencana pembelajaran 

kontekstual guru diharapkan 

memperhatikan hal-hal berikut: 

(1) menyatakan kegiatan utama 

pembelajarannya, (2) menyatakan 

tujuan umum pembelajarannya, 

(3) merinci media untuk 

mendukung kegiatan tersebut, (4) 

membuat skenario tahap demi 

tahap kegiatan siswa, dan (5) 

menyatakan authentic assessment-

nya.  

 

Penutup 
 

 Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan memberikan peluang 

kepada sekolah dan guru. Peluang 

tersebut antara lain indikator 

keberhasilan kompetensi dasar 

menjadi domain guru. Guru 

diharapkan kreatif mengemas 
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pembelajaran yang dapat 

menjadikan anak senang belajar. 

Demikian juga, sekolah 

diharapkan dapat menjadi agen 

penataan dan perubahan 

kehidupan masyarakatnya. Hal 

ini, tentu menjadi tantangan bagi 

kepala sekolah, guru dan seluruh 

komponen sekolah. Karena 

ketidaksanggupan kepala sekolah,  

guru, dan seluruh komponen 

sekolah peluang kesempatan 

otonomi sekolah dan pemanfaatan 

lingkungan belajar yang 

kontekstual akan diambil alih oleh 

birokrasi pendidikan dan penerbit 

buku. 
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