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MODELCONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) PADA PERKULIAHAN
DASAR RIAS (TATA KECANTIKAN WAJAH DAN RAMBUT)

UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS MAHASISWA

Oleh: Marlina, Pipin T.P, dan Suciati
PKK FPTK Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak: Penelitian Model Contextual Teaching and Learning (CTL) Pada Perkuliahan Dasar
Rias materi tata kecantikan wajah dan rambut untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa dilakukan
melalui penelitian tindakan kelas. Terdapat dua tahap kegiatan penelitian yaitu: Studi Pendahuluan
dan Pengembangan. Penelitian dilakukan di Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Prodi Pendidikan Tata Busana FPTK UPI. Sampel penelitian adalah dosen dan mahasiswa program
studi Pendidikan Tata Busana angkatan tahun 2010 pada mata kuliah dasar rias. Penelitian menemukan
bahwa Model Contextual Teaching and Learning (CTL) pada Perkuliahan Tata Kecantikan Wajah
dan Rambut  yang memadukan berbagai strategi pembelajaran meningkatkan kemampuan kreativitas
mahasiswa khususnya pada program studi Pendidikan Tata Busana, terutama  peningkatan kreativitas
mahasiswa untuk membentuk dan mengembangkan konsep pada diri mahasiswa dengan cara aplikasi
ilmu dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Contextual Teaching and Learning (CTL), Tata Kecantikan Wajah dan Rambut,
                         Kreativitas Mahasiswa

Abstract: Research Models Contextual Teaching and Learning (CTL) On Basic Makeup Course
material beauty of the face and hair procedures to improve the creativity of students is done through
classroom action research. There are two stages of the research activities are: Introduction and
Development Study. The study was conducted in the Department of Education Kesejahteraan Family
(PKK) Prodi Education Dressmaking FPTK UPI. The samples were professors and graduate
programs Education Study Dressmaking force in 2010 on the basis of cosmetology courses. The
study found that Model Contextual Teaching and Learning (CTL) in Lectures Beauty Face and hair
that blends a variety of learning strategies enhance students’ creative ability, particularly in
dressmaking education courses, especially the increasing creativity of students to establish and
develop the concept of student self-application by science in everyday life.

Keywords: Contextual Teaching and Learning (CTL), Face Beauty and Hair,  Student
                    Creativity

PENDAHULUAN

Upaya dalam menghasilkan sumber daya

manusia yang mampu mengembangkan, mengelola

dan melaksanakan program pendidikan teknologi

kejuruan yang akan menangani lembaga-lembaga

pendidikan dan latihan tingkat menengah adalah

suatu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Oleh

karena itu keberadaan Fakultas Pendidikan

Teknologi dan Kejuruan (FPTK) Universitas

Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai lembaga yang

menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang

teknologi dan kejuruan tidak dapat dipisahkan

dengan dunia pendidikan menengah dan kejuruan/

latihan baik di persekolahan maupun di luar

persekolahan. (Disarikan dari Departemen

Pendidikan Nasional, 2006).

     Salah satu mata kuliah yang dikembangkan di

Jurusan PKK FPTK UPI pada program studi

Pendidikan Tata Busana adalah mata kuliah Dasar

Rias dengan materi Tata Kecantikan Wajah dan

Rambut yang diharapkan dapat memberikan

pengetahuan dan keterampilan sebagai alternatif di

dalam menyiapkan lulusan menghadapi dunia kerja.

Proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan

saat ini pada perkuliahan Tata Kecantikan Wajah

dan Rambut, masih terdapat kelemahan di dalam
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mengembangkan kreativitas mahasiswa pada

penataan tata kecantikan wajah dan rambut sesuai

kesempatan dan trend mode, karena dengan

pendekatan model pembelajaran akan dapat

membantu sistem berpikir mahasiswa secara

konseptual dan menguasai kompetensi akademis dan

profesional, yang dapat dijadikan indikator sebagai

kualitas komunikasi dan interaksi antara dosen

dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dan

mahasiswa dengan mahasiswa.

Terdapat berbagai model yang telah

dikembangkan untuk meningkatkan kreativitas

mahasiswa misalnya dengan pendekatan

pembelajaran Contextual Teaching and Learning

mahasiswa memperoleh pengalaman belajar

mandiri, sehingga mahasiswa memiliki kesempatan

di dalam mengembangkan kreativitasnya secara

optimal. Dalam kelas kontektual, tugas guru adalah

membantu siswa mencapai tujuannya. Maksudnya,

guru lebih banyak berurusan dengan strategi

daripada memberi informasi. Tugas guru mengelola

kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama

untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota

kelas (siswa). Sesuatu yang baru datang dari

menemukan sendiri bukan dari apa kata guru.

Begitulah peran guru di kelas yang dikelola dengan

pendekatan kontekstual.

Pembelajarn kontekstual (Contextual

Teaching and Learning) adalah 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  sehari-hari, dengan

melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran

efektif, yakni: konstruktivisme (Constructivism),

bertanya (Questioning), menemukan (Inquiri),

masyarakat belajar (Learning Community),

pemodelan (Modeling), dan penilaian sebenarnya

(Authentic Assessment). Ada kecendrungan

dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa

anak akan belajar lebih baik jika lingkungan

diciptakan alamiah. Belajar akan lebih bermakna

jika anak mengalami apa yang dipelajarinya, bukan

mengetahuinya. Pembelajaran yang berorientasi

pada penguasaan materi terbukti berhasil dalam

kompetisi menggingat jangka pendek tetapi gagal

dalam membekali anak memecahkan persoalan

dalam kehidupan jangka panjang. Pendekatan

kontektual  (Contextual Teaching and Learning/

CTL) merupakan konsep belajar yang membantu

guru mengaitkan antara materi yang diajarkan

dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan

mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.

Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan

lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran

berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa

bekerja dan mengalami, bukan mentransfer

pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi

pembelajaran lebih dipentingkan dari pada hasil.

Sesuai dengan pendapat Sanjaya Wina (2006)

menyatakan bahwa apabila pendekatan CTL

diterapkan dalam pembelajaran,  terlihat pada

realitas sebagai berikut: (a) Kegiatan yang

mengembangkan pemikiran bahwa pembelajaran

akan lebih bermakna apabila mahasiswa bekerja

sendiri, menemukan dan membangun sendiri

pengetahuan dan keterampilan barunya; (b)

Kegiatan belajar yang mendorong sikap

keingintahuan mahasiswa lewat bertanya tentang

topik atau permasalahan yang akan dipelajari; (c)

Kegiatan belajar yang bisa mengondisikan
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mahasiswa untuk mengamati,  menyelidiki,

menganalisis topik atau permasalahan yang

diahadapi sehingga ia  berhasil menemukan

sesuatu;  (d) Kegiatan belajar yang bisa

menciptakan suasana belajar bersama atau

berkelompok sehingga ia bisa berdiskusi, curah

pendapat,  bekerja sama, dan saling membantu

dengan teman lain; (e) Kegiatan belajar yang bisa

menunjukkan model yang bisa dipakai rujukan

atau panutan siswa dalam bentuk penampilan

tokoh, demonstrasi kegiatan, penampilan hasil

karya, cara mengoperasikan sesuatu dan

sebagainya; (f)   Kegiatan belajar yang

memberikan refleksi atau umpan balik  dalam

bentuk tanya jawab dengan siswa tentang

kesulitan yang dihadapi dan pemecahannya,

mere-konstruksi kegiatan yang telah dilakukan

kesan mahasiswa selama melakukan kegiatan,

dan saran atau harapan mahasiswa; dan (g)

Kegiatan belajar yang bisa diamati secara periodik

perkembangan kompetensi mahasiswa melalui

kegiatan-kegiatan nyata ketika pembelajaran

berlangsung.

     Pemilihan pendekatan pembelajaran yang sesuai

dengan tujuan kurikulum dan potensi mahasiswa

merupakan kemampuan dan keterampilan dasar

yang harus dimiliki oleh setiap dosen. Ketepatan

pemilihan pendekatan pembelajaran oleh dosen

tersebut akan berpengaruh terhadap hasil belajar

dan keberhasilan mahasiswa di dalam kerja.

Pendekatan Contextual Teaching and Learning/

CTL perlu didukung oleh penggunaan media

pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan

teknologi, sehingga mahasiswa dapat

mengembangkan kreativitas sesuai dengan bidang

keahliannya. Keberhasilan pendekatan Contextual

Teaching and Learning/CTL ini dapat diukur

keberhasilannya, setelah diterapkan atau dilakukan

tindakan pada kelas sebagai subjek penelitian

tindakan kelas melalui beberapa siklus, disesuaikan

dengan target keberhasilan yang harus dicapai.

Penelitian tindakan kelas dilakukan pada mata kuliah

Tata Kecantikan Wajah dan Rambut yang saat ini

mendesak perlu peningkatan kreativitas mahasiswa

sesuai trend mode.

Rumusan Masalah; Bagaimana perencanaan

(skenario) pembelajaran sebagai pedoman umum

untuk melaksanakan proses pembelajaran yang

berorientasi pada proses dalam hasil Contextual

Teaching and Learning/CTL pada perkuliahan

Tata Kecantikan Wajah dan Rambut program studi

Pendidikan Tata Busana Jurusan PKK FPTK UPI

?

     Tujuan Penelitian; Secara umum penelitian ini

diharapkan dapat “menemukan cara efektif dalam

menerapkan model pendekatan Contextual

Teaching and Learning /CTL untuk menfasilitasi

proses pembelajaran yang aplikatif sesuai dengan

karakteristik dan perkembangan mahasiswa

program studi Pendidikan Tata Busana Jurusan

PKK FPTK UPI “. Adapun tujuan khusus yang

hendak dicapai melalui penelitian ini yaitu: (1) Untuk

menemukan bentuk perencanaan (skenario

pembelajaran) sebagai pedoman umum untuk

melaksanakan proses pembelajaran yang

berorientasi pada proses dan hasil Contextual

Teaching and Learning/CTL dalam perkuliahan

Tata Kecantikan Wajah dan Rambut program studi

Pendidikan Tata Busana Jurusan PKK FPTK UPI;

(2) Untuk menemukan cara pelaksanaan kegiatan

pembelajaran yang berbasis pendekatan

Contextual Teaching and Learning/CTL dalam

perkuliahan Tata Kecantikan Wajah dan Rambut

program studi Pendidikan Tata Busana Jurusan
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PKK FPTK UPI; (3) Untuk menemukan cara

melakukan penelitian hasil belajar yang berbasis

pendekatan Contextual Teaching and Learning /

CTL dalam perkuliahan Tata Kecantikan Wajah dan

Rambut program studi Pendidikan Tata Busana

Jurusan PKK FPTK UPI; dan (4) Untuk

menemukan dampak factual pembelajaran dengan

menerapkan pendekatan Contextual Teaching and

Learning /CTL dalam perkuliahan Tata Kecantikan

Wajah dan Rambut terhadap aktivitas dan kreativitas

mahasiswa program studi Pendidikan Tata Busana

Jurusan PKK FPTK UPI.

Manfaat Penelitian; Temuan dari hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

positif baik secara teoritis maupun praktis. Secara

teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat

menemukan prinsip-prinsip umum penerapan

pendekatan Contextual Teaching and Learning /

CTL sebagai alternatif melaksanakan proses

pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan

karakteristik pendekatan Contextual Teaching and

Learning /CTL. Manfaat praktis yang diharapkan

dalam penelitian ini, yaitu bagi mahasiswa, dosen

dan program studi di dalam mengembangkan

pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan

kreativitas mahasiswa pada seluruh mata kuliah

bidang studi tata busana di jurusan PKK FPTK

UPI, sehingga dapat meningkatkan mutu

pendidikan.

Tinjauan Pustaka; Hakekat

Pembelajaran menurut Suprijono, Agus (2009: 13),

pem-belajaran adalah: proses, cara, perbuatan

mempelajari. Adalah upaya guru mengorganisasir

lingkungan terjadinya pembelajaran. Guru

menyediakan fasilitas belajar bagi peserta didik.

Pembelajaran adalah dialog interaktif. Sementara

itu dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional , menyatakan

bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada

suatu   lingkungan belajar.    

Uraian di atas maka terungkap bahwa

dalam pembelajaran harus adanya proses interaksi

antara peserta didik dan pendidik dan sumber

belajar.   Dengan demikian guru sebagai pendidik

harus dapat mengelola kegiatan pembelajaran

secara interaktif. Pembelajaran harus dikelola

dengan memberikan peran yang aktif pada siswa

selaku peserta didik. Hal ini berarti peserta didik

harus ditempatkan sebagaai subyek pelaku dalam

pembelajaran. Dengan proses pembelajaran yang

interaktif diharapkan  dapat memberikan motivasi

yang tinggi bagi siswa untuk aktif. Adanya aktivitas

belajar yang tinggi dari siswa maka proses

pembelajaran dapat efektif. Hal ini sejalan dengan 

Mulyasa (2004:101), bahwa proses pembelajaran

dikatakan efektif apabila seluruh atau sekurang-

kurangnya 75% peserta didik terlibat secara aktif,

baik mental, fisik, maupun sosialnya.

Pembelajaran kontekstual atau Contextual

Teaching and Learning (CTL) menurut Suprijono

Agus (2009: 79) merupakan konsep yang membantu

guru mengaitkan antara materi yang diajarkan

dengan situasi dunia nyata dan mendorong   peserta

didik membuat hubungan antara pengetahuan yang

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan

mereka sebagai keluarga dalam masyarakat.  Lebih

jauh dijelaskan bahwa pembelajaran kontekstual

terdiri dari 7 komponen kontekstual, yaitu

konstruktivisme, inquiri, bertanya (questioning),

masyarakat belajar (learning community),

pemodelan (modeling), refleksi, dan penilaian

autentik. Berdasarkan uraian tersebut dapat

diketahui bahwa pembelajaran kontekstual adalah
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pembelajaran yang memberikan peran lebih besar

kepada siswa untuk aktif dan kreatif. Pembelajaran

kontekstual juga efektif dan menyenangkan.

Hakekat Belajar: Belajar menurut Gagne

seperti yang diungkap Dimyati (2006:10) bahwa

belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil

belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang

memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai.

Berdasarkan uraian di atas terungkap bahwa

kegiatan belajar adalah suatu proses pengalaman

belajar mahasiswa agar memiliki pengetahuan,

keterampilan, sikap dan nilai. Hal ini juga dipertegas

oleh Morgan dalam Suprijono Agus, 2009:3 yang

menyatakan bahwa   belajar adalah perubahan

perilaku yang bersifat permanent sebagai hasil dari

pengalaman.

Adanya pengalaman yang dimiliki

mahasiswa setelah belajar selanjutnya memberikan

dampak pada perubahan tingkah laku mahasiswa.

Perubahan tingkah laku yang diharapkan dalam

proses belajar sudah semestinya adalah perubahan

yang lebih baik. Menurut Hamalik Oemar (2001:50)

terdapat lima unsur yang terkait dalam proses belajar

yaitu: motivasi belajar, bahan belajar, alat bantu

belajar (media), suasana belajar, dan kondisi subyek

yang belajar. Dengan demikian proses pembelajaran

harus dapat membangkitkan motivasi dan

menumbuhkan sikap perilaku positif siswa tersebut.

Untuk itu pembelajaran harus dapat mewujudkan

suasana belajar yang menyenangkan.

Gustafson dalam Mbulu (2000)

menekankan model sebagai fungsi praktis, yaitu

sarana untuk mempermudah komunikasi atau

petunjuk teratur yang bersifat preskriptif guna

pengambilan keputusan atau petunjuk perencanaa

untuk kegiatan pengelolaan. Manfaat memahami

model-model pengajaran: a) Untuk mengatasi

kesulitan guru dalam melaksanakan tugas mengajar

di kelas. b) Untuk mengatasi kesulitan siswa dalam

belajar.

Pendekatan kontekstual mendasarkan diri

pada kecenderungan pemikiran tentang belajar

sebagai berikut.(disarikan dari Mahendra. 1998)

1. Proses belajar

• Belajar tidak hanya sekedar menghafal. Siswa

harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak

mereka sendiri

• Anak belajar dari mengalami. Anak mencatat

sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan

baru, dan bukan diberi begitu saja oleh guru

• Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang

dimiliki sesorang itu terorganisasi dan

mencerminkan pemahaman yang mendalam

tentang sesuatu persoalan

• Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan

menjadi fakta-fakta atau proposisi yang

terpisak, tetapi mencerminkan keterampilan

yang dapat diterapkan.

• Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda

dalam menyikapi situasi baru.

• Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah,

menemukan sesuatu yang berguna bagi

didrinya, dan bergelut dengan ide-ide

• Proses belajar dapat mengubah struktur otak.

Perubahan struktur otak itu berjalan terus

seiring dengan perkembangan organisasi

pengetahuan dan keterampilan sesorang.

2. Transfer Belajar

• Siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan

dari pemberian orang lain

• Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas

dari konteks yang terbatas (sedikit demi

sedikit)

• Penting bagi siswa tahu untuk apa dia belajar
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   dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan

dan keterampilan itu

3. Siswa sebagai Pembelajar

• Manusia mempunyai kecenderungan untuk

belajar dalam bidang tertentu, dan seorang

anak mempunyai kecenderungan untuk

belajar dengan cepat hal-hal baru

• Strategi belajar itu penting. Anak dengan

mudah mempelajari sesuatu yang baru. Akan

tetapi, untuk hal-hal yang sulit, strategi belajar

amat penting

• Peran orang dewasa (guru) membantu

menghubungkan antara yang baru dan yang

sudah diketahui.

• Tugas guru memfasilitasi agar informasi baru

bermakna, memberi kesempatan kepada

siswa untuk menemukan dan menerapkan ide

mereka sendiri, dan menyadarkan siswa

untuk menerapkan strategi mereka sendiri.

4. Pentingnya   lingkungan Belajar

• Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan

belajar yang berpusat pada siswa. Dari guru

akting di depan kelas, siswa menonton ke

siswa akting bekerja dan berkarya, guru

mengarahkan.

• Pengajaran harus berpusat pada bagaimana

cara siswa menggunakan pengetahuan baru

mereka.Strategi belajar lebih dipentingkan

dibandingkan hasilnya

• Umpan balik amat penting bagi siswa, yang

berasal dari proses penilaian yang benar

• Menumbuhkan komunitas belajar dalam

bentuk kerja kelompok itu penting.

METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji,

merefleksi secara kritis segala realita yang positif

dan negatif serta implikasinya dalam kegiatan

pembelajaran dengan menerapkan pendekatan

pembelajaran Contextual Teaching and Learning

/CTL dalam perkuliahan Tata Rias Kecantikan Wajah

dan Rambut pada program studi Pendidikan Tata

Busana Jurusan PKK FPTK UPI.

Subyek penelitian ini adalah: mahasiswa

dan dosen mata kuliah Tata Rias Kecantikan Wajah

dan Rambut pada program studi Pendidikan Tata

Busana Jurusan PKK FPTK UPI.  Alasan pemilihan

subyek penelitian adalah karena hasil belajar

mahasisw tersebut masih rendah sehingga

membutuhkan perbaikan proses pembelajaran

dengan harapan dapat meningkatkan hasil belajar

menjadi lebih baik. Melalui pembelajaran

kontekstual mata kuliah Tata Rias Kecantikan Wajah

dan Rambut yang menekankan pada kebermaknaan,

pengembangan tanggungjawab pribadi dan

kerjasama atau masyarakat belajar diharapkan

setelah lulus dapat meningkatkan pengetahuannya

baik melalui belajar mandiri, maupun lingkungan

masyarakat dimana mereka menjalani kehidupan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif yaitu bahwa penelitian ini diarahkan untuk

memahami fenomena-fenomena sosial dari

perspektif partisipan. Peneliti akan melakukan

pengamatan dan terlibat langsung serta berpartisipasi

dalam proses implementasi model  pembelajran

kontekstual bersama-sama dosen dan mahasiswa

sehingga peneliti dapat dengan mendalam

mengetahui dan memahami setiap fenomena yang

terjadi di kelas sasaran.

Teknik dan Pengumpulan Data, sesuai

dengan pertanyaan  penelitian yang diajukan, data

yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: (1)

Pelaksanaan proses belajar  mengajar yang

berlangsung di kelas  sasaran; (2) Kegiatan dosen
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dalam merencanakan, melaksanakan dan

mengevaluasi model pembelajaran kontekstual; (3)

Kegiatan mahasiswa selama pembelajaran

kontekstual; (4) Evaluasi  hasil belajar yang

dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung

dan setelah selesai proses pembelajaran; dan (5)

Pendapat dosen tentang model pembelajaran

kontekstual.

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan

menggunakan observasi, wawancara, kuesioner dan

dokumentasi. Observasi dilakukan untuk

memperoleh data tentang pelaksanaan pembelajaran

yang berlangsung di kelas sasaran. Selain itu juga,

observasi  dilakukan selama proses implementasi

model pembelajaran kontekstual  mulai dari siklus

atau tahap pertama tindakan  sampai siklus atau

tahap tindakan terakhir.

Observasi dilakukan berkenaan dengan: (a)

Kemampuan dosen dalam melaksanakan model

pembelajaran kontekstual; (b) Aktifitas mahasiswa

selama proses belajar mengajar berlangsung

maupun ketika pelaksanaan pembelajaran dengan

menggunakan model  pembelajaran kontekstual; (c)

Situasi dan kondisi kelas yang terjadi selama

implementasi model dilakukan yang muncul dalam

interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa dan

antara mahasiswa dengan dosen serta interaksi

antara mahasiswa dengan lingkungan belajar; (d)

Semua data yang diperoleh dicatat dalam lembar

observasi atau catatan hasil observasi  harian.

Wawancara dilakukan untuk

mengumpulkan data: (a) Dari  dosen mengenai:

pendapat dosen tentang perencanaan, pelaksanaan

dan evaluasi hasil belajar dengan menggunakan

model pembelajaran kontekstual; (b) Dari

mahasiswa mengenai: pendapat mahasiswa tentang

pelaksanaan pembelajaran kontekstual; dan (c) Dari

pihak pimpinan mengenai: pendapat pimpinan

tentang pelaksanaan pembelajaran yang selama ini

berlangsung dan pelaksanaan model pembelajaran

kontekstual.

Kuesioner dilakukan dengan menggunakan

lembar kuesioner untuk menjaring data yang

berhubungan dengan: (a) Pendapat dosen tentang

model pembelajaran kontekstual  dan foktor-faktor

yang mempengaruhi pelaksanaannya; (b) Pendapat

mahasiswa tentang pelaksanaan pembelajaran

kontekstual; dan (c) Kondisi dosen yang menjadi

mitra peneliti dalam penelitian ini.

Studi Dokumen, teknik ini  digunakan untuk

mengumpulkan data mengenai: (a) Hasil  belajar

mahasiswa sebelum dilakukan model pembelajaran

kontekstual; (b) Hasil belajar mahasiswa selama

pelaksanaan model pembelajaran kontekstual; (c)

Sumber atau media pembelajaran yang tersedia

dilingkungan kampus; (d) Data tentang hasil tes baik

formatif; dan (e) Data tentang kondisi lingkungan

kampus, dosen, mahasiswa dan organisasi kampus.

Analisis dan Interpretasi Data, data yang

diperoleh, dianalisis sesuai dengan jenis data. Untuk

data kualitatif, dilakukan analisis secara kualitatif.

Analisis dilakukan dengan cara data yang diperoleh

dikumpulkan dan dideskripsikan dalam matriks data.

Dalam meng-interpretasikan data, digunakan

kategorisasi dengan membubuhkan  kode. Hal ini

digunakan untuk memudahkan interpretasi data.

Kategorisasi data disusun sesuai dengan prosedur

pengkodean dalam analisis data kualitatif.

Analisis  data kualitatif ini dilakukan

terhadap data yang berhubungan  dengan

pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung di

kelas sasaran, pelaksanaan pembelajaran  dengan

model pembelajaran kontekstual, aktifitas

mahasiswa selama pembelajaran ber-langsung, serta
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pendapat dosen dan mahasiswa tentang model

pembelajaran kontekstual.

Sedangkan untuk data kuantitatif, dilakukan

analisis dengan menggunakan tabel, untuk

mempertajam analisis. Bungin (2003: 83)

menyatakan bahwa “Dalam analisis data kualitatif,

sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri

terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif,

karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi

pengembangan analisis data kulitatif itu sendiri”

Analisis kuantitatif ini digunakan terhadap data hasil

belajar mahasiswa selama pelaksanaan model

pembelajaran  kontekstual untuk mengetahui  tingkat

pencapaian dari tujuan pembelajaran yang telah

ditetapkan.

Dalam proses analisis dan interpretasi data,

penulis lebih menfokuskan kepada melihat hubungan

antara berbagai komponen atau variabel pengajaran,

yaitu: (1) Kemampuan dan kinerja dosen baik yang

berhubungan dengan metode mengajar, sember dan

media mengajar yang dipergunakan maupun

evaluasi yang dilaksanakan. Dalam kemampuan dan

kinerja dosen di sini termasuk pemahaman mereka

terhadap ilmu fiqh model kontekstual; (2) Kreativitas

dan peran serta mahasiswa dalam mengikuti

pembelajaran tata kecantikan wajah dan rambut,

termasuk hasil belajarnya; (3) Dukungan sarana dan

iklim sosial serta iklim psikologis terhadap proses

pembelajaran tata kecantikan wajah dan rambut.

Dari  hasil  analisis  di atas,  kemudian

dijadikan masukan dalam perbaikan suatu model

pembelajaran, adapun dalam proses pengembangan

ini, di awali dengan siklus pertama pada obyek

penelitian, kemudian hasilya dianalisis  dengan

pendekatan kualitatif, yaitu peneliti berusaha

menelaah secara seksama dalam waktu bersamaan

dan teerusnya dilakukan analisis dan revisi sebagai

dasar melakukan perbaikan terhadap siklus

berikutnya. Setelah itu, diimplementasikan kembali,

sampai menghasilkan model yang dapat

meningkatkan hasil belajar mahasiswa.

Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif dengan pendekatan penelitian tindakan

kelas. Pencapaian tujuan penelitian ini dilaksanakan

berdasarkan pengkajian berdaur atau cyclical yang

terdiri dari tahapan sebagai berikut:

Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan untuk

mendapatkan gambaran dan mengidentifikasi

permasalahan yang ada di lapangan. Peneliti

melakukan kerja kolaboratif untuk mengkaji

pelaksanaan pembelajaran yang telah berlangsung

selama ini, untuk memperoleh informasi secara

aktual yang berkaitan dengan tujuan, karakteristik

dan pelaksanaan perkuliahan yang menjadi

permasalahan penelitian untuk dijadikan dasar

penerapan Contextual Teaching and Learning /

CTL. Setelah dilakukan studi pendahuluan, kemudian

dirancang tahapan penelitian berupa siklus yang

direncanakan meliputi 2 siklus, dengan tahapan

sebagai berikut:

Siklus I

1. Perencanaan

Temuan awal merupakan tahap orientasi

yang dilanjutkan dengan melakukan penyusunan

rancangan model pembelajaran pengembangan

kreativitas mahasiswa ber-dasarkan penerapan

Contextual Teaching and Learning /CTL.

Pelaksanaan kegiatan merupakan proses

belajar mengajar Tata Rias Kecantikan Wajah dan

Rambut dengan menerapkan pendekatan model

Contextual Teaching and Learning /CTL sesuai

dengan perencanaan yang sudah disusun untuk siklus
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I, dengan memperhatikan berbagai komponen

pembelajaran. Pada pelaksanaan siklus I mengenai

materi perencanaan jenis produk, jumlah produksi

dan harga jual disajikan dengan menggunakan

metode ceramah dan tanya jawab yang dilengkapi

dengan media grafis dan media realita.

2. Observasi

Pada tahap saat tindakan kelas berlangsung

dengan menerapkan pendekatan Contextual

Teaching and Learning/CTL ini, peneliti melakukan

observasi untuk men-dokumentasikan proses,

berbagai situasi dan faktor-faktor yang bisa muncul

dan berkembang selama pelaksanaan pembelajaran

berlangsung. Hasil observasi yang diperoleh,

dijadikan dasar untuk melakukan refleksi dan revisi

terhadap rencana dan tindakan kelas yang telah

dilakukan, yang dijadikan dasar dalam merancang

dan merumuskan rencana tindakan kelas

selanjutnya untuk memperoleh hasil yang sesuai

dengan tujuan penelitian.

3. Refleksi

Pada tahap refleksi peneliti mengkaji

kembali tentang rencana dan pelaksanaan

pendekatan Contextual Teaching and Learning/

CTL yang telah dilakukan berdasarkan hasil analisis

terhadap data tentang proses dan hasil pelaksanaan

pendekatan Contextual Teaching and Learning/

CTL. Hasil dari kegiatan refleksi ini merupakan

informasi dasar untuk perumusan masalah, rencana,

perbaikan, pelaksanaan, revisi rencana, dan evaluasi

untuk siklus II.

Temuan dan Bahasan

Hasil temuan yang diperoleh pada ujicoba

pertama ini selanjutnya didiskusikan bersama

dengan dosen melalui proses refleksi. Dari hasil

refleksi diketahui  bahwa kesulitan dosen dalam

menerapkan pembelajaran kontekstual  dikarenakan

pertama dosen kurang mempelajari rencana

pelaksanaan pembelajaran yang telah dirancang;

kedua  dosen belum terbiasa  melaksanakan

pembelajaran kontekstual. Pada ujicoba kedua

dosen mulai perhatian memahami rencana

pelaksanaan pembelajaran. Kemampuan dosen

mulai membaik dalam menerapkan pembelajaran

kontekstual bahkan seperti sudah terbiasa.

Sedangkan pada uji coba ketiga, dosen sudah

menunjukkan kemampuannya melaksanakan

kegiatan pembelajaran kontekstual.

Hasil evaluasi dari ujicoba yang dilakukan

di kelas  menunjukkan bahwa dari aspek proses

pembelajaran, terlihat terjadinya peningkatan

kemampuan mahasiswa dalam bekerjasama,

bertanya, dan menanggapi. Meningkatnya

kemampuan mahasiswa dalam proses pembelajaran

tersebut dikarenakan pertama meningkatnya

kemampuan dosen dalam menfasilitasi mahasiswa

untuk aktif dan pemberian penghargaan dosen

kepada mahasiswa. Kedua, dikarenakan

kemampuan dosen dalam memahami prosedur

pembelajaran kontekstual.

Uji coba pertama adalah diawali dengan

pendahuluan; menggali isu-isu masalah yang ada di

masyarakat yang dapat digali dari mahasiswa, tetapi

apabila dosen tidak berhasil memperoleh tanggapan

dari mahasiswa dapat saja dikemukan oleh dosen

sendiri.  Tahap ini dapat disebut dengan inisiasi atau

mengawali, memulai, dan dapat pula disebut dengan

invitasi yaitu undangan agar mahasiswa memusatkan

perhatian pada pembelajaran. Selanjutnya dosen

menfasilitasi mahasiswa untuk membentuk dan

mengembangan konsep pada diri mahasiswa

dengan cara aplikasi ilmu dalam kehidupan.
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Langkah selanjutnya guru memantapkan konsep

yang ada pada diri mahasiswa dengan memberikan

penekanan-penekanan pada konsep-konsep kunci

yang penting diketaui dalam bahan kajian atau

materi.Langkah terakhir  adalah refleksi dan

penilaian  proses yang dikumpulkan dari kinerja

mahasiswa selama langkah awal  sampai dengan

langkah ketiga.

     Hasil uji coba pertama ini telah menunjukkan

adanya peningkatan kemampuan kerja mahasiswa

di dalam melaksanakan perkuliahan dengan

pendekatan Contextual Teaching and Learning/

CTL, yang tertampilkan dari rata-rata kelas yang

semula 2,9 menjadi 3,2 Peningkatan ini belum optimal

karena belum mencapai nilai ketuntasan belajar,

sehingga perlu adanya revisi atau perbaikan di dalam

menerapkan pendekatan pembelajaran Contextual

Teaching and Learning/CTL.

Uji coba kedua,  diawali dengan

pendahuluan; menggali isu-isu masalah yang ada di

masyarakat yang dapat digali dari mahasiswa, tetapi

apabila dosen tidak berhasil memperoleh tanggapan

dari mahasiswa dapat saja dikemukan oleh dosen

sendiri. Tahap ini dapat disebut dengan inisiasi atau

mengawali, memulai, dan dapat pula disebut dengan

invitasi yaitu undangan agar mahasiswa memusatkan

perhatian pada pembelajaran. Selanjutnya dosen

membentuk dan mengambangkan konsep pada diri

mahasiswa dengan menjelaskan secara global

materi pelajaran dan memberikan konsep-konsep

kuni dari materi pelajaran. Langkah selanjutnya

dosen menfasilitasi mahasiswa agar mengkonstruksi

sendiri pengengahuan melalui penggalian konsep dan

mengaplikasikan konsep. Langkah terakhir adalah

refleksi dan penilaian proses yang dikumpulkan dari

kinerja mahasiswa selama langkah awal  sampai

dengan langkah ketiga jika perlu dilakukan.

Hasil ujicoba yang kedua sudah

menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi

dibandingkan dengan hasil ujicoba pertama, apabila

dilihat dari perolehan rata-rata kelas yaitu dari 3,2

menjadi 3,9. Rata-rata nilai kelas ini

menggambarkan bahwa kemampuan setiap

mahasiswa telah meningkat sesuai dengan kriteria

hasil belajar tuntas (masteri learning).

KESIMPULAN

Dari seluruh kegiatan penelitian yang telah

dilakukan dapat disimpulkan:

1. Rancangan pendekatan pembelajaran Model

Contextual Teaching and Learning (CTL)

Pada perkuliahan tata rias kecantikan wajah dan

rambut untuk meningkatkan kreativitas

mahasiswa disusun berdasarkan kurikulum dan

satuan acara perkuliahan mata kuliah dasar rias

dan diselaraskan dengan kebutuhan mahasiswa,

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan

penilaian.

2. Pengembangan pendekatan pembelajaran Model

Contextual Teaching and Learning (CTL)

pada perkuliahan tata rias kecantikan wajah dan

rambut untuk meningkatkan kreativitas

mahasiswa mencakup media yang digunakan

untuk teori dan praktek. Media yang diperlukan

untuk mata kuliah dasar rias terdiri dari media

realita berupa peralatan dan bahan praktek dasar

rias.

3. Pendekatan pembelajaran Model Contextual

Teaching and Learning (CTL) pada

perkuliahan tata rias kecantikan wajah dan

rambut untuk meningkatkan kreativitas

mahasiswa yang diterapkan pada mata kuliah

dasar rias, memberikan kesempatan kepada

mahasiswa untuk lebih banyak berkreativitas.
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4. Pendekatan pembelajaran Model Contextual

Teaching and Learning (CTL) pada

perkuliahan tata rias kecantikan wajah dan

rambut untuk meningkatkan kreativitas

mahasiswa yang diterapkan pada mata kuliah

dasar rias dapat meningkatkan kemampuan kerja

mahasiswa dalam praktek tata kecantikan wajah

dan rambut.

Rekomendasi

1. Mahasiswa

     Mahasiswa harus lebih bersungguh-sungguh di

dalam melakukan latihan atau bekerja

dilaboratorium, karena dengan kesungguhan

yang ditunjukan di dalam bekerja/praktek dapat

meningkatkan kemampuan kerja mereka, baik

pada pengausaan pengetahuan maupun

keterampilan mata kuliah dasar rias, khususnya

tata rias kecantikan wajah dan rambut.

2. Dosen Mata Kuliah Dasar Rias

Pendekatan pembelajaran Model Contextual

Teaching and Learning (CTL) Pada

Perkuliahan Tata Rias Kecantikan Wajah dan

Rambut Untuk Meningkatkan Kreativitas

Mahasiswa,dan selanjutnya dosen menfasilitasi

mahasiswa untuk membentuk dan

mengembangan konsep pada diri mahasiswa

dengan cara aplikasi ilmu dalam kehidupan

sehari-hari.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti lain yang tertarik pada pengembangan

pendekatan pembelajaran Model Contextual

Teaching and Learning (CTL) Pada

Perkuliahan Tata Rias Kecantikan Wajah dan

Rambut Untuk Meningkatkan Kreativitas

Mahasiswa, dapat melakukan penelitian

pengembangan pendekatan tersebut pada

pembelajaran lain yang sama pada mata kuliah

bersifat teori dan praktek.
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