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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan sarana untuk menuju kepada pertumbuhan dan 

perkembangan bangsa, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional, yaitu sebagai berikut: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak  serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

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

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.
1
 

 

 

Undang-undang tersebut di atas memperjelas bahwa tujuan pendidikan 

nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha 

Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan 

Pengaruh pendidikan dapat dirasakan secara langsung dalam 

perkembangan serta kehidupan masyarakat kelompok dan setiap individu.
2
 Dan 

keberhasilan sebuah proses pendidikan dan pendekatan yang ditentukan oleh 

pelaksana pendidikan itu sendiri, yaitu guru. Sebab guru lah yang mempunyai 
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peranan yang signifikan dalam proses pendidikan. Guru sebagai pelaksana 

pendidikan, mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan strategis,
3
 karena 

ditangan gurulah terletak kemungkinan atau tidaknya keberhasilan pencapaian 

tujuan pendidikan di sekolah.
4
 

Harapan yang tidak pernah sirna dan selalu dituntut adalah bagaimana 

bahan pelajaran yang disampaikan dapat dikuasai oleh peserta didik secara tuntas 

agar peserta didiknya berprestasi.  

Disamping itu, pengembangan kualitas guru merupakan proses yang 

komplek dan melibatkan berbagai factor yang saling terkait.
5
 Jika tidak, maka ini 

merupakan masalah yang cukup sulit dirasakan oleh dunia pendidikan 

dikarenakan peserta didik bukan hanya sebagai individu dengan segala 

keunikannya, tetapi mereka juga sebagai makhluk sosial dengan latar belakang 

yang berlainan. Hal ini juga yang menjadi tugas yang cukup berat bagi dunia 

pendidikan untuk mencapai tujuan. Pembelajaran “ kemampuan yang diharapkan 

dapat dimiliki peserta didik, akan ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu 

metode yang sesuai dengan tujuan”.
6
 

Dalam pengertian lain, pembelajaran memiliki makna serangkaian 

perbuatan guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik atas dasar 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan tertentu. Pembelajaran yang efektif harus dimulai dengan pengalaman 
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langsung dan menuju kepada pengalaman yang lebih abstrak dan akan menjadi 

jelas jika dibantu dengan alat peragaan pembelajaran agar lebih efektif.
7
 

Hubungan timbal balik tersebut dimaksudkan sebagai proses interaksi komunikasi 

edukatif antara pendidik dengan peserta didik serta lingkungan yang menunjang 

proses pembelajaran 

Proses pendidikan diyakini oleh para ahli pendidikan sebagai upaya untuk 

memanusiakan manusia.
8
 Dengan kata lain, membantu manusia menjadi manusia 

yang sebenarnya. Upaya tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran dan 

perencanaan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9
 

Konsep tersebut mengandung pengertian bahwa pendidikan menempatkan 

manusia sesuai dengan proporsi dan hakikat kemanusiaannya
10

 atau sesuai dengan 

fitrah-nya, agar manusia mampu menemukan jati dirinya, dan lebih jauh dapat 

menemukan dzat yang transenden yang telah menciptakannya.
11

 Maka sebagai 

konsekuensi dari konsep tersebut, proses pendidikan harus mencakup seluruh 

aspek, seluruh ranah kehidupan manusia serta mencerminkan proses yang 

manusiawi. 

Inti dari proses pendidikan secara operasional adalah pengajaran (al-

ta’limi), yakni sebuah proses yang terpadu antara guru sebagai pengajar dan murid 
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(peserta didik) sebagai orang yang belajar. Dua kegiatan ini kemudian dinamakan 

proses pembelajaran.
12

 Proses tersebut terjadi secara sadar dan terencana.  

Keberhasilan sebuah proses pendidikan ditentukan oleh pelaksana 

pendidikan itu sendiri, yaitu guru. Sebab guru lah yang mempunyai peranan yang 

signifikan dalam proses pendidikan. Guru sebagai pelaksana pendidikan, 

mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan strategis,
13

 karena ditangan 

gurulah terletak kemungkinan atau tidaknya keberhasilan pencapaian tujuan 

pendidikan di sekolah.
14

  

Berkaitan dengan posisi guru sebagai figur sentral pelaksana pendidikan, 

maka akan memunculkan suatu tanggung jawab profesional agar dapat 

mengefektifkan kegiatan pembelajaran dan agar dapat mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara optimal. Dengan demikian, guru dituntut untuk mau dan mampu 

menganalisis secara konseptual mengenai hakikat pembelajaran dalam kerangka 

pencapaian tujuan yang ditetapkan. Analisis proses ini diartikan sebagai salah satu 

upaya pemecahan masalah (problem solving) untuk mencari beberapa 

kemungkinan pelaksanaan proses pembelajaran secara efektif dan efisien.
15

  

Dengan kata lain, bagaimana proses pembelajaran itu dilaksanakan agar 

dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Dengan proses analisis 

tersebut, guru sebagai pelaksana dapat menentukan berbagai strategi dan 

pendekatan (approach), metode (methode) dan teknik mana yang baik dan tepat 

                                                 
12

 Muhammad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 2013), 

h. 11. 
13

 Abin Syamsudin, Psikologi Pendidikan (Bandung: IKIP, 2010), h. 13. 
14

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Persefektif Islam (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2011), h. 45. 
15

 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Bandung: Remaja Rosda Karya. 

2009), h. 25. 



5 
 

 

digunakan, serta dipandang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan, 

yang kemudian diaplikasikannya dalam perencanaan pengajaran (lesson plan). 

Proses pembelajaran diartikan sebagai suatu proses untuk membelajarkan 

seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya (effort) dan berbagai 

strategi, pendekatan dan metode, kearah pencapaian tujuan yang telah 

direncanakan.
16

  

Pembelajaran juga dapat dipandang sebagai kegiatan guru secara 

terprogram dalam desain instruksional (instructional design) untuk membuat 

peserta didik belajar secara aktif dan menyediakan sumber belajar. Dengan 

demikian, pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan terencana yang 

mengkondisikan dan merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik sesuai 

dengan tujuan pembelajaran.  

Selain itu, pembelajaran memiliki makna serangkaian perbuatan guru 

sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik atas dasar hubungan timbal balik 

yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.
17

 

Hubungan timbal balik tersebut dimaksudkan sebagai proses interaksi komunikasi 

edukatif antara pendidik dengan peserta didik serta lingkungan yang menunjang 

proses pembelajaran.  

Dari pemaparan tersebut muncul sebuah pemahaman, bahwa yang 

dimaksud dengan pembelajaran merupakan dua kegiatan yang terintegratif yaitu 

belajar dan mengajar. Yang dimaksud dengan belajar pengertiannya mengacu 
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pada apa yang dilakukan peserta didik, yaitu suatu proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan pada diri seseorang (individu peserta didik).
18

 Perubahan 

tersebut mencakup pada beberapa hal, yaitu perubahan pada aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Sedangkan yang dimaksud dengan mengajar adalah apa 

yang dilakukan oleh guru sebagai pelaksana pendidikan dalam membimbing dan 

mengarahkan peserta didik. Atau dapat pula diartikan sebagai kegiatan guru dalam 

menyajikan ide, problem, atau pengetahuan dalam bentuk sederhana sehingga 

dapat dipahami oleh peserta didik.
19

 

Dari pemaparan tersebut di atas, yang dimaksud dengan proses 

pembelajaran ialah mencakup bimbingan yang dilakukan oleh guru yang 

dilakukan secara sengaja dan terencana, dengan melibatkan peserta didik secara 

aktif untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan, yakni tercapainya 

perubahan pada diri peserta didik (murid).  

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, diperlukan sebuah startegi 

dan pendekatan pembelajaran yang mampu menghantarkan kearah proses 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Karena pembelajaran yang paling 

baik adalah yang mampu menantang dan merangsang siswa agar ia mau belajar. 

Dengan demikian, guru harus mampu menganalisis startegi dan pendekatan 

pembelajaran yang dipandang dapat membelajarkan peserta didik dalam proses 

pembelajaran, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan hasil 

belajar dapat lebih ditingkatkan.  
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Mengingat yang diharapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran adalah 

peserta didik, maka setiap upaya pencarian alternatif pendekatan pembelajaran 

harus senantiasa berlandaskan pada kepentingan peserta didik belajar. Dengan 

kata lain, alternatif pendekatan tersebut harus mencerminkan suatu upaya untuk 

mencari alternatif bagi kepentingan peserta didik untuk mempermudah dalam 

mencapai tujuan belajar. Karena bagaimana pun kegiatan proses pembelajaran 

tidak hanya menekankan kepada apa (materi) yang harus dipelajari anak didik 

(pemahaman konsep-konsep), akan tetapi lebih menekankan pada bagaimana 

peserta didik harus belajar (belajar mengalami).
20

 

Untuk mencapai tujuan atau keberhasilan peserta didik belajar, paling 

tidak terdapat lima hal atau lima variabel utama yang harus mendapat perhatian, 

yaitu:  

1. Guru harus melibatkan peserta didik secara aktif 

2. Guru harus dapat menarik minat peserta didik dan perhatian peserta 

didik. 

3. Guru harus mampu membangkitkan motivasi peserta didik. 

4. Mengembangkan prinsip individualitas, dan 

5. Melakukan peragaan dalam proses pembelajaran.
21

  

 

Salah satu strategi dan pendekatan pembelajaran yang ditawarkan dan 

dipandang dapat memenuhi kriteria tersebut di atas adalah melalui pendekatan 
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contextual teaching and learning (pendekatan pembelajaran kontekstual) atau 

sering disingkat dengan CTL.  

Contextual teaching and learning adalah suatau pendekatan pembelajaran 

yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat 

menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi 

kehidupan nyata, sehingga mendorong mereka untuk menerapkannya dalam 

kehidupan mereka.
22

 

Menurut E Mulyasa, pendekatan pembelajaran kontekstual adalah suatu 

pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi 

pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata, sehingga 

peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar 

dalam kehidupan sehari-hari. Ada tiga landasan teoritis yang mendasari 

pendidikan berdasarkan pendekatan yaitu  

1. Cara belajar, alat belajar dan bahan ajar 

2. Pengembangan konsep belajar tuntas  

3. Tugas belajar
23

 

Pembelajaran kontekstual merupakan salah satu strategi pembelajaran 

yang dibangun atas dasar asumsi bahwa knowledge is constructed by humane. 

Atas dasar inilah, maka dikembangankan pendekatan pembelajaran 

konstruktivisme yang membuka peluang yang seluas-luasnya kepada peserta didik 

untuk memberdayakan diri karena dalam teori pendidikan modern, cara belajar 
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yang terbaik adalah peserta didik mengkonstruksi sendiri secara aktif 

pemahamannya.  

Oleh karena itu, dalam rangka penerapan pendekatan kontekstual ini, 

kebiasaan guru yang melakukan akting di „panggung‟ kelas dan peserta didik 

hanya menonton apa yang diperankan guru, sudah saatnya harus diubah menjadi 

siswa yang aktif belajar, sedangkan guru hanya membimbing dari dekat.
24

 

Sejalan dengan konsep belajar yang harus menekankan pada aktivitas 

peserta didik (student centred activity), maka pendekatan pembelajaran 

kontekstual lebih menekankan adanya keterlibatan peserta didik secara aktif, 

sedangkan guru hanya berperan sebagai pemimpin (manager) belajar peserta didik 

dan membimbingnya.
25

 Sebagai konsekuensinya, guru harus mampu 

mengkondisikan kegiatan pembelajaran yang dapat membangkitkan minat 

(interest) dan perhatian peserta didik. Dengan kata lain, guru harus mampu 

memotivasi mereka dalam rangka mencapai tujuan yang telah direncanakan, oleh 

karena itu guru sebagai pelaksana kegiatan belajar peserta didik.  

SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung 

Selatan adalah salah satu lembaga pendidikan dengan kurikulum berbasis 

kompetensi dan disempurnakan dengan kurikulum pembelajaran, SD ini mencoba 

menerapkan konsep pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam kepada peserta didiknya.  

Pendekatan pembelajaran kontekstual di terapkan pada proses 

pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dilatar belakangi oleh 
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keprihatinan dengan kondisi proses pembelajaran yang terjadi di tanah air, yang 

hanya melahirkan output yang kaya dengan gagasan akan tetapi sangat miskin 

dengan aplikasi. Mereka semua sangat memahami apa yang dipelajari akan tetapi 

tidak memiliki kemauan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran agama  

Islam bertujuan ingin membelajarkan para peserta didik dengan ilmu-ilmu 

keagamaan, khususnya agama Islam dengan melibatkan mereka secara penuh 

untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan 

situasi kehidupan nyata, sehingga akan mendorong mereka untuk menerapkannya 

dalam kehidupan nyata. 

Berkaitan dengan penelitian tesis ini, penulis mencoba dan berupaya 

semaksimal mungkin untuk menganalisis implementasi pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dengan menggunakan pendekatan kontekstual yang dilaksanakan di  

SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.   

Ada beberapa alasan kenapa penulis melaksanakan penelitian di SD 

Negeri 2 Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan ini. 

Pertama, lokasinya berdekatan dengan penulis sehingga dapat memudahkan dalam 

peroleh data penelitian. Kedua, karena di SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan 

Katibung Kabupaten Lampung Selatan beberapa tahun terakhir ini menerapkan 

strategi pembelajaran kontekstual. Ketiga, karena belum adanya penelitian yang 

sama tentang pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual di SD ini. Keempat, banyak para ahli pendidikan yang 

mengungkapkan teori tentang pembelajaran kontekstual, akan tetapi masih 
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bersifat umum. Untuk itu, pelaksanaan dalam bidang studi masing-masing harus 

ada kesesuaian dengan karakteristik bidang studi tersebut, termasuk bidang studi 

Pendidikan Agama Islam. 

Pertanyaannya yang kemudian muncul adalah, apa tujuan penerapan 

pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam? 

Bagaimana prosedur pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual? Apa potensi dan kelemahannya?. 

Beberapa pertanyaan tersebut jelas memerlukan jawabannya dan sebagai 

jawabannya, penulis menganggap penting untuk di teliti lebih lanjut dan di 

pandang relevan untuk penelitian pendidikan, terutama pendidikan agama Islam.  

Untuk itu, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap 

pembelajaran kontekstual, terutama dalam kaitannya dengan proses pembelajaran 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan 

Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya untuk kepentingan penelitian 

ini, penulis formulasikan dalam sebuah judul tesis, “Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dengan Pendekatan Kontekstual untuk Meningkatkan Pembelajaran 

Agama Islam Di SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten 

Lampung Selatan.”  

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari uraian yang telah diuraikan diatas, dapat penulis 

identifikasikan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu: 
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a. Tujuan Pelaksanaan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dengan menggunakan pendekatan kontekstual di SD Negeri 2 

Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Timur 

masih kurang optimal 

b. Konsep evaluasi pembelajaran agama Islam dengan pendekatan 

kontekstual di  SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan Katibung 

Kabupaten Lampung Selatan masih tidak optimal  

c. Potensi dan kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dengan menggunakan pendekatan kontekstual di SD 

Negeri 2 Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan 

kurang bisa difahami sehingga para siswa tidak giat mengikuti 

pembelajaran. 

2. Batasan masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk mengarahkan pembahasan, 

penulis merumuskan masalah penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan yaitu 

“Bagaimana proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di SD Negeri 2 

Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan?” 

 

C. Rumusan Masalah 

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan pendekatan kontekstual dapat 
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meningkatkan prestasi belajar siswa di SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan 

Katibung Kabupaten Lampung Selatan? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

a. Tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual di SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan 

Katibung Kabupaten Lampung Selatan.  

b. Pelaksanaan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual SD Negeri 2 Tanjungan 

Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.  

c. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual di SD Negeri 2 Tanjungan 

Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.  

d. Potensi dan kelemahan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dengan menggunakan pendekatan kontekstual di SD Negeri 2 

Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.  

 

2.   Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini harapkan paling tidak memiliki tiga kegunaan 

atau manfaat yang di dapat sebagai berikut:  
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a. Bagi pengembangan khazanah pendidikan agama Islam, penelitian 

ini diharapkan dapat memberi masukan-masukan berupa 

konsep-konsep teoritik bagi pengembangan strategi dan 

pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam, agar materi 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam tidak lagi dianggap 

sebagai materi yang kurang menarik.  

b. Bagi pengelolaan lembaga pendidikan Islam, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan guna 

meningkatkan mutu pendidikan Islam. 

c. Bagi SD Negeri 2 Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten 

Lampung Selatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan-masukan yang dapat meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran, khususnya pembelajaran agama 

Islam dalam rangka mengembangkan dan mengupayakan visi 

dan misinya kedepan. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Pembelajaran Agama Islam  

Secara etimologis, pembelajaran sering disebut dengan instruction (bahasa 

Inggris) dan ta’alum (bahasa Arab), yang bermakna sebagai upaya untuk 

membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya (effort) 
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dan berbagai strategi, metode dan pendekatan kearah pencapaian tujuan yang telah 

direncanakan.
26

  

Corey mendefinisikan pembelajaran, sebagaimana dikutip oleh Syaiful 

Sagala, adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja 

dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam 

kondisi-kondisi khusus, atau menghasilkan respon dalam kondisi tertentu. 

Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan
27

.  Menurut Dimyati dan 

Mudjiono, pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif
28

, yang menekankan pada 

penyediaan sumber belajar. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, Pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar.
29

 

Di dalam Al-Qur‟an banyak ayat yang berkaitan dengan kata Pendidikan 

Agama Islam dan semuanya dalam bentuk kata kerja,
30

 seperti dalam QS Al-

Tawbah : 122 

                     

       

 

“Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 

orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan 

                                                 
26

Ahmad Zayadi dan Abdul Majid, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Berdasarkan Pendekatan Kontekstual (Jakarta : Rajawali Press, 2013) h. 8. 
27

Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung : Alfabeta, 2009),  h. 61. 
28

Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), h. 29. 
29

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional  Nomor 20 Tahun 2003 
30

 A Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam (Jakarta 

: Kencana, 2014), h. 4. 
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untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 

kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”
31

 

 

Dari ayat ini, dapat ditarik suatu pengertian bahwa Pendidikan Agama 

Islam berarti mengetahui, memahami, dan mendalami ajaran agama secara 

keseluruhan. Dalam perkembangan selanjutnya, Pendidikan Agama Islam 

diartikan dengan sekumpulan hukum syara‟ yang berhubungan dengan perbuatan 

yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan 

ijtihad.
32

 Atau lebih jelas lagi seperti yang dikemukakan oleh al-Jurjani, 

sebagaimana yang dikutif oleh A Djazuli, Pendidikan Agama Islam ialah 

mengetahui hukum-hukum syara‟ yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) 

dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci.
33

 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam kurikulum SD adalah 

bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan 

mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, 

pembiasaan dan keteladanan.  

Mata pelajaran ini dipandang sebagai mata pelajaran yang memegang 

peranan yang cukup penting dan menempati posisi yang cukup strategis dalam 

membentuk karakter umat Islam (peserta didik) agar sesuai dengan syariat dan 

                                                 
31

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan, h. 301. 
32

 A Djazuli, Ilmu Fiqh, h. 5. 
33

 Ibid.  
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tuntunan ajaran Islam, falsafah bangsa dan konstitusi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
 34

  

Adapun Karakteristik Mata Pelajaran PAI, Sebagaimana lazimnya suatu 

bidang studi yang diajarkan di sekolah dasar, materi keilmuan mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam mencakup beberapa dimensi, yakni dimensi 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan nilai (values). Hal ini sesuai 

dengan ide pokok mata pelajaran PAI, yaitu mengarahkan peserta didik untuk 

menjadi muslim yang taat dan shaleh dengan mengenal, memahami, menghayati 

dan mengamalkan hukum Islam sehingga menjadi dasar pandangan hidup (way of 

life) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan dan pengalaman, sehingga 

menjadi Muslim yang selalu bertambah keimanan dan ketaqwaanya kepada Allah 

SWT.
35

 

Menurut Abdurrahman an-Nahlawi, seluruh materi pelajaran Pendidikan 

Agama Islam disusun untuk menyempurnakan kondisi psikologis, sosial, spiritual, 

perilaku, dan penalaran siswa dengan tujuan kesempurnaan wujud penghambaan 

diri kepada Allah SWT.
36

 Sehubungan dengan hal itu, maka mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SD terdiri atas tiga dimensi utama, yakni dimensi 

pengetahuan Pendidikan Agama Islam (fiqh knowledge), dimensi keterampilan 

                                                 
34

Anonimous, Kuirkulum Pendidikan Agama Islam untuk  SD (Jakarta : Departemen 

Agama, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2015) h. 23. 
35

 Anonimous, Pedoman Khusus Pendidikan Agama Islam SD (Jakarta : Departemen 

Agama RI, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2011), h. 3. 
36

 Abdurrahman Al-Nahlawi, Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Baiti wa al-Madrasati 

wa al-Mujtama (Beirut : Dar al Fikr, 2013), h. 132. 



18 
 

 

Pendidikan Agama Islam (fiqh skills) dan dimensi nilai-nilai Pendidikan Agama 

Islam (fiqh values).
37

 

 

2.    Pendekatan Kontekstual  

Pendekatan kontekstual adalah sebuah sistem pembelajaran yang 

didasarkan pada filosofi bahwa siswa mampu menyerap pelajaran apabila mereka 

menangkap makna dalam materi akademis yang mereka terima, dan mereka 

menangkap makna dalam tugas-tugas sekolah jika mereka bisa mengaitkan 

informasi-informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah 

mereka miliki sebelumnya.38 

Secara etimologis kata kontekstual berasal dari bahasa Inggris, contextual, 

yang berarti mengikuti konteks atau dalam konteks. Secara umum kata contextual 

berarti, sesuatu yang berkenaan, relevan, ada hubungan atau kaitan langsung, 

mengikuti konteks; atau sesuatu yang membawa maksud, makna dan 

kepentingan.39  

Sedangkan secara terminologis, pembelajaran kontekstual (contextual 

teaching and learning) adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan 

pada proses keterlibatan siswa atau peserta didik secara penuh untuk dapat 

menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi 

                                                 
37

 Anonimous, Pedoman Khusus, h. 4. 
38

 Elaine B Jhonson, Contextual Teaching and Learning (California : Corwin Press 2012), 

Alih Bahasa Ibnu Setiawan, Contextual Teaching and Learning, Menjadikan Kegiatan 

Pembelajaran Mengasikan dan Bermakna (Bandung : Mizan, 2012) h. 14. 
39

 John M Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta : Gramedia, 

2010) h. 143. 
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kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam 

kehidupan mereka.40  

Dalam pengertian yang lain dikatakan bahwa pendekatan pembelajaran 

kontekstual sebagai konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa atau peserta didik, dan 

mendorong mereka membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat.41  

Berbagai peranan dan aktivitas akan dilakukan siswa dalam pembelajaran 

kontekstual sebagai berikut: 

a. Siswa berperan sebagai pembelajar aktif mengelola dirinya sendiri 

mengembangkan minatnya sendiri atau bekerja kelompok, belajar 

melalui perbuatan. 

b. Membentuk hubungan antara apa yang dipelajari di sekolah dengan 

kehidupan di masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan dunia kerja. 

c. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang penting dan berarti bagi dirinya 

maupun orang lain, membuat pilihan, memberikan hasil tampak 

maupun tak tampak. 

d. Menggunakan pemikiran tahap tinggi, berpikir kritis, kreatif, 

melakukan analisis, sintesis, pemecahan masalah, membuat keputusan 

menggunakan logika dan fakta-fakta. 

                                                 
40

 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam, h. 109. 
41

 Nurhadi, Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) (Jakarta : Ditjen 

Dikdasmen Depdiknas, 2011), h. 1. 



20 
 

 

e. Mengembangkan kemampuan bekerja sama. Guru membantu siswa 

bekerja secara efektif dalam kelompok, memahami orang lain, 

berkomunikasi, saling membantu dan mmempengaruhi.  

Melalui proses penerapan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari, 

peserta didik akan merasakan pentingnya belajar dan mereka akan memperoleh 

makna yang mendalam terhadap apa yang dipelajarinya. Menurut Mulyasa,
42

 

 

3. Prestasi Belajar 

 Dalam suatu proses belajar mengajar setiap guru ingin dan selalu berusaha 

agar anak didiknya memperoleh hasil belajar yang baik sesuai dengan  apa yang 

diharapkan yaitu sebagai perwujudan keberhasilannya dalam mengikuti kegiatan 

sekolah.  

 Sebelum menguraikan tentang pengertian prestasi belajar, akan penulis 

jelaskan pengertian prestasi belajar menurut beberapa pendapat para ahli sebagai 

berikut : 

 Menurut Winkel, prestasi merupakan “bukti keberhasilan usaha yang dapat 

dicapai”.
43

 

 Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa prestasi adalah suatu hasil 

usaha yang diperoleh seseorang atas usaha yang dilakukan, apabila dihubungkan 

dengan prestasi belajar, maka ada korelasinya dengan penguasaan, sikap dan 

keterampilan. Hal ini sejalan dengan pendapat James Mursel bahwa “apabila suatu 

proses belajar berjalan dengan efektif dan nyata-nyata berhasil, maka hasil itu 

                                                 
42

 E Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Bandung : Rosda Karya, 2013), h. 103 
43

Winkel,  Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar, Jakarta : Gramedia, 2011, h. 162. 
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merupakan penguasaan (bahan pelajaran) yang ditimbulkan oleh pemahaman atau 

pengertian atau oleh responsi yang masuk akal”.
44

  

 Berdasarkan pada uraian di atas, maka yang dimaksud dengan prestasi 

belajar adalah penguasaan/hasil dari perbuatan yang berupa penguasaan terhadap 

pelajaran yang diterimanya  dalam bentuk sikap, keterampilan dan kecakapan 

yang dapat diwujudkan dalam bentuk angka atau huruf-huruf sebagai batasan 

untuk menentukan nilai tinggi rendahnya, baik buruknya prestasi yang dicapai. 

 

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Sebelum menguraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar, terlebih dahulu penulis jelaskan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar. Menurut Nana Sudjana bahwa : 

“Hasil dari proses belajar dipengaruhi oleh banyak faktor yang terdapat 

dalam individu itu sendiri (faktor internal) maupun faktor yang berada di luar 

(faktor eksternal). Faktor internal adalah kemampuan yang dimilikinya, minat 

dan perhatiannya. Sedangkan faktor eksternal adalah proses pendidikan dan 

pengajaran yang dapat dibedakan menjadi tiga lingkungan masyarakat”.
45

 

Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses belajar secara garis besarnya terbagi menjadi dua, yaitu  

sebagai berikut : 

 

 

                                                 
44

James I. Mursel, Pengajaran Berhasil, Penerjemah  Simanjuntak, Jakarta  : UI Press, 

2011, h. 82. 

 
45

Nana Sudjana, Metode Statistika, Bandung : Tarsito, 2010, h. 6. 
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1. Faktor yang berasal dari luar meliputi : 

 

a. Faktor-faktor non sosial 

b. Faktor-faktor sosial 

 

2. Faktor yang berasal dari dalam diri meliputi : 

 

a. Faktor-faktor fisiologis 

b. Faktor-faktor psikologis”
46

 

 

Berdasarkan pada pendapat di atas dapat dipahami bahwa berbagai faktor 

internal maupun eksternal dapat berpengaruh terhadap pencapaian hasil 

belajar anak yang disebut dengan prestasi belajar. 

 

F. Kerangka Pemikiran  

Proses pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan interaksi dari 

tenaga pengajar (guru) dan warga belajar (siswa) yang sedang mengadakan 

kegiatan pembelajaran.
47

 Kegiatan ini merupakan inti dari proses pendidikan 

secara keseluruhan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Proses 

interaksi tersebut berlangsung dalam suasana edukatif.
48

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam proses pendidikan dan pengajaran adalah 

terjadinya suatu perubahan-perubahan pada diri anak didik atau peserta didik 

setelah menjalani proses pembelajaran di bawah bimbingan seorang pendidik atau 

guru. Perubahan tersebut mencakup tiga aspek yakni, aspek kognitif, apektif, dan 

psikomotorik.  

Dengan demikian, hakikat guru atau pendidik dalam menyampaikan 

proses pembelajaran dalam tataran praktisnya mau tidak mau harus mengetahui 

                                                 
46

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta  : Rajawali Press, 2012, h. 249.  
47

 Sardiman AM, Interaksi dan, h. 2. 
48

 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, h. 1. 
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terlebih dahulu bagaimana kondisi interaksi edukatif yang baik, yang dipandang 

dapat membantu dan membelajarkan siswa atau peserta didiknya. Artinya, di sini 

guru sebagai edukator harus dapat menarik minat siswa dalam proses 

pembelajaran agar siswa mau terlibat langsung dalam upaya pencapaian tujuan 

pengajaran. Sehingga siswa diharapkan dapat mencapai tujuan atau memperoleh 

hasil belajar yang optimal. 

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pencapaian tujuan 

pengajaran tidak saja menekankan kepada hasil yang akan dicapai, akan tetapi 

juga menekankan pada bagaimana proses pencapaian tujuan tersebut. Dengan 

demikian semakin tinggi keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, maka 

semakin tinggi pula hasil yang akan dicapai. Dengan kata lain, apabila siswa 

terlibat secara langsung secara aktif dalam proses pembelajaran (active learning), 

maka semakin efektif pula proses pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. 

Karena di sini siswa tidak hanya sebagai objek akan tetapi banyak berperan 

sebagai subjek dalam pembelajaran, mereka akan mampu memanfaatkan 

kemampuan yang dimilikinya serta memanfaatkan kemampuan yang diperolehnya 

untuk mencapai tujuan berikutnya. 

Berpijak dari kerangka pemikiran demikian, maka diperlukan sebuah 

upaya pengembangan strategi pembelajaran yang akan mampu memberikan 

jawaban atas problematika tersebut. Hal ini berarti upaya untuk meningkatkan 

hasil proses pembelajaran dapat ditempuh dengan penggunaan strategi 

pembelajaran yang mampu mengembangkan aktivitas belajar siswa. Dengan 

demikian, situasi komunikasi edukatif yang diharapkan dapat dicapai apabila guru 
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sebagai aktor pelaksana pengajar mampu berperan tiga fungsi sekaligus, yakni 

mendidik, melatih, dan mengajar.
49

   

Dengan demikian, ini memberikan pemahaman bahwa tugas, tanggung 

jawab serta garapan seorang guru sebagai pelaksana utama pendidikan itu sangat 

luas dan kompleks. Tidak hanya mengajarkan bahan pelajaran atau materi 

pelajaran, akan tetapi juga harus mampu mengorganisasikan berbagai faktor yang 

terlibat dalam kegiatan pembelajaran secara harmonis sehingga tercipta suasana 

belajar yang kondusif yang pada gilirannya akan mampu membangkitkan minat 

siswa dalam belajar. Oleh karena itu, sangat logis apabila keberadaan guru dalam 

proses pembelajaran menempati peranan yang sangat penting.  

Sejalan dengan konsep pembelajaran yang menekankan pada 

pengembangan aktivitas siswa, maka tugas guru adalah mencari alternatif strategi 

dan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Sehingga  siswa berada dalam posisi yang benar-benar sebagai 

subjek belajar. Siswa tidak hanya sebagai objek yang pasif dan statis, akan tetapi 

berada dalam realitas subjek belajar yang dinamis, dalam arti siswa mampu 

mengorganisasikan dan mengaitkan apa yang telah dipelajarinya dengan 

kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya siswa akan merasakan manfaat dari apa 

yang mereka pelajari.  

Salah satu pendekatan pembelajaran yang ditawarkan dan dapat diterapkan 

oleh para guru untuk menggiring siswa kearah pembelajaran aktif dinamis adalah 

pendekatan pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning). 

                                                 
49

 Ibid., h. 4. 
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Pendekatan pembelajaran kontekstual adalah salah satu pendekatan pembelajaran 

yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat 

menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi dan 

kehidupan nyata sehingga dapat mendorong siswa untuk dapat menerapkannya 

dalam kehidupan mereka
50

. 

Selain itu, menurut Ahmad Zayadi, pembelajaran kontekstual juga dapat 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata 

siswa (peserta didik) dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dengan kehidupan sehari-

hari.
51

 

Pembelajaran kontekstual memberikan nuansa proses pembelajaran yang 

tenang dan menyenangkan karena pembelajaran dilakukan secara alamiah, 

sehingga peserta didik dapat mempraktekkan secara langsung apa-apa yang 

dipelajarinya. Selain itu, pembelajaran kontekstual mendorong peserta didik 

memahami hakikat, makna dan manfaat belajar, sehingga memungkinkan mereka 

rajin dan termotivasi untuk senantiasa belajar.
52

  

Pembelajaran kontekstual lebih menekankan pada bagaimana siswa belajar 

mengalami, bukan hanya menghapal berbagai konsep-konsep yang dipelajari yang 

akhirnya dilupakan.
53

 Pembelajaran kontekstual juga lebih menekankan 

bagaimana ia harus belajar, bukan hanya bagaimana ia mendapatkan materi 

pelajaran. Serta lebih menekankan pada bagaimana mengembangkan aktivitas 

                                                 
50

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran,  h. 53. 
51

 Ahmad Zayadi dan Abdul Majid, Pembelajaran Pendidikan, (Jakarta, Insan Press, 

2011), h. 12. 
52

 E Mulyasa, Kurikulum yang Disempurnakan, h. 28. 
53

 Ahmad Zayadi dan Abdul Majid, Pembelajaran Pendidikan,  h. 14. 
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siswa sebagai subjek belajar yang bersifat dinamis, daripada menjadikan siswa 

sebagai objek belajar yang bersifat pasif statis.  

Dengan pembelajaran kontekstual ini, siswa lebih banyak berperan sebagai 

subjek dalam belajar. Siswa bukan hanya sekedar penerima informasi, akan tetapi 

sebaiknya sebagai pencari (penemu) informasi. Juga tidak membiasakan siswa 

dan tidak membiarkanya, hanya untuk sekedar meminjam istilah Conny 

Semiawan, duduk, dengar, catat dan hafal (DDCH).
54

 Oleh karena itu siswa harus 

digiring pada pembelajaran aktif. 

Terdapat beberapa alasan mendasar, kenapa pendekatan pembelajaran 

kontesktual ini sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Menurut Wina 

Sanjaya, paling tidak ada lima alasan mendasar kenapa pendekatan ini diperlukan 

dalam proses pembelajaran.
55

  

1. Belajar bukanlah menghafal, akan tetapi lebih kepada proses 

mengkonstruksi pengetahuan sesuai dengan pengalaman yang mereka 

miliki. Oleh karena itu semakin banyak pengalaman, maka akan semakin 

banyak pengetahuan yang mereka miliki. 

2. Belajar bukan hanya sekedar pengumpulan fakta-fakta yang lepas. 

Pengetahuan itu pada dasarnya merupakan organisasi dari apa yang dialami, 

sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki akan berpengaruh terhadap 

pola-pola prilaku manusia, seperti pola berfikir, pola bertindak kemampuan 

memecahkan persoalan termasuk penampilan (performance) seseorang. 

Semakin pengetahuan seseorang luas maka semakin efektif dalam berfikir. 

                                                 
54

 Conny Semiawan, Pendekatan Keterampilan Proses, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 6. 
55

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, h. 14-15. 
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3. Belajar adalah proses pemecahan masalah, sebab dengan memecahkan 

masalah anak akan berkembang secara utuh, bukan hanya perkembangan 

intelektual, akan tetapi juga perkembangan mental dan emosi. Belajar secara 

kontekstual adalah belajar bagaimana anak menghadapi persoalan. 

4. Belajar adalah proses pengalaman sendiri yang berkembang secara bertahap 

dari yang sederhana menuju yang kompleks. Oleh karena itu belajar tidak 

dapat sekaligus, akan tetapi sesuai dengan irama kemampuan dan 

perkembangan siswa. 

5. Belajar pada hakikatnya adalah menangkap pengetahuan dari kenyataan. 

Oleh karena itu pengetahuan yang diperoleh adalah pengetahuan yang 

memiliki makna untuk kehidupan anak (peserta didik). 

 

Alasan tersebut didasarkan kepada komponen utama pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual, yaitu (1) konstrukstivisme (constructivism), (2) bertanya 

(questioning), (3) menemukan (inquiry), (4) masyarakat belajar (learning 

community), (5) pemodelan (modelling), (6) refleksi (reflection), dan (7) penilaian 

yang sebenarnya (authentic assessment).
56

 

Di samping itu, sudah menjadi keharusan bagi guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran untuk memahami prinsip-prinsip pokok dalam pengajaran, 

sebagai gambaran yang akan mengarahkan aktivitasnya dan menjadi kerangka 

acuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga edukator. 

Prinsip-prinsip pengajaran yang ditawarkan oleh Ahmad Tafsir adalah: 

prinsip pengajaran yang dapat menarik minat siswa dalam kegiatan pembelajaran, 
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 Ibid., h. 262. 
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prinsip pengulangan, prinsip individual, prinsip kematangan, prinsip kegembiraan, 

prinsip mengajar murid belajar, dan prinsip ketersediaan alat-alat.
57

    

Kalau guru ingin mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran 

seyogyanya guru membuat pelajaran itu dapat menantang dan mengesankan 

siswa, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar sebagai berikut:  

(1) prinsip motivasi,  

(2) prinsip latar atau konteks,  

(3) prinsip keterarahan pada titik pusat atau fokus tertentu,  

(4) prinsip hubungan sosial dan solidaritas,  

(5) prinsip belajar sambil bekerja,  

(6) prinsip individualisasi,  

(7) prinsip menemukan, dan  

(8) prinsip pemecahan masalah.
58

   

 Untuk memberikan pemahaman yang jelas dan lebih terfokus, ada baiknya 

jika diilustrasikan kerangka pemikiran ini dalam tabel atau bagan berikut ini: 
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 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran, (Jogjakarta, Dwi Pustaka Press, 2011), h. 24-

29.  
58

 Conny Semiawan, Pendekatan Keterampilan, (Bandung, Dua Warna, 2013), h. 10-13. 
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Guru  Proses 

Pembelajaran 

Prestasi 

Belajar 

Siswa 

- Pemilihan 

Materi 

- Media & Alat 

- Metode 

Pendekatan Kontekstual dan 

Penilaian sebenarnya 

Umpan Balik 

Siswa  


