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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep dan Makna Pembelajaran 

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) dan 

berbagai strategi, metode dan pendekatan kearah pencapaian tujuan yang telah 

direncanakan.
1
  

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
2
.  Menurut Dimyati dan Mudjiono, pembelajaran 

adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat 

siswa belajar secara aktif
3
, 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.
4
  

                                                                 
1
Ahmad Zayadi dan Abdul Majid, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berdasarkan 

Pendekatan Kontekstual (Jakarta : Rajawali Press, 2013) h. 8. 
2
Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung : Alfabeta, 2009),  h. 61. 

3
Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), h. 29. 

4
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional  Nomor 20 Tahun 2003 
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Mohamad Surya mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu proses yang 

dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya.
5
  

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pembelajaran merupakan 

suatu proses komunikasi dua arah antara guru yang bertindak sebagai pendidik dan 

siswa yang bertindak sebagai peserta didik, untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Hal ini sesuai dengan yang diakatakan oleh Ahmad Zayadi,
6
 bahwa 

pembelajaran dapat dimaknai sebagai kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktifa (active learning) yang 

menekankan pada penyediaan sumber belajar.  

Dengan demikian, pembelajaran pada dasarnya merupakan kegiatan terencana 

yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik atau 

tercapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, kegiatan 

pembelajaran akan bermuara pada dua kegiatan utama sebagai berikut: pertama, 

bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan 

belajar. kedua, bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan 

melalui kegiatan mengajar.
7 
 

                                                                 
5
Mohamad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 

2014), h. 7. 
6
Ahmad Zayadi dan Abdul Majid, Pembelajaran Pendidikan, h. 9. 

7
 Ibid. 



32 

 

Istilah belajar, menurut H.M. Arifin adalah suatu kegiatan anak didik dalam 

menerima, menanggapi serta menganalisa bahan-bahan pelajaran yang disajikan oleh 

pengajar, yang berakhir pada kemampuan untuk menguasai bahan pelajaran yang 

disajikan tersebut.
8
  

Muhibbin Syah mendefinisikan belajar sebagai perubahan tingkah laku yang 

relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman.
9
 Pendapat lain mengatakan 

bahwa belajar merupakan suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang 

berlangsung secara progresif, dimana proses adaptasi tersebut akan menghasilkan 

atau akan mendatangkan hasil yang optimal apabila diberi penguat (reinforcer).  

Dengan demikian, belajar dapat membawa perubahan bagi si pelaku, baik 

perubahan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Dengan perubahan-perubahan 

tersebut, tentunya si pelaku juga akan terbantu dalam memecahkan permasalahan 

hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
10

 

Oleh karena itu, agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk 

belajar. Bahkan, Islam mewajibkan kepada setiap orang yang beriman untuk belajar. 

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan perintah untuk belajar belajar,
11

 antara lain: 

1. Bahwa orang yang belajar akan dapat memiliki ilmu pengetahuan yang akan 

berguna untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Sehingga 

dengan ilmu pengetahuan yang didapatkannya itu manusia akan dapat 
                                                                 

8
 M Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Sekolah dengan Rumah Tangga 

(Jakarta : Bulan Bintang, 2013) h. 163. 
9
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung : Remaja Rosda 

Karya, 2010) h. 90. 
10

 Baharudin, Teori Belajar dan Pembelajaran (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2015), h. 12. 
11

 Ibid, h. 32. 
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mempertahankan kehidupan. Dengan demikian, orang tidak pernah belajar 

mungkin tidak akan memiliki ilmu pengetahuan dan akan mengalami 

kesulitan dalam memecahkan persoalan-persoalan kehidupan yang 

dihadapinya. Sebagaimana Firman Allah QS Al-Zumar : 9, 

                   

“Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran.”
12

 

2. Allah melarang manusia untuk tidak mengetahui segala sesuatu yang manusia 

lakukan. Firman Allah QS Al-Isra : 36, 

                   

  

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 

semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.”
13

 

                                                                 
12

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya : Al-Hidayah, 2012), h. 

747. 
13

 Ibid, h. 429. 
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3. Dengan ilmu yang dimiliki manusia melalui proses belajar, maka Allah akan 

memberikan derajat yang lebih tinggi. Firman Allah QS Al-Mujadalah : 11, 

               

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”…. 
14

 

 

Sedangkan mengajar sering didefinisikan sebagai sebuah proses penyampaian 

informasi atau pengetahuan dari guru atau pendidik kepada siswa atau peserta didik.
15

 

Penyampaikan ilmu pengetahuan dimaknai dengan menanamkan ilmu pengetahuan 

sebagiamana dikatakan oleh Smith, bahwa mengajar adalah menanamkan 

pengetahuan atau keterampilan (teaching is imparting knowledge or skill).
16

 

Roestiyah NK, mendefinisikan mengajar sebagai bimbingan kepada anak 

dalam proses belajar.
17

 Hal ini menunjukkan bahwa guru hanya sebagai pembimbing, 

penunjuk jalan dan pemberi motivasi. 

Dalam konteks standar proses pendidikan, mengajar tidak hanya sekedar 

menyampaikan materi pelajaran, atau memberikan stimulus sebanyak-banyaknya, 

                                                                 
14

 Ibid, h. 910. 
15

 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (Jakarta 

: Kencana, 2014) h. 73. 
16

 Ibid, h. 74. 
17

 Roestiyah NK, Masalah Pengajaran sebagai suatu Sistem (Jakarta : Bina Aksara, 2013), h. 

19. 



35 

 

akan tetapi lebih dipandang sebagai proses mengatur lingkungan
18

 agar siswa belajar 

sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya.  

Proses pembelajaran mengharuskan adanya interaksi diantara keduanya, yakni 

pendidik yang bertindak sebagai pengajar dan peserta didik yang bertindak sebagai 

orang yang belajar. Karena mengajar merupakan kegiatan yang mutlak memerlukan 

keterlibatan individu peserta didik. Hal ini disebabkan karena guru yang mengajar 

dan peserta didik yang belajar merupakan dwi tunggal dalam perpisahan raga bersatu 

antara guru dan peserta didik.
19

 

 

B.  Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

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

Agama Islam dan semuanya dalam bentuk kata kerja,
20

 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 untuk 

                                                                 
18

 Pengaturan lingkungan adalah proses menciptakan iklim yang baik yang memungkinkan 

siswa betah dan merasa senang belajar sehingga mereka dapat berkembang secara optimal sesuai 

dengan bakat, minat dan potensi yang dimilikinya. Lihat, Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, 

Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta : Kencana, 2011), h. 102. 
19

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2012) h. 45. 
20

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

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

kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.”
21

 

 

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.
22

 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.
23

 

Dengan demikian, mempelajari Pendidikan Agama Islam akan berguna 

dalam memberi pemahaman tentang berbagai aturan secara mendalam dan 

berguna sebagai patokan untuk bersikap dalam menjalani hidup dan kehidupan. 

Karena dengan mengetahui dan memahami Pendidikan Agama Islam kita 

berusaha untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan syari’at dalam rangka 

mencapai keridhoan Allah SWT. 

 

 

                                                                 
21

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan, h. 301. 
22

 A Djazuli, Ilmu Fiqh, h. 5. 
23

 Ibid.  
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1. Pengertian  

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 

tuntunan ajaran Islam, falsafah bangsa dan konstitusi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.
 24

  

 

2. 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, 

                                                                 
24

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

Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2015) h. 23. 
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pengajaran, latihan dan pengalaman, sehingga menjadi Muslim yang selalu 

bertambah keimanan dan ketaqwaanya kepada Allah SWT.
25

 

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.
26

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

Pendidikan Agama Islam (fiqh values).
27

 

 

a. Dimensi Pengetahuan Agama Islam 

Dimensi pengetahuan Pendidikan Agama Islam mencakup seperti sifat 

wajib bagi Alloh, sifat mustahil bagi Alloh, menyebutkan sholat fardhu dan 

bilangan rakaatnya. Dan secara lebih terperinci materi pengetahuan 

Pendidikan Agama Islam mencakup pengetahuan tentang thaharah, shalat, 

sujud, zikir, puasa, zakat, haji, umrah, makanan, minuman, binatang 

halal/haram, qurban, aqiqah, macam-macam muamalah, kewajiban terhadap 

                                                                 
25

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

RI, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2011), h. 3. 
26

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

al-Mujtama (Beirut : Dar al Fikr, 2013), h. 132. 
27

 Anonimous, Pedoman Khusus, h. 4. 
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orang sakit/jenazah, pergaulan remaja, jinayat, hudud, mematuhi undang-

undang negara/syariat Islam, kepemimpinan dan kesejahteraan sosial.  

b. Dimensi Keterampilan Agama Islam 

Dimensi keterampilan Pendidikan Agama Islam mencakup 

keterampilan melakukan thaharah, keterampilan melakukan ibadah sholat, 

keterampilan dalam memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang 

halal, melakukan kegiatan sholat jumat, bersih-bersih kamar dan keterampilan 

dalam memelihara lingkungan.  

c. Dimensi Nilai-nilai Agama Islam 

Adapun dimensi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam mencakup antara 

lain penghambaan kepada Allah (ta’abbud), penguasaan atas nilai-nilai 

religius, disiplin, percaya diri, komitmen, norma dan moral luhur, nilai 

keadilan, demokratis, toleransi, dan kebebasan individu. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang dimensi mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD ada baiknya jika saya gambarkan 

dalam diagram struktur keilmuan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

sebagai berikut: 
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Akhlak 
Kompeten 

beribadah 

Keterampilan 
Keagamaan 

Nilai-nilai  
Agama Islam 

Pengetahuan PAI 

Umat Islam 
yang 

berkeperibadian 
muslim 

Ketaatan 

Tabel 1 

Diagram Struktur Keilmuan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD
28

  

 

   

 

                                                              

                 

              

 

                                        

 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD selain mencakup dimensi 

pengetahuan, juga memberi penekanan pada dimensi sikap dan keterampilan. 

Jadi pertama-tama seorang muslim perlu memahami dan menguasai 

pengetahuan yang lengkap tentang konsep dan prinsip-prinsip Pendidikan 

Agama Islam. Selanjutnya ia diharapkan memiliki sikap atau karakter sebagai 

muslim yang baik taat pada aturan hukum, memiliki keterampilan menjalankan 

hukum Pendidikan Agama Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Muslim yang memahami dan menguasai pengetahuan Pendidikan Agama 

Islam (fiqh knowledge) dan keterampilan Pendidikan Agama Islam (fiqh skills) 

akan menjadi muslim yang ahli berbidah (muta’abid). Muslim yang memahami 

                                                                 
28

 Ibid.   
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dan mengetahui pengetahuan Pendidikan Agama Islam dan nilai-nilai 

Pendidikan Agama Islam (fiqh values), akan menjadi seorang muslim yang 

berakhlak mulia. Sedangkan muslim yang telah memahami dan menguasai 

keterampilan Pendidikan Agama Islam (fiqh skills) serta nilai-nilai Pendidikan 

Agama Islam (fiqh values) akan menjadi seorang muslim yang patuh dan taat. 

Kemudian seorang muslim yang memahami dan menguasai pengetahuan, 

ketarmpilan dan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam akan menjadi muslim yang 

sempurna (insan kamil).
29

  

 

3. Tujuan dan Fungsi Pembelajaran PAI 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD bertujuan untuk membekali 

peserta didik agar dapat : (a) mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum 

Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli maupun dalil 

aqli. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup 

dalam kehidupan pribadi dan sosial, (b) melaksanakan dan mengamalkan 

ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengamalan tersebut diharapkan dapat 

menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggungjawab 

sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya. 

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD berfungsi untuk : (a) 

penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah 

SWT, sebagai pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan 

                                                                 
29

 Ibid., h. 5. 
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akhirat, (b) penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam dikalangan 

peserta didik dengan ikhlas dan prilaku yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku di SD dan masyarakat, (c) pembentukan kedisiplinan dan 

tanggungjawab sosial di sekolah dan masyarakat, (d) pengembangan keimanan 

dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta akhlak peserta didik secara optimal, 

yang telah ditamamkan terlebih dahulu dalam lingkungan keluarga, (e) 

pembangunan mental peserta didik terhadap kelemahan-kelemahan peserta 

didik dalan keyakinan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan sehari-hari, (f) 

pembekalan bagi peserta didik untuk mendalami Pendidikan Agama Islam atau 

hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
30

 

 

4. Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

 

Standar kompetensi merupakan kualifikasi minimal peserta didik  yang 

menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang 

diharapkan tercapai pada setiap tingkatan dan atau semester untuk mata 

pelajaran atau kelompok mata pelajaran tertentu.
31

  

Dari pemahaman tersebut maka dapat di definisikan bahwa standar 

kompetensi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SD berisi sekumpulan 

kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik selama menempuh mata 

                                                                 
30

 Anonimous., Kurikulum Pendidikan Agam Islam (Jakarta: Departemen Agama Direktorat 

Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2014) h. 28-29. 
31

 E Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Suatu Panduan Praktis (Bandung : 

Remaja Rosda Karya, 2013) h. 97. 
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pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar. Kemampuan ini 

berorientasi pada kemampuan afektif, dan psikomotorik dengan dukungan 

pengetahuan kognitif dalam rangka memperkuat keimanan dan ketaqwaan 

kepada Allah. Kemampuan-kemampuan yang tercantum dalam kemampuan 

dasar ini merupakan penjabaran dari kemampuan dasar umum yang harus 

dicapai di SD, yaitu: 

a. Memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam tentang 

sifat wajib bagi Alloh, serta mampu mengamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

b. Memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam tentang  

sifat mustahil bagi Alloh, serta mampu mengamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan di jelaskan secara terperinci, standar 

kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

sekolah dasar, seperti yang tertera dalam tabel berikut ini. 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi 

Waktu 

Ket 

Mengenal Sifat-Sifat Wajib 

Bagi Alloh 

1. Menyebutkan 5 sifat wajib bagi 

Alloh  

2. Mengartikan 5 sifat wajib bagi 

Alloh 

  

Sumber  : Dokumentasi Program Pembelajaran, Program Tahunan dan  

  Semester SDN 2 Tanjungan Kecamatan Katibung Kabupaten  

  Lampung Selatan 



44 

 

C. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual  

Pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan 

siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. 

Pendekatan pembelajaran ini sebagai penjelas untuk mempermudah bagi para guru 

memberikan pelayanan belajar dan juga mempermudah bagi siswa untuk memahami 

materi ajar yang disampaikan oleh guru, dengan memelihara suasana pembelajaran 

yang menyenangkan.
32

 

Akan tetapi, pendekatan dalam suatu pembelajaran memang bukan segalanya, 

masih banyak faktor lain yang ikut menentukan sebuah proses pembelajaran. Faktor-

faktor tersebut antara lain, kurikulum pembelajaran yang menjadi acuan dasarnya, 

program pengajaran, kualitas guru atau pendidik, materi pembelajaran, strategi 

pembelajaran, sumber belajar dan teknik penilaian.
33

 

Dari pemahaman tersebut, pendekatan pembelajaran hanyalah sebagai salah 

satu faktor yang menunjang suksesnya pembelajaran di sekolah dasar.  

Faktor pendekatan pembelajaran ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari 

keseluruhan pengelolaan pembelajaran. Karena perumusan dan penentuan isi 

program, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, dan teknik penilaian harus 

dijiwai oleh pendekatan pembelajaran yang dipilih.  

 

 

                                                                 
32

 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna,  h. 68. 
33

Masnur Muslich, Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, Panduan Bagi Guru, 
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1. Pengertian Pendekatan Pembelajaran 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.
34

 

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.
35

  

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 kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat 

menerapkannya dalam kehidupan mereka.
36
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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.
37

  

Dari konsep tersebut ada tiga hal yang harus dipahami. Pertama, CTL 

menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi, 

artinya proses belajar diorientasikan kepada proses pengalaman secara 

langsung. Proses belajar dalam CTL tidak mengharapkan agar siswa hanya 

menerima pelajaran, akan tetapi proses mencari dan menemukan sendiri materi 

pelajaran. 

Kedua, CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara 

materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata, artinya siswa dituntut 

untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah 

dengan kehidupan nyata. Hal ini penting, karena materi tidak hanya bersifat 

fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam kuat dalam 

memori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan. 

Ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam 

kehidupan, artinya CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami 
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materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat 

mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.
38

 

Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan rancangan 

pembelajaran yang dibangun atas dasar asumsi bahwa knowledge is 

constructed by humane. Atas dasar itu, dikembangkan pendekatan 

pembelajaran konstruktivis yang membuka peluang seluas-luasnya kepada 

siswa untuk memberdayakan diri. Menurut pengertian ini, bahwa cara belajar 

yang baik adalah siswa mengkonstruksi sendiri secara aktif pemahamannya.
39

  

Dalam pendekatan ini, proses pembelajaran berlangsung secara alamiah 

dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan memahami. Kegitan ini merubah 

paradigma belajar, dari yang biasanya guru akting di panggung dan siswa atau 

peserta didik menonton, menjadi siswa aktif bekerja dan belajar di panggung, 

sedangkan guru membimbingnya dari dekat.
40

 Atau dengan kata lain, guru 

bukan hanya sekedar transfer of knowledge, tetapi lebih mementingkan strategi 

pembelajaran daripada hasil.  

Dengan pendekatan kontekstual, diharapkan kegiatan pembelajaran tidak 

akan di dominasi oleh guru (teacher centred) akan tetapi sebaliknya peserta 

didiklah yang akan beraktivitas lebih banyak dari pada guru (student centred). 

Pembelajaran akan lebih bermakna bagi peserta didik karena merekalah yang 
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mencari sumber belajar, informasi serta menganalisis informasi-informasi yang 

diperoleh, baik secara sendiri-sendiri ataupun mendiskusikannya secara 

kelompok.
41

 

Dari pemahaman tersebut di atas, dengan pendekatan kontekstual, maka 

peran guru adalah membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Guru lebih banyak berurusan dengan strategi dari pada memberi informasi. 

Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama 

untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. 

Pengetahuan dan keterampilan diperoleh dengan menemukan sendiri. 

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

analisis, sintesis, pemecahan masalah, membuat keputusan menggunakan 

logika dan fakta-fakta. 

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

 Pembelajaran 

konstektual mendorong peserta didik memahami hakikat, makna, dan manfaat 

belajar, sehingga memungkinkan mereka rajin dan termotivasi untuk senantiasa 

belajar. 

Adapun hasil yang diharapkan melalui pendekatan pembelajaran kontekstual 

adalah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui peningkatan pemahaman 

makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan antara materi yang 

dipelajari dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari.
43
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2. Tujuan, karakteristik dan komponen Pembelajaran Kontekstual  

a. Tujuan pembelajaran kontekstual  

Pendekatan pembelajaran kontekstual dikembangkan dengan 

tujuan agar proses pembelajaran berjalan lebih produktif dan bermakna. 

Melalui pendekatan kontekstual, siswa melakukan proses belajar dan 

mengembangkan kemampuannya secara mandiri. 

Penemuan makna merupakan tujuan dan ciri utama pendekatan 

pembelajaran kontekstual. Makna sering diartikan sebagai arti penting 

dari sesuatu atau maksud dari apa yang mereka terima.
44

 

b. Karakteristik pembelajaran kontekstual 

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, menurut Masnur Muslich,
45

 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual mempunyai karakteristik 

sebagai berikut : 

 

1) pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu 

pembelajaran yang diarahkan pada ketercapaian keterampilan dalam 

konteks kehidupan nyata atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam 

lingkungan yang alamiah (learning in real life setting). 

2) pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengerjakan tugas-tugas yang bermakna (meaningful learning). 
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3) Pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman 

bermakna bagi siswa (learning by doing). 

4) Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling 

mengoreksi antar teman (learning in a group). 

5) Pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa 

kebersamaan, bekerja sama, dan saling memahami secara mendalam 

(learning to know each other deeply). 

6) Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan 

mementingkan kerja sama (learning to ask, to inquiry, to work 

together). 

7) Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan 

(learning as enjoy activity). 

 

c. Komponen pembelajaran kontekstual  

Menurut Corebima, pendekatan pembelajaran kontekstual atau 

Contextual Teaching and Learning (CTL) memiliki tujuh macam 

komponen utama
46

 yaitu : 

1) konstrukstivisme (constructivism) 

Konstruktivisme merupakan landasan perpikir pendekatan 

pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning, yang 

beranggapan bahwa pengetahuan dibangun manusia sedikit demi 
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sedikit, hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan 

tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-

fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. 

Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna 

melalui pengalaman nyata. 

Atas dasar itu, pembelajaran harus dikemas menjadi proses 

mengkonstruksi bukan menerima pengetahuan. Dalam proses 

pembelajaran, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui 

keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. 

 

2) Menemukan (inquiry) 

Inkuri merupakan proses pembelajaran yang didasarkan pada 

pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. 

Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, akan tetapi 

hasil dari proses menemukan sendiri.
47

 Menurut Dahlan,
48

 inquiry 

memberikan perhatian dalam mendorong siswa menyelidiki secara 

independen dalam suatu cara yang teratur. 

Menurut Nurhadi, Ada beberapa langkah dalam kegiatan 

menemukan (inquiry), diantaranya : 

a) Merumuskan masalah 

b) Mengamati dan melakukan observasi 
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c) Menganalisis dan meyajikan hasil, baik berupa tulisan, gambar, 

laporan, dan karya lainnya 

d) Mengkomunikasikannya atau menyajikan hasil karya pada 

pembaca, teman sekelas, guru, atau audien yang lain
49

. 

 

3) Bertanya (questioning) 

Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab 

pertanyaan. Bertanya dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan 

setiap individu; sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan 

kemampuan seseorang dalam berpikir.
50

 

 

 

4) Masyarakat belajar (learning community) 

Menurut Vygotsky, pengetahuan dan pemahaman anak ditopang 

banyak oleh komunikasi dengan orang lain. Suatu permasalahan tidak 

mungkin dapat dipecahkan sendirian, tetapi membutuhkan bantuan 

orang lain. Kerja sama saling memberi dan menerima sangat 

dibutuhkan untuk memecahkan suatu persoalan. 
51

 Hal ini berarti, 

bahwa hasil belajar bisa diperoleh dengan sharing antar teman, antar 
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kelompok dan antara yang tahu kepada yang tidak tahu, baik di dalam 

maupun di luar kelas.
52

 

 

5) Pemodelan (modelling) 

Modelling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan 

sesuatu contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa.
53

  

Dalam pendekatan pembelajaran kontekstual, guru bukan satu-

satunya model. Guru dapat merancang model dengan melibatkan 

siswa. Siswa yang memiliki prestasi, bakat dan kemampuannya dapat 

ditunjuk untuk dijadikan model. Model pun dapat didatangkan dari 

luar lingkungan sekolah. 

 

6) Refleksi (reflection) 

Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah 

dipelajari yang dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-

kejadian atau peristiwa pembelajaran yang telah dilaluinya. 

Melalui proses refleksi, pengalaman belajar akan dimasukkan 

dalam struktur kognitif siswa yang pada akhirnya akan menjadi 

bagian dari pengetahuan yang dimilikinya.
54
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7) Penilaian nyata (authentic assesment) 

Penilaian nyata (authentic assesment) adalah proses yang 

dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan 

belajar yang dilakukan siswa. Penilaian ini diperlukan untuk 

mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau tidak; apakah 

pengalaman belajar siswa memiliki pengaruh yang positif terhadap 

perkembangan, baik intelektual maupun mental siswa.
55

 

 

3. Prinsip-prinsip Pembelajaran Kontekstual 

Menurut Eliane B Jhonson,
56

 terdapat tiga prinsip ilmiah pembelajaran 

kontekstual, yaitu prinsip kesaling-bergantungan, prinsip diferensiasi, dan 

prinsip pengaturan diri. 

a. Prinsip Kesaling Bergantungan  

Menurut para ilmuan modern, segala sesuatu di alam semesta saling 

bergantung dan saling berhubungan. Segalanya, baik manusia, maupun 

bukan manusia, benda hidup dan tidak hidup, terhubung satu dengan yang 

lainnya. Semuanya berperan dalam pola jaringan hubungan yang rumit. 

Prinsip kesaling bergantungan mengajak para pendidik untuk 

mengenali keterkaitan mereka dengan para pendidik lainnya, dengan 

siswa-siswa mereka, dengan masyarakat dan dengan alam sekitar. Prinsip 
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ini meminta mereka membangun hubungan dengan semua yang mereka 

lakukan.  

Prinsip itu mendesak sekolah dasar sebagai sebuah sistem kehidupan, 

yang dalam bagian-bagian dari sistem tersebut seperti siswa, guru, tukang, 

pegawai administrasi, sopir, orang tua dan teman-teman masyarakat, 

berada didalam sebuah jaringan hubungan yang menciptakan hubungan 

belajar.
57

 

Prinsip kesaling bergantungan ada dalam segalanya, sehingga 

memungkinkan para siswa untuk membuat hubungan yang bermakna. 

Pemikiran kritis dan kreatif menjadi mungkin. Kedua proses itu terlibat  

dalam mengidentifikasi hubungan yang akan menghasilkan pemahaman-

pemahaman baru. Lebih jauhnya, prinsip kesaling bergantungan ini 

memungkinkan kita memasangkan tujuan yang jelas pada standar 

akademik yang tinggi. 

Prinsip yang pertama ini juga mendukung siswa untuk saling 

bekerjasama. Dengan bekerjasama, para siswa terbantu dalam menemukan 

persoalan, merancang renacana,  dan mencari pemecahan masalah 

(problem solving). Bekerjasama akan membantu mereka bahwa saling 

mendengarkan akan menuntun pada keberhasilan.
58 
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Intinya, prinsip kesaling bergantungan membantu pada penciptaan 

hubungan, bukan isolasi. Para pendidik yang bertindak menurut prinsip ini 

akan menerapkan prinsip pembelajaran kontekstual dalam menolong para 

siswa membuat hubungan-hubungan untuk menemukan makna.   

 

b. Prinsip Diferensiasi  

Kata diferensiasi merujuk pada dorongan terus menerus untuk 

menghasilkan keragaman yang tak terbatas, perbedaan dan keunikan. 

Prinsip diferensiasi menjelaskan kecenderungan entitas-entitas yang 

berbeda untuk bekerjasama dalam bentuk yang disebut dengan simbiosis. 

Jika para pendidik percaya bahwa prinsip diferensiasi yang dinamis ini 

meliputi dan mempengaruhi semua sistem kehidupan, maka mereka pasti 

ingin mengajar sesuai dengan prinsip tersebut. Mereka akan melihat 

pentingnya di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah untuk meniru 

prinsip tersebut, menuju kreativitas, keunikan, keragaman dan kerjasama.  

Pembelajaran dengan mengguanakan sistem pembelajaran 

kontekstual akan mencakup pembelajaran aktif dan langsung (hans-on), 

misalnya terus menerus menantang siswa untuk mencipta dan berkarya. 

Para siswa berfikir kreatif ketika mereka menggunakan pengetahuan 

akademik untuk meningkatkan kerjasama dengan anggota kelas mereka, 

ketika mereka merumuskan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah 
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tugas sekolah, atau mengumpulkan dan menilai informasi mengenai suatu 

masalah masyarakat.
59

 

Pembelajaran aktif yang berpusat kepada siswa (student centered) 

juga akan mendukung prinsip diferensiasi untuk menuju keunikan. Hal itu 

memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menjelajahi bakat pribadi 

mereka, memunculkan cara belajar mereka sendiri, berkembang dengan 

langkah mereka sendiri. Secara alami, prinsip diferensiasi akan terus 

menerus menciptakan keragaman, menghasilkan keragaman yang tak 

terbatas, dan penggabungan-penggabungan yang sangat banyak antara 

entitas-entitas yang berbeda.
60

  

 

c. Prinsip Pengaturan Diri 

Prinsip pengaturan diri meminta kepada para pendidik untuk 

mendorong kepada semua siswa untuk mengeluarkan seluruh potensinya. 

Untuk menyesuaikan dengan prinsip ini, sasaran utama pembelajaran 

kontekstual adalah membantu para siswa mencapai keunggulan akademik, 

memperoleh keterampilan karier, dan mengembangkan karakter dengan 

cara menghubungkan tugas sekolah dengan pengalaman serta pengetahuan 

pribadinya.  

Ketika para siswa menghubungkan materi akademik dengan konteks 

keadaan pribadi mereka, mereka terlibat dalam kegiatan yang mengandung 
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prnsip pengaturan diri. Mereka menerima tanggungjawab atas keputusan 

dan prilaku mereka sendiri, menilai alternatif, membuat pilihan, 

mengembangkan rencana, menganalisis informasi, menciptakan solusi dan 

dengan kritis menilai bukti. Mereka bergabung dengan yang lain untuk 

memperluas pandangan mereka. Dalam keadaan tersebut, para siswa 

menemukan minat mereka, keterbatasan mereka, kemampuan mereka, dan 

kekuatan imajinasi mereka. Mereka menemukan siapa diri mereka (yang 

sebenarnya) dan apa yang bisa mereka lakukan. Mereka menciptakan diri 

mereka sendiri.
61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
61

 Ibid., h. 82. 



60 

 

D. Prestasi Belajar 

 

1. Pengertian 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”.
62

 

 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 merupakan penguasaan (bahan pelajaran) yang ditimbulkan oleh pemahaman 

atau pengertian atau oleh responsi yang masuk akal”.
63
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 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. 

 

2. 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”.
64

 

 Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses belajar secara garis besarnya terbagi menjadi dua, yaitu  

sebagai berikut : 

1. Faktor yang berasal dari luar meliputi : 

a. Faktor-faktor non sosial 

b. Faktor-faktor sosial 
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2. Faktor yang berasal dari dalam diri meliputi : 

a. Faktor-faktor fisiologis 

b. Faktor-faktor psikologis”
65

 

  

 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. 

  Dalam mencapai hasil belajar, hampir dapat dipastikan bahwa siswa 

mengalami berbagai kesulitan-kesulitan yang dapat mempengaruhinya, sebab 

itulah tidak semua siswa memiliki tingkat prestasi yang sama. Oleh sebab itu 

mengusahakan anak agar prestasinya meningkat bukanlah merupakan suatu 

pekerjaan yang mudah, sebab belajar itu merupakan usaha-usaha individu atau 

seseorang dalam cara-cara bertingkah laku yang baru, berkat pengalaman-

pengalaman dan latihan-latihannya yang sudah barang tentu di dalam 

mengusahakannya tidak akan terlepas dari faktor-faktor/gangguan-gangguan 

yang harus dihadapi.  

  Adapun faktor-faktor yang sering muncul dan sering mempengaruhi 

prestasi yang diperoleh siswa itu pada umumnya dikarenakan adanya empat 

faktor yaitu : 
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a. Faktor yang bersumber dari dalam dirinya sendiri 

b. Faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah 

c. Faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga 

d. Faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat”.
66

 

   

Dari keempat faktor tersebut dapat diperkecil lagi menjadi dua macam, yaitu : 

a. Faktor indogen yang meliputi faktor fisiologis berupa keadaan jasmani dan 

fungsi fisiologis dan faktor psikologis berupa motivasi belajar, minat, 

perhatian.  

b. Faktor eksogen yang meliputi faktor sosial berupa guru, kawan bergaul dan 

lingkungan sekitar, serta faktor non sosial berupa waktu, tempat, sarana dan 

prasarana, dana dan program.
67

 

 

 Sedangkan dari kedua faktor di atas (endogen dan eksogen), menurut 

Agoes Soejanto mengemukakan bahwa unsur-unsur yang datang dari dalam diri 

anak itu misalnya : 

a. Karena memang tidak mampu kekuatan fisiknya. 

b. Karena kurang pengalaman 

c. Karena perkembangan yang belum mulai 

d. Karena gangguan kesehatan 

e. Karena faktor yang lain 
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 Sedangkan unsur yang datang dari luar diri anak adalah sebagai berikut : 

a. Keadaan lingkungan sekitar 

b. Keadaan keluarga yang retak 

c. Gangguan alam 

d. Situasi yang tidak mengizinkan dan lain-lain”.
68

 

 

 Dari kemungkinan-kemungkinan di atas, maka penyebab yang paling 

besar datangnya adalah dari lingkungan keluarga karena ; 

  “Sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, 

sebagian waktunya adalah di dalam keluarga, maka sepantasnyalah kalau 

kemungkinan timbulnya deliquensi itu juga sebagian besar berasal dari 

keluarga. Apakah itu dari kedua orang tuanya, ataukah karena saudara-

saudaranya, ataukah karena masalah sosial ekonomi keluargannya, ataukah 

karena kurang adanya hubungan cinta kasih antara orang tua dengan anaknya 

disebabkan cinta kasih dari orang tua kepada anak-anaknya”.
69

 

 

  

Dari semua kemungkinan-kemungkinan di atas, itu sangat berpengaruh 

terhadap proses kegiatan belajar si anak, dan jika hal ini terjadi maka sudah barang 

tentu prestasi belajar siswapun akan menurun. Oleh sebab itu orang tua jangan sampai 

dalam lingkungan keluarganya selalu membuat keributan, pertengkaran atau 

kericuhan antara si ayah, ibu dan anak. Dengan adanya kejadian ini akan berpengaruh 

negatif dan gangguan ketentraman, kenyamanan dan keharmonisan dalam keluarga 
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E. Implikasi Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD 

dengan Menggunakan Pendekatan Kontekstual 

Menurut Abdurrahman an Nahlawi, dalam pelajaran PAI, siswa dikenalkan 

pada konsepsi perilaku islami, baik secara individual maupun sosial. Bahkan 

pelajaran Pendidikan Agama Islam harus dikaitkan dengan sikap penghambaan 

kepada Allah SWT dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan hidupnya
70

. 

Dengan demikian, pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus diarahkan agar 

pelajaran Pendidikan Agama Islam tidak dianggap sebagai pelajaran hafalan atau 

hanya sebagai penguat hjjah tanpa aplikasi dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. 

Untuk itu, dalam mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, efektif dan 

efisien, diperlukan sebuah pendekatan pembelajaran yang tepat. Salah satu 

pendekatan pembelajaran yang dipandang efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang dimaksud itu adalah dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual (Contextual Teaching and Learning). CTL yaitu suatu pendekatan 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam mengembangkan 

keterampilan, baik keterampilan psikomotorik maupun keterampilan intelektual.  

Dengan memperhatikan penjelasan di atas, maka secara sederhana dapat 

digambarkan, bahwa implikasi pendekatan kontekstual pada proses pembelajaran, 

diharapkan mampu memberikan suatu hasil proses pembelajaran yang sesuai dengan 

apa yang di harapkan. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual, diharapkan 

dapat menghasilkan anak didik yang aktif, kreatif, penuh semangat dalam belajar, 
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tanggung jawab dan mempunyai kemampuan intelektual yang berdaya guna dan tepat 

guna dalam hidup dan kehidupannya. 

Dengan demikian, hasil dari proses pembelajaran PAI, akan memberi 

pemahaman pada siswa, tentang berbagai aturan secara mendalam dan berguna 

sebagai patokan untuk bersikap dalam menjalani hidup dan kehidupan. Karena 

dengan mengetahui dan memahami PAI, siswa akan bersikap dan bertingkah laku 

sesuai dengan syari’at dalam rangka mencapai keridhoan Allah SWT. 


