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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Contectual 

TeachingAnd Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar  Pendidikan Agama Islam 

Pada Siswa Kelas VIIISMP N 10 Bandar Lampung”.Penelitian ini berangkat dari 

latar belakang perlunya dilakukan perbaikan guna meningkatkan hasil belajar peserta 

didik dalam proses pembelajaran pendidikan agama islam.Dalam proses 

pembelajaran,materi pembelajaran tdak kontekstual dan respont peserta didik 

rendah,baik dalam proses ataupun hasil belajarnya.Sebagian guru masih 

menggunakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang 

tradisional sehingga membutuhkan perubahan dalam proses pembelajaran.Keadaan 

tersebut berpotensi menimbulkan kejenuhan,kebosanan,serta menurunkan motivasi 

dan hasil belajara peserta didik.Berdasarkan uraian diatas,melalui penelitian ini 

diharapkan peserta didik mampu berperan sebagai inovator pembelajaran dan 

peningkatan hasil belajar pesera didik. 

Penelitian ini meggunakan pendekatan kontekstual melalui penelitian 

tindakan kelas yang bersifat kolaburatif,partisipatif,dan reflektif serta pengembangan 

program didasarkan pada data-data dan informasi dari peserta didik,pendidik dan 

setting sosial kelas secara alamiah melalui dua tahapan siklus penelitian tindakan 

kelas. 

Untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama 

islam,perlu dilakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model 

pembelajaran Contectual Teaching And Learning (Ctl).penelitian ini dilakukan di 

SMP N 10 Bandar Lampung dengan menggunakan 2 Siklus.Dan setiap siklusnya 

mempunyai tahapan : perencanaan,pelaksanaan,pengamaan/observasi dan 

refleksi.dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi,wawancara,test dan 

dokumentasi.Pada siklus I peserta didik belum terbiasa dengan kondisi belajar 

ini,sehingga dilakukan tindakan penjelasan kepada peserta didik tentang langkah-

langkah model pembelajaran Contectual Teaching and Learning (CTL).Di sisi lain 

pendidik sebagai fasilitator dalam PTK ini juga belum maksimak dalam 

mengimplementasikan model pembelajaran tersebut.Dalam siklus II pendidik dan 

peserta didik sudah mulai memahami model pembelajaran Contectal Teaching and 

Learning (CTL) serta menunjukan hasil yang maksimal dilhat dari hasil belajar 

peserta didik yang terus mengalami peningkatan dari siklus I dan II. 

Hal ini dapat dilihat dari setiap hasil belajar peserta didik pada siklus I peserta 

didik yang tuntas adalah 57,57 % dan 42,42 peserta didik yang belum 

tuntas,sedangkan peserta didik yang tuntas pada siklus II adalah 78,78 % meningkat 

51,51 % dan peserta didik yang belum tuntas 21,21 % menurun 57,57 %.Dari hal 

pelaksanaan PTK diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Contactual 

Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di SMP 

N 10 Bandar Lampung. 
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MOTTO 

 

                      

     

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 

yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. 

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”(Q.S. Al-Alaq 

: 1-5)
1
 

 

 

  

                                                 
1
 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahnya,Semarang. PT. Karya Putra Toha, 2010. 

Hal.1112 



 

vi 

 

PERSEMBAHAN 

        

 

Teriring do’a dan serta rasa syukur kepada Allah SWT,penulis persembahkan 

skripsi ini kepada : 

1. Ayahanda Sarfudin dan Ibunda Nurlaila yang tercinta, yang dengan jiwa besar 

dan kesabaran dalam membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang 

sebening cinta dan sesuci do’a serta setulus hati sehingga penulis mampu 

untuk meraih apa yang penulis cita-citakan yakni menjadi orang yang berilmu. 

2. Bapak Prof.Dr.Wan Jamaluddin Z,S.Ag,M.Ag,Ph.Dselaku pembimbing I dan, 

Bapak Drs.Mukti sy,M.AgSelaku pembimbing II yang dengan sabar 

memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran demi selesainya penulisan 

skripsi ini dengan baik. 

3. Kakak Elda Fiyanti S.Pd serta kedua Adik penulis yaitu Yulma Sela dan 

Maya Lestari yang selalu memberikan motivasi kepada penulis. 

4. Almamaterku IAIN Raden Intan Lampung dimana tempat penulis menimba 

ilmu. 

  



 

vii 

 

RIWAYAT HIDUP 

Iin Reftiyana dilahirkan di desa Sinar Waya kecamatan Pagelaran kabupaten 

Pringsewu pada tanggal 23 juli 1992,yang merupakan anak kedua dari pasangan ayah 

Sarfudin dan ibu Nurlaila dan mempunyai dua saudari yaitu kakak Elda Fiyanti, S.Pd 

dan adik Yulma Sela. 

Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 3 Giri Tunggal kecamatan 

Pagelaran kabupaten Pringsewu pada tahun 1998 dan lulus pada tahun 2004 dan 

kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 Pagelaran kecamatan Pagelaran kabupaten Pringsewu yang di 

selesaikan pada tahun 2007 kemudian penulis melanjutkan studi di Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) Pringsewu dan selesai pada tahun 2010,kemudian pada tahun yang 

sama penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi IAIN Raden Intan Lampung 

jurusan Pendidikan Agama Islam fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

Selama menjadi mahasiswa, penulis berperan aktif dalam Forum mahasiswa islam ( 

formasi ) periode 2010-2011, danUKMK PRAMUKA serta mengabdikan diri dari 

jenjang calon anggota hingga Dewan Racana. 

Adapun kegiatan yang pernah di ikuti selama di organisasi antara lain : 

1. Bakti Pramuka Penegak Pandega se-sumatra yang berlokasi di Way Kanan 

pada tahun 2011 

2. Perkemahan Songsong Ramadhan se-sumatra jawa berlokasi di IAIN Raden 

intan Lampung yang merupakan juga kegiatan yang telah di patentan oleh 

Institut. 



 

viii 

 

3. Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam yang 

berlokasi di Batam kepulauan Riau pada tahun 2012. 

4. Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam yang 

berlokasi di Bengkulu pada tahun 2014. 

 

 

Bandar Lampung, 08 Oktober 2016 

Yang Membuat, 

 

 

IinReftiyana 

NPM.1011010127 

  



 

ix 

 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan 

karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung 

Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dalam ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN 

Raden Intan Lampung. 

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari berbagai 

pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih 

kepada semua pihak yang telahterlibat atas penulisan skripsi ini dengan segala 

partisipasi dan motivasinya. Secara khusus penulis sampaikan terimakasih kepada : 

1. Bapak Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN 

Raden Intan Lampung. 

2. Bapak Dr. Imam Syafe’i, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung.  

3. Bapak Prof. Dr.Wan Jamaluddin Z, S.Ag., M.Ag, Ph.D  dan Bapak Drs. Mukti 

sy, M.Pd selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan 

waktu, untuk memberikan bimbingan dan petunjuknya dalam menyelesaikan 

skrips iini. 



 

x 

 

4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 

Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan pada 

penulis selama dibangku kuliah. 

5. Bapak Hj. Nurhayati, S.Pd. MM, selaku kepala sekolah di SMP Negeri 10 

Bandar Lampung, yang telah memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis 

untuk mengumpulkan data yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Teman-teman PAI angkatan 2010 khususnya kelas A tercinta yang secara 

langsung maupun tidak langsung memberikan semangat dan motivasi dalam 

penulisan skripsi ini. 

Demikian skripsi inip enulis buat, semoga dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan umumnya para pembaca, atas bantuan dan partisipasinya yang 

diberikan kepada penulis semoga menjadi amal ibadah disisi Allah SWT dan 

mendapatkan balasan yang setimpal. Amin yarobbal’alamin. 

 

      Bandar Lampung, 08 Oktober 2016 

      Penulis, 

 

 

      Iin Reftiyana 

      NPM.1011010127 

  



 

xi 

 

DAFTAR ISI 

 

          Halaman 

 

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i 

ABSTRAK ................................................................................................................ ii 

PERSETUJUAN ....................................................................................................... iii 

PENGESAHAN ........................................................................................................ iv 

MOTTO .................................................................................................................... v 

PERSEMBAHAN ..................................................................................................... vi 

RIWAYAT HIDUP .................................................................................................. vii 

KATA PENGANTAR .............................................................................................. ix 

DAFTAR ISI ............................................................................................................. xi 

DAFTAR TABEL .................................................................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ xv 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ............................................................................................. 1 

B. Alasan Memilih Judul .................................................................................... 4 

C. Latar Belakang Masalah ................................................................................. 4 

D. Batasan Masalah............................................................................................. 19 

E. Rumusan masalah........................................................................................... 20 

F. Hipotesis ......................................................................................................... 20 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................... 20 

H. Metode Penelitian........................................................................................... 21 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Contextual Teachinng And  Learning ................................................................. 26 

1. Pengertian Contextual Teaching And Learning (CTL .................................. 26 

2. Asas-Asas CTL ............................................................................................. 31 



 

xii 

 

3. Karakteristik Pendekatan Pembelajaran CTL  .............................................. 33 

4. Prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran CTL............................................. 35 

5. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Contextual Teaching And 

Learning (CTL .............................................................................................. 36 

B. Pembelajaran Konvensional  ................................................................................ 37 

C. Perbedaan Contextual Teaching Learning (CTL) dengan pembelajaran 

konvensonal ......................................................................................................... 38 

D. Hasil Belajar ........................................................................................................ 42 

1. Pengertian Hasil Belajar ............................................................................... 42 

2. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar ...................................................... 43 

3. Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik .......................................................... 46 

E. Pendidikan Agama Islam ..................................................................................... 47 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam ............................................................ 47 

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam ................................................ 48 

3. Peranan Pendidikan Agama Islam ................................................................ 50 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam .................................................... 52 

5. Materi Pendidikan Agama Islam : Pengertian Thaharah ..............................  54 

 

BAB III LAPORAH HASIL PENELITIAN 

A. Sejarah Singkat Berdirinya SMPN 10 Bandar lampung ................................ 62 

B. Visi dan Misi SMPN 10 Bandar lampung ..................................................... 63 

C. Struktur Organisasi SMPN 10 Bandar Lampung ........................................... 64 

D. Keadaan guru dan karyawan sekolah SMP N 10 Bandar Lampung .............. 66 

E. Peningkatan Hasil Belajar  Pendidikan Agama Islam Melalui Metode 

Pembelajaran Contectual Teaching And Learning Pada Siswa Kelas VIII 

SMPN 10 Bandar Lampung ........................................................................... 70 

 

 

 

 



 

xiii 

 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama islam di SMP N 10 Bandar 

Lampung ........................................................................................................ 90 

B. Penerapan model pembelajaran Contectual Teaching And Learning dalam 

meningkatkan hasil belajaran pendidikan agama islam pada siswa kelas VIII 

SMP N 10 Bandar Lampung .......................................................................... 92 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan .................................................................................................... 98 

B. Saran-Saran .................................................................................................... 98 

C. Penutup ........................................................................................................... 99 

 

DAFTAR  PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  



 

xiv 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1 Data Nilai Ulangan Harian Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII 

SMPN 10 Bandar Lampung  ..................................................................... 16 

Tabel 2 Rekapitulasi Data Awal Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII SMPN 10 

Bandar Lampung pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam ............ 18 

Tabel 3 Perbedaan Contextual Teaching And Learning (CTL) dengan pembelajaran 

konvensonal ............................................................................................... 38 

Tabel 4 Kualifikasi Pendidikan, dan Masa Jabatan Kepala Sekolah ...................... 66 

Tabel 5 Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah...................... 66 

Tabel 6 Jumlah Guru Dengan Tugas Mengajar Sesuai Dengan Latar Belakang 

Pendidikan (Keahlian) ............................................................................... 67 

Tabel 7 Tenaga Kependidikan : Tenaga Pendukung .............................................. 68 

Tabel 8 Daftar Nilai Pre Test Siswa Kelas VIII SMPN 10 Bandar Lampung pada 

Tanggal 25 Juli 2016 ................................................................................. 72 

Tabel 9 Rekapitulasi Data Awal Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII SMP 10 

Bandar Lampung pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam ............ 74 

Tabel 10 Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII SMPN 10 Bandar Lampung pada 

Siklus I ....................................................................................................... 80 

Tabel 11 Hasil belajar peserta didik kelas VIII SMP N 10 Bandar Lampung pada 

siklus II ...................................................................................................... 86 

Tabel 12 Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Contectual Teaching And Learning (CTL) pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama  Islam Kelas VIII SMPN 10 Bandar Lampung

 ................................................................................................................... 92 

  



 

xv 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 RENCANA PELAKSANAAN PENGAJARAN ( RPP ) SIKLUS I 

Lampiran 2 SOAL PREE TEST 

Lampiran 3 EVALUASI SIKLUS I 

Lampiran 4 EVALUASI SIKLUS II 

Lampiran 5 TABEL DATA NILAI FREE TEST MATA PELAJARAN 

PENDIDIAN AGAMA ISLAM SMP N 10 BANDAR LAMPUNG 

Lampiran 6 TABEL HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS VIII SMPN 10 

BANDAR LAMPUNG PADA SIKLUS I 

Lampiran 7 TABEL HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS VIII SMPN 10 

BANDAR LAMPUNG PADA SIKLUS II 

Lampiran 8 KISI-KISI INTERVIEW PRA SIKLUS 

Lampiran 9 KISI-KISI INTERVIEW PASCA SIKLUS 

Lampiran 10 KERANGKA WAWANCARA 

Lampiran 11 HASIL WAWANCARA 

Lampiran 12 KERANGKA DOKUMENTASI 

Lampiran 13 INSTRUMENT OBSERVASI 

Lampiran 14 KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

 

 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan skripsi ini lebih lanjut,terlebih dahulu akan 

dijelaskan pengertian judul Skripsi “PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING DALAM MENINGKATKAN HASIL 

BELAJAR  PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SISWA KELAS VIIISMP N 10 

BANDAR LAMPUNG” adapun penjelasan istilah-istilah judul tersebut antara lain 

sebagai berikut. 

1. Penerapan 

Penerapan adalah suatu proses atau praktek lapangan dari suatu teori yang 

akan di terapkan.Penerapan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang 

dilakukan baik secara individu ataupun secara kelompok guna mencapai suatu tujuan. 

2. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas atau 

pembelajaran dalam tutorial.model pembelajaran mengacu pada pendekatan 

pembelajaran yang akan digunakan,termasuk didalamnya tujuan pengajaran-

pengajaran,dan pengelolaan kelas.
1
 Model pembelajaran merupakan model belajar 

dengan model tersebut guru dapat membantu peserta didik untuk mendapatkan atau 

                                                 
1
. Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, jakarta, PT.Bumi Aksara, 2010, hlm.51 
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memperoleh informasi,ide,keterampilan,cara berfikir,dan mengekspresikan ide diri 

sendiri. 

3. Contextual Teaching and Learning 

Pada dasarnya konsep pembelajaran Contextual Teaching And  Learning 

(CTL) dengan prinsip-prinsipnya bukan merupakan konsep baru. Konsep dasar 

pendekatan ini diperkenalkan pertama kali pada Tahun 1916 oleh Jhon Dewey yang 

menganjurkan agar Kurikulum Dan Metedologi pengajaran dipertautkan dengan 

pengalaman dan minat peserta didik. Proses belajar sangat efektif bila pengetahuan 

baru diberikan berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki peserta 

didik sebelumnya.
2
 

Jadi konsep pembelajaran Contextual Teaching And Learningadalah suatu 

konsep pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan kondisi 

keseharian peserta didik. 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah “Kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya”.
3
Berdasarkan pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan atau keterampilan peserta 

didiksetelah siswa menerima materi yang disampaikan oleh guru baik dalam 

lingkungan sekolah ataupun diluar lingkungan sekolah. 

                                                 
2
. Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep, landasan, 

dan Implementasinya pada KTSP, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.105 
3
. Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, Bandung, PT.Remaja Rosda 

karya, 2009, hlm.22 
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5. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama menurut KPPN (Komisi Pembaharuan Pendidikan 

Nasional)
4
 yaitu Agama mempunyai peran yang prnting dalam kehidupan manusia 

merupakan motivasi hidup dan kehidupan serta merupakn alat pengembangan dan 

pengendalian diri yang amat penting.Oleh karena itu agama perlu 

diketahui,difahami,dan diamalkan oleh manusia agar menjadi manusia yang 

utuh.Agama yang mengatur antara hubungan manusia dan Tuhan yang Maha 

Esa,hubungan manusia dengan manusia,manusia dengan alam dan manusia dengan 

dirinya sendiri yang mengatur Keselarasan,Keseimbangan dan Keserasian dalam 

hidup manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dalam 

mencapai kemajuan lahiriyah dan kebahagian rohaniah. 

6. SMP N 10 Bandar Lampung 

SMP N 10 Bandar Lampung adalah salah satu Sekolah Negeri yang berada di 

Kota Bandar Lampung yang sudah berdiri sejak tahun 1979 dan beralamatkan di 

Jln.Panglima  Polem No.05 Bandar Lampung kelurahan Segalamider Kecamatan 

Tanjung Karang Barat Kabupaten Bandar Lampung.Karena letaknya yang jauh dari 

keramaian,memungkinkan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik 

sehingga sangat memungkinkan untuk penulis melakukan penelitian di SMP N 10 

Bandar Lampung 

 

 

                                                 
4
.  Zakia Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, hlm.86 



 

4 

 

B. Alasan memilih judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah 

sebagaiberikut : 

1. Sesuai dengan  masalah yang penulis temukan dilokasi penelitian yaitu 

guru belum menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan 

kondisi anak didalam melaksanakan proses belajar mengajar, sehingga 

masih banyak peserta didik yang memiliki hasil belajar yang rendah. 

2. Ingin mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik melalui model 

pembelajaran CTL pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islampada 

siswa kelas VIII SMP N 10 Bandar Lampung.. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan bagi umat manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus 

dipenuhi sepanjang hayat,tanpa pendidikan sama sekali mustahil satu kelompok 

manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi untuk maju  sejahtera dan 

bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.Sesuai Undang-Undang Sisdiknas 

no.20 tahun 2003 bab 1  pasal 1 “bahwa pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan  suasana belajar dan proses belajar agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi  dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
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keagamaan,pengendalian diri,kepribadian,kecerdasan,akhlak mulia,serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya,masyarakat dan negara.”
5
 

Sedangkan menurut Suparlan Suharto dalam bukunya menyatakan bahwa 

pendidikan merupakan proses memanusiakan secara manusiawi yang harus 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan perkembangan zaman.setiap anak 

harusbelajar dari pengalaman dilingkungan social,sedangkan menguasai sejumlah 

keterampilan yang bermanfaat  untuk merespon kebutuhan hidupnya dan merespon 

segala permasalahan yang ada dimasyarakat sekitar.
6
 

Pendidikan yang diartikan sebagai suatu proses dalam rangka mempengaruhi 

peserta didik agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya 

dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkan untuk berfungsi secara kuatdalam kehidupan masyarakat.pengajaran 

berfungsi mengarahkan proses iniagar sasarandari perubahan itu dapattercapai 

sebagaimana diinginkan.
7
 

Hasil belajar adalah “Kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya”.
8
Sedangkan menurut Muhibbin 

                                                 
5
. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, System Pendidikan Nasional, Jakarta, 

Focus Media, 2010, hlm.2 
6
. Suparlan Suharto, Filsafat Pendidikan, Yogyakarta, Ar Ruzz Media Group, 2007, 

hlm.99 
7
. Oemar hamalik, Proses Belajar Mengajar, Jakarta, PT bumi aksara, 2001, hlm.79 

8
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Syah,mengemukakan bahwa:”Hasil belajar merupakan hasil dari sebagian factor yang 

mempengaruhi proses belajar secara keseluruhan”
9
 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil yang diperoleh individu setelah peserta didik melakukan suatu 

proses pembelajaran.Pendidikan bagi umat manusia merupakan kebutuhan mutlak 

yang harus dipenuhi sepanjang hayat,tanpa pendidikan sama sekali mustahil satu 

kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi untuk maju  

sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.Sedangkan menurut 

Suparlan Suharto dalam bukunya menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses 

memanusiakan secara manusiawi yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

dan perkembangan zaman.Setiap anak harus belajar dari pengalaman dilingkungan 

social,Sedangkan menguasai sejumlah keterampilan yang bermanfaat  untuk 

merespon kebutuhan hidupnya dan merespon segala permasalahan yang ada di 

masyarakat sekitar.
10

 

Pendidikan yang diartikan sebagai suatu proses dalam rangka mempengaruhi 

peserta didik agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya 

dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkan untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat.Pengajaran 

berfungsi mengarahkan proses ini agar sasaran dari perubahan itu dapat tercapai 

                                                 
9
. Patmonodewo, Pendidikan Anak Prasekolah, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm.102 

10
. Suparlan Suharto, Filsafat Pendidikan, Yogyakarta, Ar Ruzz Media Group, 2007, 

hlm.99 
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sebagaimana diinginkan.
11

Pada pengertian pendidikan diatas,Guru sebagai pendidik 

mempunyai peran penting dalam proses pencapaian tujuan pendidikan yang 

diharapkan.dalam hal ini,Guru juga dituntut untuk selalu meningkatkan 

kompetensinya  dalam berbagai bidang. 

Dalam hal ini jelas bahwa diantara tantangan  pendidikan terutamatantangan 

dalam pendidikan islam yang perlu dicarikan alternative jalan keluarnya adalah 

persoalan model pembelajaran.Model pembelajaran adalah cara penyajian materi 

yang dikuasai guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada pesrta 

didik didalam kelas,baik secara individual atau secara kelompok agar pelajaran itu 

dapat Diserap,Dipahami,dan Dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik.semakin 

baik model pembelajaran yang digunakan,Maka semakin baik pula pencapaian tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

Pembelajaran terkait dengan bagaimana membelajarkan peserta didik atau 

bagaimana membuat peserta didik dapat belajar dengan mudah dan didorong oleh 

kemauannya sendiri untuk mempelajari apa yang teraktualisasikan dalam kurikulum 

sebagai kebutuhan peserta didik.Oleh karena itu,Pembelajaran berupaya menjabarkan 

nilai-nilai yang terkadang dalam kurikulum dengan menganalisa tujuan pembelajaran 

dan karakteristik isi bidang studi Pendidikan Agama yang terkandung dalam 

kurikulum.Pendidikan harus menyadari bahwa pembelajaran melalui sifat yang 

sangat kompleks  karena melibatkan  aspek Pedagogis,Spikologis dan Didaktis secara 

bersamaan. Aspek psikologis menunjuk pada kenyataan bahwa peserta didik pada 
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umumnya memiliki taraf perkembangan yang berbeda, yang memuntut atau materi 

berbeda pula. Selain itu,Aspek spikologis menunjuk pada kenyataan bahwa proses 

belajar itu sendiri mengandung variasi, seperti belajar keterampilan motorik, belajar 

konsep, belajar sikap dan seterusnya. 

Pembelajaran pada dasarnya merupakan kegiatan terencana yang 

mengkondisikan seseorang agar bisa belajar dengan baik agar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Oleh sebab itu,Kegiatan pembelajaran akan bermuara pada dua 

kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:Pertama, bagaimana orang melakukan 

tindakan laku dan melalui kegiatan bealajar. Kedua bagaimana orang melakukan 

tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar.Dengan 

demikian, Maka pembelajaran merupakan kondisi eksternal kegiatan belajar, yang 

antara lain dilakukan oleh guru dalam mengkondisikan seseorang untuk belajar. 

Paparan diatas, mengilustrasikan bahwa belajar merupakan proses internal peserta 

didik pembelajaran merupakan kondisi eksternal belajar. Dari segi pendidik belajar 

merupakan akibat tindakan pembelajaran
12

 

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, Pendidikan Agama Islam 

juga mempunyai tujuan yang sama, Hal ini dapat dilihat dalam Firman Allah dalam 

Surat Ali Imran ayat 102, yaitu : 
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. Nanang dkk, Konsep Strategi Pembelajaran, Bandung, PT Refika Aditama, 2009, 
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"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar 

taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam 

keadaan beragama Islam".
13

 

Pengertian Pendidikan Agama menurut KPPN (Komisi Pembaharuan 

Pendidikan Nasional)
14

 yaitu Agama mempunyai peran yang prnting dalam 

kehidupan manusia merupakan motivasi hidup dan kehidupan serta merupakn alat 

pengembangan dan pengendalian diri yang amat penting.Oleh karena itu agama perlu 

diketahui,difahami,dan diamalkan oleh manusia agar menjadi manusia yang 

utuh.Agama yang mengatur antara hubungan manusia dan Tuhan yang Maha 

Esa,hubungan manusia dengan manusia,manusia dengan alam dan manusia dengan 

dirinya sendiri yang mengatur Keselarasan,Keseimbangan dan Keserasian dalam 

hidup manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dalam 

mencapai kemajuan lahiriyah dan kebahagian rohaniah. 

Oleh karena itu, Agama sebagai dasar tata nilai merupakan penentuan dalam 

perkembangan  dan pembinaan rasa kemanusiaan yang Adil dan Beradab,Maka 

pemahaman dengan tepatdan benar ditentuksn untuk menciptakan kesatuan 

bangsa.Bahan Pendidikan Agama Islam bagi masing-masing pemiliknya berasal dari 

sumber-sumber agamanya masing-masing.Pelaksanaan pendidikan agama dilakukan 

oleh pengajar yang meyakini,mengamalkan dan menguasai bahan agama tersebut.dan 

salah satu  tujuan Pendidikan Nasional adalah meningkatkan ketakwaan terhadap 
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. Departemen Agama RI, Al Quran Dan Terjemahnya, Semarang, Toha Putra, 

1989, hlm.93 
14
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tuhan yang maha esa.untuk mencapai tujuan tersebut,Pendidikan Agama perlu 

diberikan pada semua jenjang dan jenis sekolah serta dimasukan dalam kurikulum 

sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi.Pendidikan Agama merupakan bagian 

pendidikan yang amat penting yang berkenaan dengan aspek-aspek sikap dan 

nilai,antara lain akhlak dan keagamaan. 

Pengertian Pendidikan Agama Islam menurut Dipbinpaisun menjelaskan 

bahwa Pendidikan Agama Islam adalah Suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap 

anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang 

terkandung didalam islam secara keseluruhan,Menghayati makna dan maksud serta 

tujuan dan pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan ajaran-ajaran islam 

yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan 

keselamatan dunia dan akhirat kelak. 

Didalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah Pendidikan Agama Islam 

merupakan hal yang paling penting di dalam membina kepribadian anak didik agar 

tumbuh dan berkembang menjadi insan kamil, cerdas dan terampil sekaligus 

bertaqwa kepada Allah SWT.Dengan demikian maka akan tercipta masyarakat adil 

dan makmur. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa : 
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"Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik  

agarmenjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggungjawab".
15

 

 

Berdasarkan hal di atas jelas bahwa untuk mewujudkan tujuan Pendidikan 

Nasional harus ditempuh melalui proses pendidikan yang penyelenggaraannya betul-

betul memikirkan akan perkembangan peserta didik  sehingga apa yang diupayakan 

dan tujuan yang diinginkan oleh guru dalam menanamkan ilmu Pengetahuan Agama 

Islam terhadap peserta didik  akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.Dalam 

proses belajar mengajar, Guru Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas untuk 

mendorong,membimbing dan memberi fasilitas belajar bagi peserta didik  untuk 

mencapai tujuan. Guru Pendidikan Agama Islam mempunyai tanggung jawab untuk 

melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses 

perkembangan peserta didik.Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan 

salah satu dari berbagai kegiatan dalam belajar. 

Sebagai suatu proses yang dinamis dalam segala fase dan proses 

perkembangan peserta didik. Secara terinci peranan guru berpusat pada: 

1. Mendidik anak dengan titik berat memberikan arahan dan motivasi mencapai 

tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang 

memadai. 
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3. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap nilai-nilai dan 

penyesuian diri. 

Demikianlah dalam proses belajar mengajar guru tidak terbatas sebagai 

penyamai ilmu pengetahuan akan tetapi lebih dari itu, ia bertanggung jawab akan 

keseluruhan perkembangan kepribadian peserta didik.Ia harus mampu menciptakan 

proses belajar mengajar yang sedemikian rupa sehingga dapat  merangsang peserta 

didik  untuk belajar secara aktif dan dinamis dalam memenuhi kebutuhan dan 

menciptakan tujuan.
16

 

Pendidikan yang diartikan sebagai suatu proses dalam rangka mempengaruhi 

peserta didik agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya 

dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkan untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat.Pengajaran 

berfungsi mengarahkan proses ini agar sasaran dari perubahan itu dapat tercapai 

sebagaimana yang diinginkan
17

 

Pada pengertian pendidikan diatas,guru sebagai pendidik mempunyai peran 

penting dalam proses pencapaian tujuan pendidikan yangb digarapkan.Dalam hal 

ini,guru juga dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya dala berbagai 

bidang.dalam hal ini E.Mulyasa mengartikian guru sebagai individu yang dalam 

pendidikan,guru harus memiliki kepribadian yang mencerminkan seorang 

pendidik.tuntutan akan kepribadian seorang pendidik kadang-kadang dirasakan lenih 
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berat dibanding dengan profesi lainnya.Guru sering dijadikan panutan oleh 

masyarakat,untuk itu guru harus mengenal nilai-nilai yang dianut dan berkembang di 

masyarakat tempat melaksanakan tugas dan bertempat tinggal.
18

 

Pendidikan Islam yang perlu dicarikan alternatife jalan keluarnya adalah soal 

model pembelajaran.Model Pembelajaran adalah cara penyajian materi yang dikuasai 

guru untuk mengajar atau  menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik didalam 

kelas,baik secara individual atau secara kelompok agar pelajaran dapat 

diserap,difahami dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik.Sebaik-baiknya 

model pembelajaran yang digunakan,maka akan semakin baik pula pencapaian tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

Pembelajaran terkait  dengan bagaimana membelajarkan peserta didik atau 

bagaimana membuat  peserta didik dapat belajar dengan mudah dengan didorong oleh 

kemauannya sendiri untuk mempelajari apa yang teraktusasikan dalam kurikulum 

sebagai kebutuhan peserta didi.Oleh karena itu,pembelajaran berupaya mengajarkan 

nilai-nilai yang terkndung dalam kurikulum dengan menganalisa tujuan pembelajaran 

dan karakteristik isi bidang study Pendidikan Agama yang terkandung dalam 

kurikulum. Dalam kurikulum berbasis kompetensi,pengetahuan,keterampilan dan 

sikap dikembangkan berdasarkan pemahaman yang akan membentuk kompetensi 

individual dengan cara menciptakan suasana belajar yang kondusif.Mengingat adanya 

bermacam-macam sifat dari peserta didik,maka untuk mudah tidaknya dalam 
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memahami materi pelajaran dan termotivasi untuk mempelajarinya,disinin guru 

dituntut lebih kreatif untuk memberikan kemudahan dalam memahami materi 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Berdasarkan hal tersebut,maka diharapkan guru dapat sebagai fasilitator yang 

bertugas mengkondisikan lingkungan untuk memberikan motivasi dan kemudahan 

dalam memahami materi pelajaran Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik.untuk 

menghindari anggapan bahwa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam  adalah mata 

pelajaran yang membosankan bagi peserta didik,maka pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam diupayakan menggunakan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan 

hasil belajar peserta didik.Pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching And 

Learning(CTL) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi 

pembelajaran dengan situasi dunia nyata peserta didik,dan mendorong peserta didik 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sehari-hari.Model pembelajaran Contextual Teaching And 

Learning (CTL) merupakan konsep pembelajaran yang menekankan antara 

kehidupan sehari-hari mereka dengan emosional peserta didik dalam mengikuti 

materi di dalam kelas. 

Pendidik harus menyadari bahwa pembelajaran memiliki sifat yang sangat 

kompleks karena melibatkan aspek Pedagogis,Psikologis,danDedaktis secara 

bersamaan.Aspek pedagogis menunjuk pada kenyataan bahwa pembelajaran 

berlangsung dalam lingkungan pendidikan 
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Karena itu,pendidik harus mendampingi pesertadidik menuju kesuksesan 

belajar atau penguasaan sejumlah kompetensi tertentu.Aspek psikologis menuju 

kenyataan bahwa peserta didik pada umumnya memiliki taraf perkembangan yang 

berbeda,yang menuntut materi berbeda pula,aspek psikologis menunjuk pada 

kenyataan bahwa proses belajar itu sendiri mengandung fariasi,seperi belajar 

keterampilan motorik,belajar konsep,belajar sikap dan seterusnya.Pembelajaran pada 

dasarnya merupakan kegitan terencana yang mengkondisikan seseorang agar  mampu 

belajar dengan baik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran.Oleh karena itu,Kegiatan 

akan berfokus pada dua kegiatan pokok,yaitu:yang pertama,bagaimana orang 

melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar.yang 

kedua,bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui 

kegiatan mengajar. 

Dengan demikian,makna pembelajaran merupakan kondisi eksternal kegiatan 

belajar,yang antara lain dilakukan oleh guru dalam mengkondisikan seseorang dalam 

belajar.paparan diatas menggambarkan bahwa belajar merupakan proses internal 

peserta didik dan  pembelajaran merupakan kondisi eksternal belajar. 

Pendidikan Agama Islam adalah salah satu mata pelajaran yang tidak sedikit 

peserta didik beranggapan bahwa itu adalah mata pelajaran yang 

membosankan,peserta didik cenderung lebih memilih untuk santai didalam kelas 

dibanding mengikuti pelajaran dengan baik.Salah satu factor yang membuat peserta 

didik beranggapan bahwa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam membosankan 

adalah model pembelajaran yang diterapkan oleh guru yang cenderung selalu dengan 
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metode cermah atau hanya dengan penugasan,sehingga hal tersebut tidak 

menimbulkan rasa keingin tahuan pada teserta didik dan mengakibatkan hasil belajar 

anak cenderung dibawah rata-rata.Dengan demikian peserta didik akan cenderung 

tidak aktif baik dari segi emosional ataupun tindakan belajar. 

Berikut ini peneliti sajikan data hasil ulangan harian mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada siswa kelas VIIISMP N 10 BANDAR LAMPUNG. 

Tabel 1 

Data Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VIII 

SMP N 10 BANDAR LAMPUNG 

 

No. Nama KKM Nilai Ketuntasan 

Ya Tidak 

1. A.Rizky Insan Yusuf 75 60    

2. Agustio Zamalin 75 60    

3. Aldy Pubiangga 75 75    

4. Antika Wulandari 75 50    

5. Bayu Alif Pradita 75 80    

6. Chintya Angraini 75 60    

7. Dara Kurniasari 75 75    

8. Debi Febiyanti 75 75    

9. Dewi Nou R Widya 75 75    

10. Dhea Amanda Zulia 75 60    

11. Dian Safira 75 60    

12. Diyana Bunga Ayunda 75 80    

13. Elza Rizky Nurul 75 80    

14. Erika Oktiani 75 75    

15. Fery Akbar 75 40    

16. Hadyan Nurmali 75 30    

17. Kemal Pasya 75 50    

18. M.Iqbal Khozali 75 75    

19. M.Jofani 75 60    

20. M.Nur Aziz 75 55    

21. M.Tedy Ramadhan 75 60    

22. Niken Salsabilla 75 85    

23. Novanto 75 60    

24. Qori. A 75 65    
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25. Qori Nur Aini 75 75    

26. Rahmat Abdul Latif 75 75    

27. Revi Clarisa 75 70    

28. Rika Wulandari 75 60    

29. Rizka Salsabilla 75 65    

30. Ulva Nurul Alia 75 60    

31. Vanny Aprilia 75 75    

32. Wahid Erlangga 75 60    

33. Yesi Agustina 75 75    

Jumlah   2160   

Nilai rata-rata  60   

Presentase ketuntasan   46,16 %   

Sumber :hasil ulangan harian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP N 10 

Bandar Lampung pada tanggal  10 Februari 2015 

 

Dari tabel diatas maka rekapitulasi data awal hasi belajar peserta didik mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas VIII SMP N 10 Bandar 

Lampung sebagai berikut: 

Tabel 2 

Rekapitulasi data awal hasil belajar peserta didik kelas VIII SMP 10 Bandar 

Lampungpada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

No. Hasil belajar Data awal Keterangan 

Jumlah siswa Persentase 

1.  Tuntas  14 46,16 % - 

2.  Belum tuntas  19 53,84 % - 

Jumlah - 100 % - 

Sumber :hasil ulangan harian mata pelajaran Pendidikan Agama IslamSMP N 10 

Bandar Lampung pada tanggal  10 Februari 2015 

 

Dari table nilai diatas jelas bahwa hasil belajar Pendidikan Agama Islam 

peserta didik SMP N 10 Bandar Lampungmasih rendah.Dilihat dari data diatas 

jumlah persentase siswa yang tidak lulus dari ketentuan KKM berjumlah  19 

orang,sedangkan siswa yang telah memenuhi ketuntasan berjumlah 14 

orang.Berdasarkan hasil ulangan harian  penulis menyimpulkan ada dua 
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kemungkinan  yang menjadi penyebab rendahnya  hasil belajar  mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam.Kemungkinan yang pertama adalah banyaknya peserta 

didik yang pasif dalam menerima materi yang disampaikan oleh pendidik,dan 

kemungkinan yang kedua adalah kurang tepatnya model pembelajaran yang 

digunakan pendidik,sehingga  menyebabkan daya tarik peserta didik untuk timbal 

balik dalam pembelajaran sangat rendah dan menyebabkan hasil belajar rendah.Untuk 

menghindari hal seperti ini,haruslah ada pilihan Model Pembelajaran yang yang 

dihadapi memberdayakan peserta didik.Berkaitan dengan Model Pembelajaran yang 

dihadapi  seorang pendidik untuk memberdayakan daya fikir peserta didik menjadi 

aktif dan inovatif,seorang pendidik harus menggunakan  model pembelajaran yang 

sesuai pelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis perlu mengadakan penelitian tentang 

“Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching And Learning Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Kelas VIIISMP N 

10Bandar Lampung”. 
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D. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada Penerapan Model 

Pembelajaran Contextual Teaching Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar 

Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Kelas VIIISMP N 10Bandar Lampung. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas,maka penulis merumuskan 

masalah,yaitu:’’Apakah dengan penerapan model pembelajaran Contextual Teaching  

Learning dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas 

VIII di SMP N 10Bandar Lampung? 

 

F. Hipotesis Tindakan  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mempunyai hipotesis 

tindakan sebagai berikut:”Model pembelajaran Contextual Teaching  

AndLearningdapat meningkatkan hasil belajar peserta didik SMP N 10 Bandar 

Lampungpada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam” 

G. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah melalui penerapan model pembelajaran Contextual Teaching And 
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Learning dapat meningkatkan hasil belajar anak dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam pada siswa kelas VIII di SMP N 10Bandar Lampung. 

2. Kegunaan penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai pertimbangan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islamserta sebagai bahan bagi pendidik dalam menerapkan model pembelajaran CTL 

guna meningkatkan hasil belajar peserta didik khususnya dalam pelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

H. Metode Penelitian 

 

Metode adalahcara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan 

fikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan”
19

 Menurut Abdurrahmat Fathoni 

metodelogi penelitian adalah “ilmu yang akan digunakan dalam melakukan suatu 

penelitian. 
20

 Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa metode penelitian  adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara yang 

digunakan dalam mengadakan penelitian.jadi metode merupakan suatu acuan,jalan 

atau cara yang dilakukan untuk melakukan suatu penelitian.  

Namun sebelum penulis memaparkan jenis-jenis metode penelitian yang akan 

digunakan penulis dalam penelitian ini terlebih dahulu penulis akan memaparkan 

                                                 
19

. Cholid Narbuko dab Abu Ahmadi, Metodelogi Penelitian, Jakarta, Bumi Aksara, 

1997, hlm.1 
20

. Abdurrahmat Fathoni, Metodelogi Peneltian Tekhnik Menyusun Skripsi, Jakarta, 

Rinika Cipta, 2006, hlm.98 
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jenis dan sumber data yang akan dipakai dalam penelitian.populasi adalah”seluruh 

data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita 

tentukan.jadi populasi berhubungan dengan data,bukan manusianya,kalau manusia 

banyak memberikan data,maka banyakanya atau ukuran populasi akan sama dengan 

banyakanya manusia.
21

 Sedangkan menurut Sugiono,Populasi adalah “wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajarai kemudian ditarik 

kesimpulan.
22

 Menurut pengertian diatas penulis dapat memahami  bahwa bukan 

hanya orang tetapi juga ada objek atau benda-benda alam lain.Populasi  bukan hanya 

sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari tetapi meliputi 

seluruh karakteristik yang dimiliki oleh objek atau subjek. 

Dengan demikian yang dimaksud populasi adalah keseluruhan jumlah 

individu yang diselidiki yang menjadi objek penelitian dalam hak ini yaitu siswa-

siswi  SMP N 10Bandar Lampung.Adapun yang menjadi polpulasi dalam penelitian 

ini adalah siswa-siswi kelas VIII SMP N 10Bandar Lampung yang berjumlah 33 

orang. 

Berdasarkan pendapat diatas maka penulis mengambil sampel total atau 

penelitian populasi karena jumlah dalam penelitian ini adalah berjumlah 33 orang. 

1. Metode pengumpulan data  

                                                 
21

. Marghono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, 

hlm.118  
22

. Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan ALFABET, 

Bandung, 2009, hlm.80 
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Metode pengumpulan data yang penulis gunakan ini adalah: 

a. Metode Wawancara (Interview) 

Metode wawancara adalah “tekhnik pengumpulan data melalui proses 

Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah,artinya pertanyaan dari pihak yang 

mewawancara dan jawaban dari pihak yang diwawancarai”.
23

 Orang yang 

mengajukan pertanyaan  dalam proses wawancara disebut pewawancara 

(interview) dan yang memberikan wawancara disebut (interviewe).Interview ini 

diajukan kepada guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang dianggap 

mampu memberikan informasi tangtang hasil belajar peserta didik. 

b. Metode Observasi 

Observasi adalah “tekhnik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

suatu pengamatan,dengan disertai pancatatan-pencatatan terhadap keadaan atau 

perilaku pbjeksasaran”.
24

 Metode observasi ini merupakan merupakan metode 

pendukung dalam penelitian ini,karena dengan metode observasi penulis 

mendapatkan informasi secara langsung dan juga memperoleh data secara lebih 

rinci dan jelas.Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

partisipan,yaitu observasi atau pengamatan,dimana peneliti terlibat langsung 

dalam kegiatan pembelajaran. 

                                                 
23

. Abdurrahmat fathoni, Op.Cit, hlm.105 
24

 . Ibid,hlm 105 
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c. Tes 

Metode tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka 

pengukuran dan penilaian.
25

Dalam penelitian inimetode tes digunakan untuk 

mengetahuisejauh mana kemampuan peserta didik setelahmateridiajarkandengan 

mengunakan model pembelajaran CTL. 

 

Metode iniditujukankepada peserta didikdigunakanuntukmengukur hasil 

belajarpeserta didikpadamatapelajaranPendidikan Agama IslamkelasVIII SMP N 

10Bandar Lampung. 

d. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah sejumlah besar data yang tersedia berupa data 

verbal  dan terdapat dalam surat-surat,catatan harian(jurnal),kenang-

kenangan,laporan dan sebagainya.kumpulan data verbal ini desebut dokumen 

dalam arti sempitsedangkan dalam arti luas meliputi monument,artefak,photo,tipe 

dan sebagainya. 

Metode dokumentasi ini penulis gunakan sebagai pendukung untuk 

melengkapi data-data yang diperole.Adapun dokumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data tertulis tentang jumlah guru,jumlah siswa,letak 

geografis sekolah dan lain-lain yang dapat menyempurnakan data yang 

diperlukan. 

                                                 
25

. Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Yogyakarta, Radja Grafindo 

Persada, 1995, hlm.66 



 

24 

 

2. Metode Analisis Data 

Analisis dalam penelitian dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung 

dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.Pada saat 

wawancara,peneliti sudah menganalisis jawaban yang diwawancarai.Bila jawaban  

yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan,maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu dan sampai mendapatkan hasil 

yang dianggap telah benar. Setelah data diolah dengan cara diatas,maka penulis 

dengan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta dan peristiwa yang 

khusus kongkrit itu ditarik generalisasi yang membuat sifat umum,dilihat dari 

prasurvei yang dilakukan oleh peneliti hasil belajar siswa di SMP N 10Bandar 

Lampung.



 

25 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

F. Contextual Teachinng And  Learning 

1. Pengertian Contextual Teaching And Learning (CTL) 

Pada dasarnya konsep pembelajaran Contextual Teaching And  Learning 

(CTL) dengan prinsip-prinsipnya bukan merupakan konsep baru. Konsep dasar 

pendekatan ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1916 oleh Jhon Dewey yang 

menganjurkan agar kurikulum dan metedologi pengajaran dipertautkan dengan 

pengalaman dan minat peserta didik. Proses belajar sangat efektif bila pengetahuan 

baru diberikan berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki peserta 

didik sebelumnya.
1
 

Contextual Teaching And Learning (CTL) adalah suatu 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 peserta didik untuk dapat 

menerapkannya dalam kehidupan mereka.
2
 

Menurut Ramayulius bahwa pembelajaran Contextual Teaching And Learning 

(CTL) adalah pendekatan pembelajaran yang dilakukan pendidik dalam proses 

                                                 
1
. Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep, landasan, 

dan implementasinya pada KTSP, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.105 
2
. Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis 

Kompetensi, Bandung, Kencana, 2008, hlm.109 
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pembelajaran agar peserta didik dapat menghubungkan atau mengaitkan antara materi 

pembelajaran dengan kenyataan yang dia tentukan dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga peserta didik dapat menerapkan materi pembelajaran yang dipelajarinya 

dalam kehidupannya.
3
 

Sedangkan menurut Mansur Mukhlis bahwa Contextual Teaching And 

Learning (CTL) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi 

pembelajaran dengan situasi dunia nyata peserta didik, dan mendorong perserta didik, 

dan mendorong perserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.
4
 

Wina Sanjaya menambahkan dalam buku yang lain bahwa Contextual 

Teaching And Learning (CTL) adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan 

kepada proses keterlibatan pesertadidik secara penuh dengan menemukan materi yang 

dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga 

mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka.
5
 

Contextual Teaching And Learning (CTL) merupakan proses pembelajaran 

yang membantu peserta didik untuk memahami makna materi ajar dengan 

mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi, 

                                                 
3
. Ramayulis, Metodologi Pendidikann Agama Islam, Jakarta, Kalam Mulia, 2010, 

hlm.256 
4
. Masnur Mukhlis, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, 

Malang, Bumi Aksara, 2007, hlm. 41 
5
. Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 255 
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social dan cultural), sehingga peserta didikmemiliki pengetahuan dan keterampilan 

yang dinamis dan flexible untuk mengkontruksi sendiri secara aktif pemahamannya.
6
 

Dari konsep tersebut ada tiga hal yang harus kita pahami, yaitu : 

Pertama, CTL menekankan kepada proses peserta didik untuk menemukan 

materi, artinya proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. 

Proses belajar dalam konteks CTL tidak mengharapkan agar peserta didik hanya 

menerima pelajaran, akan tetapi proses mencari dan menemukan diri sendiri materi 

pelajaran. 

Kedua, CTL mendorong agar peserta didik dapat menemukan hubungan 

antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata, artinya peserta didik 

dituntut untuk dapat menagkap hubungan antara pengalaman belajar disekolah 

dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat mengorelasikan 

materi yang ditentukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi peserta didik materi 

itu akan bermakna secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan 

tertanam erat dalam memori peserta didik, sehingga tidak akan mudah dilupakan 

Ketiga, CTL mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam 

kehidupannya, artinya CTL bukan hanya mengharapkan peserta didik dapat 

memahami materi yang dipelajari, akan tetapi bagaimana materi pelajaran dalam 

konteks CTL bukan untuk ditumpuk diotak dan kemudian dilupakan, akan tetapi 

                                                 
6
. Http//Fandi Tarakan, Wordpress. Com, Pengertian Pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning. Diunduh pada tanggal 04 Oktober 2014, pukul 11.50 WIB 



 

28 

 

sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan nyata.
7
Pengajaran dan pembelajaran 

konteksual atau Contextual Teaching And Learning (CTL) merupakan suatu konsepsi 

yang membantu guru untuk mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia 

nyata dan memotivassi peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan dalam 

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga Negara, dan 

tenaga kerja.
8
 Pembelajaran konteksual terjadi apabila peserta didik menerapkan dan 

mengalami apa yang sedang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah dunia 

nyata yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab mereka sebagai anggota 

keluarga, warga Negara, peserta didik, tenaga kerja.
9
 

Dari uraian pengertian pembelajaran konteksual ada beberapa hal yang harus kita 

pahami tentang belajar dalam kontek CTL, yaitu sebagai berikut: 

a. Belajar bukanlah menghafal, akan tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan 

sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki. Oleh karena itulah semakin 

banyak pengalaman mana akan semakin banyak pula pengetahuan yang 

mereka peroleh. 

b. Belajar bukan sega mengumpulkan fakta yang lepas-lepas. Pengetahuan itu 

pada dasarnya merupakan organisasi dari semua yang dialami, sehingga 

dengan pengetahuan yang dimiliki akan berpengaruh terhadao pola-pola 

perilaku manusia, seperti pola fikir, pola bertindak, kemampuan 

                                                 
7
. Wina Sanjaya, Op.Cit. hlm.109-110 

8
. Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta, Kencana, 

2009) hlm. 105, dikutip dariUS.Departemen of Education the National School-to-Work 

Office, 2001 
9
Ibid, hlm.60 
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menyelesaikan persoalan termasuk penampilan atau performance 

seseorang.Semakin pengetahuan seseorang luas dan mendalam, maka akan 

semakin efektif berfikir. 

c. Belajar adalah proses pemecah masalah, sebab dengan pemecah masalah anak 

akan berkembang secara utuh yang bukan hanya perkembangan intelektual 

akan tetapi juga mental dan emosi. Belajar secara konteksual adalah belajar 

bagaimana anak menghadapi setiap persoalan. 

d. 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 irama dan kemampuan peserta didik. 

e. Belajar pada hakikatnya adalah menangkap pengetahuan dari kenyataan. Oleh 

karena itu, pengetahuan yang diperoleh adalah pengetahuan yang memiliki 

makna untuk kehidupan anak. 
10

 

Secara garis besar langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas sebagai berikut : 

1. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan  cara 

berkerja sendiri, dan mengontruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan 

barunya. 

2. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiri untuk semua topik. 

3. Kembangkan sifat ingin tau peserta didik dengan bertanya.’ 

4. Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok-kelompok) 

5. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran 

6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan 

7. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara.
11

 

                                                 
10

. Wina Sanjaya, Loc.Cit.hlm.260 
11

. Trianto, Op.Cit, hlm.111 
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Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) menekankan pada 

berpikir lebih tinggi, transfer pengetahuan lintas disiplin, serta pengumpulan, 

penganalisian dan pensitesian dan data dari berbagai sumber dan pandangan. 

G. Asas-Asas CTL 

CTL sebagai suatu pendekatan pembelajaran memiliki 7 asas. Asas-asas ini yang 

melandasi pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL. 

Adapun ketujuh asas tersebut antara lain : 

a. Konstruktivisme  

Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru 

dalam struktur kognitif peserta didik berdasarkan pengalaman. Menurut 

konstruktivisme, pengalaman itu memang berasal dari luar, akan tetapi dikonstruksi 

oleh dan dari dalam diri seseorang. Oleh sebab itu pengalaman terbentuk oleh dua 

faktor penting yaitu obyek yang menjadi bahan pengamatan dan  kemampuan subyek 

untuk menginterprestasi obyek tersebut. 

b. Inkuiri  

Asas kedua dalam pembelajaran kontekstual adalah inkuiri. Artinya, proses 

pembelajaran disarankan pada pencairan dan penemuan melalui proses berfikir secara 

sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah fakta hasil dari mengingat, akan tetapi 

hasil dari proses menemukan sendiri. Dengan demikian dalam proses perencanaan, 

guru bukanlah mempersiapkan sejumlah materi yang harus dihafal,akan tetapi 



 

31 

 

merangsang pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat menemukan 

sendiri materi yang dipahaminya. 

c. Bertanya 

Belajar pada dasarnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan.Bertanya 

dapat dianggap sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu, sedangkan 

menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berfikir. Dalam 

proses pembelajaran CTL guru tidak menyampaikan informasi begitu saja, akan 

tetapi memancing agar peserta didik dapat menemukan diri sendiri. Karena itu peran 

bertanya sangat penting, sebab melalui pertanyaan-pertanyaan guru dapat 

membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk menemukan setiap materi yang 

dipelajarinya. 

d. Masyarakat Belajar  

Dalam CTL penerapan masyarakat belajar dapat dilakukan dengan 

menerapkan pembelajaran melalui kelompok belajar.Peserta didik dibagi dalam 

kelompok-kelompok yang anggotanya bersifat heterogen baik diliat dalam 

kemampuan belajar dan kecepatan belajarnya.Biarkan dalam kelompoknya mereka 

saling membelajarkan, yang cepat didorong untuk membantu yang lambar belajar. 

e. Pemodelan 

Yang dimaksud dengan asas pemodelan, adalah proses pembelajaran dengan 

memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap peserta didik. 
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Misalnya guru memberikan contoh bagaimana cara melafalkan sebuah kalimat asing, 

guru olahraga memberikan contoh bagaimana cara melempar bola dan lain 

sebagainya. 

f. Refleksi  

Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari yang 

dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa 

pembelajaran yang telah dilaluinya. Melaluirefleksi pengalaman belajar itu akan 

dimasukan dalam struktur kognisi peserta didik yang pada akhirnya akan menjadi 

bagian dari pengetahuan yang telah dibentuknya. 

g. Penilaian Nyata 

Penilaian nyata ( authentic assessment ) adalah proses yang dilakukan guru 

untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan 

peserta didik. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui apakah peserta didik benar-

benar belajar atau tidak.Apakah pengetahuan belajar peserta didik mempunyai 

pengaruh yang positif pada perkembangan baik intelektual maupunb mental peserta 

didik.
12

 

2. Karakteristik Pendekatan Pembelajaran CTL  

Menurut Komalasari karakteristik pendekatan pembelajaran CTL meliputi 

pembelajaran yang menerapkan konsep keterkaitan (relating), konsep pengalaman 

                                                 
12

. Wina Sanjaya, Op.Cit, hlm. 264-269  
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langsung (experiencing), konsep aplikasi (applying), konsep kerjasama (cooperating), 

konsep pengetahuan diri (self-regulating), dan konsep penilaian autentik (autentik 

assessment). 

Berikut penulis akan menjelaskan masing-masing konsep sebagai berikut : 

a. Keterkaitan  

Pembelajaran yang menerapkan konsep keterkatitan (relating) adalah proses 

pembelajaran yang memiliki keterkaitan (relevansi) dengan bekal pengetahuan yang 

telah ada pada diri peserta didik dan dengan konteks pengalaman dalam kehidupan 

dunia nyata peserta didik. 

b. Pengalaman langsung  

Pembelajaran yang menerapkan pembelajaran langsung adalah proses 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengontruksi pengetahuan dengan cara menemukan dan mengalami sendiri secara 

langsung. 

c. Aplikasi  

Proses pembelajaran yang menerapkan konsep aplikasi adalah proses 

pembelajaran yang menekankan penerapan fakta, konsep, prinsip, prinsip prosedur 

yang dipelajari dalam situasi dan konteks yang berbeda sehingga bermanfaat bagi 

kehidupan peserta didik, maksudnya yaitu penerapan materi yang telah dipelajari 

dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. 
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d. Kerjasama  

Pembelajaran yang menerapkan konsep kerjasama adalah pembelajaran yang 

mendorong kerjasama diantara peserta didik, antara peserta didik dengan guru dan 

sumber belajar.Indikatornya adalah kerja kelompok dalam memecahkan masalah dan 

mengerjakan tugas, menukar pikiran, mengajukan pertanyaan dan menjawab 

pertanyaan. 

e. Pengaturan diri  

Pembelajaran yang menerapkan konsep pengaturan diri adalah pembelajaran 

yang mendorong peserta didik untuk mengatur diri dan pembelajaran mandiri. 

f. Konsep penilaian autentik 

Pembelajaran yang menerapkan konsep penilaian autentik adalah 

pembelajaran yang mengukur, menilai semua aspek hasil belajar (kongif, afektif dan 

psikomotor). 

3. Prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran CTL 

Menurut Elanie B.Johnson terdapat 3 (tiga) unsure prinsip-prinsip pendekatan 

CTL yaitu antara lain: prinsip kesaling bergantungan, prinsip difrensasi, dan prisip 

pengaturan diri.
13

Berikut penulis akan menjabarkan suatupersatu yaitu sebagai 

berikut : 

                                                 
13

. Elaine B.Johnson, Contextual Teaching Learning : Menjadikan Kegiatan Belajar 

Mengajar Mengasyikan dan Bermakna, Mizan Learning Center (MLC), Bandung, 2009, 

hlm.69 
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a. Prinsip saling ketergantungan 

Prinsip bergantungan mengajak para guru untuk mengenali keterkaitan 

mereka dengan guru yang lainnya, dengan perserta didik dan masyarakat.Prinsip 

kesaling bergantung memungkinkan kita untuk memasangkan tujuan yang jelas pada 

standar akademik yang tinggi. Prinsip kesaling bergantungan juga mendukung kerja 

sama, dengan bekerja sama para peserta didik saling membantu satu sama lainnya 

dalam menentukan persoalan rencana, dan mencari pemecahan masalah. Bekerja 

sama akan membantu mereka mengetahui bahwa salingmendengaran akan menuntun 

keberhasilan. 

b. Prinsip diferensiasi 

Diferensiasi menjadi nyata ketika pendekatan pembelajaran CTL menantang 

para peserta didik untuk saling menghormati keunikan masing-masing, untuk 

menghormati perbedaan-perbedaan, untuk menjadi kreatif, untuk bekerja sama, untuk 

menghasilkan gagasan dan hasilbaru yang berbeda. 

c. Prinsip pengaturan diri 

Pengaturan diri akan terlihat ketika peserta didik mencari dan menemukan 

kemampuan dan minat mereka sendiri yang berada dan berperan serta dalam 

kegiatan-kegiatan yang berpusat pada pesertadidik. 
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5. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Contextual Teaching And 

Learning(CTL) 

Adapun kelebihan dan kekuarangan model pembelajaran Contextual Teaching 

And Learning (CTL) adalah sebagai berikut : 

a. Kelebihan model pembelajaran Contextual Teaching And Learning(CTL) 

1) Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Dengan dapat 

mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, materi 

yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak 

mudah dilupakan. 

2) Pembelajaran lebih produktif dan memaksimalkan konsep belajar peserta 

didik.peserta didik dituntut untuk menemukan pengetahuan sendiri 

melalui “mengalami” bukan “menghafalkan” 

b. Kekurangan model pembelajaranContextual Teaching And 

Learning(CTL) 

1) Guru lebih intensif dalam membimbing karena guru tidak lagi berperan 

sebagai pusat informasi tapi sebagai pengelola kelas sebagai sebuah tim 

yang bekerja bersama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan 

yang baru bagi peserta didik. 

2) Guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap peserta 

didik agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan 

semula. 
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H. Hasil Belajar 

4. Pengertian Hasil Belajar 

Dalam setiap kegiatan belajar yang dilakukan para peserta didik tentunya akan 

terjadi perubahan dalam diri peserta didik, baik prilaku maupun hasil belajar. Hasil 

belajar merupakan indicator terhadap kemampuan peserta didik dalam menyerap atau 

memahami suatu mata pelajaran yang telah dipelajari. 

Menurut Ahmadi mengatakan bahwa “Hasil belajar adalah hasil yang dapat 

dicapai melalui usaha-usaha belajar yang berupa pengetahuan sikap dan 

keterampilan.
14

Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku serta peserta didik 

melakukan serangkaian kegiatan belajar yang menyangkut kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.
15

Hasil bejara merupakan hasil dari suatu interaksi belajar dan 

pembelajaran. Dari sisi pendidik pembelajaran diakhiri dengan proses evaluasi hasil 

belajar. Dari sisi peserta didik hasil belajar adalah merupakan pengalaman dan 

puncak proses belajar. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Horward Kingsley membagi tiga macam 

hasilbelajar yakni, keterampilan dan kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, sikap 

dan cita-cita. Sedangkan Gagne membagi lima macam kategori hasil belajar yakni, 

informasi verbal, keterampilan intelektual,strategi kognitif, sikap, dan keterampilan 

                                                 
14

. Abu AHmadi, Didaktif Metodik, Toha Putra, Cetakan ke 1, 1982, hlm.21  
15

. Muhibin Syah, Psikologi Pendiidikan Dengan Pendekatan Baru, Bandung, 

PT.Remaja Rosda Karya, 2008, hlm. 132 
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motoris.
16

Sedangkan menurut Muhibbin Syah, mengemukakan bahwa:” hasil belajar 

merupakan hasil dari sebagian factor yang mempengaruhi proses belajar secara 

keseluruhan”.
17

Berdasarkan hasil beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh individu setelah individu tersebut 

melakukan suatu proses pembelajaran. 

Menurut Benjamin S. Bloom ada tiga ranah hasil belajar yaitu : kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Menurut A.J Romiszowski hasil belajar merupakan 

keluaran (outuputs) dan suatu system memprosesan masuk (inputs).Masukan dari 

system tersebut berupamasukan macam-macam informasi sedangkan keluarnya 

adalah perbuatan atau kinerja (information).
18

 

5. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar sebagaimana 

dikemukakan oleh Nana Sudjana bahwa: hasil belajar dipengaruhi banyak factor yang 

terdapat dalam diri individu (factor rksternal). Factor internal adalah kemampuan 

yang dimiliki, minat dan diperhatiannya. Sedangkan factor eksternal adalah proses 

                                                 
16

. Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar , Bandung, PT.Remaja Rosda 

Karya, 2009, hlm. 22 
 
17

. Patmonodewo, Pendidikan Anak Prasekolah, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, 

hlm.102  
18

. Mulyono Abdulrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Jakarta, 

Rineka Cipta, hlm.38 
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pendidikan dan pengajaran yang dapat dibedakan menjadi tiga lingkungan adalah 

yaitu : Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.
19

 

Berdasarkan pada pendapat diatas maka dapat dipahami yang mempengaruhi 

hasil belajar itu pada dasarnya  adalah factor internal dan eksternal. 

Adapun factor yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya adalah: 

1. Factor internal yang meliputi jasmaniah ( kesehatan dan cacat tubuh), 

psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan dan 

kesiapan). 

2. Factor eksternal yang meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Menurut Oemar Hamalik bahwa factor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar atau prestatsi belajar itu adalah sebagai berikut : 

a. Faktor yang bersumber dari diri sendiri 

Faktor yang bersumber dari diri sendiri, yaitu : factor internal yang sifatnya 

dari kondisi individu yang bersangkutan. Hal ini dapat berupa : 

1) Tidak mempunyai tujuan belajar yang jelas 

2) Kurangnya minat dalam bahan pembelajaran 

3) Kesehatan sering terganggu 

4) Kecakapan mengikuti pelajaran yang rendah 

5) Kebiasaan belajar yang buruk  

                                                 
19

. Nana Sudjana, CBSA Dalam Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru, Bandung, 

2001, hlm.6  
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6) Kurangnya penguasaan bahasa 

Dengan demikian kondisi individu dangat mempengaruhi bagaimana tingkat 

hasil belajar yang dicapainya. 

b. Factor yang bersumber dari lingkungan sekolah 

Factor dari lingkungan sekolah dapat terjadi dimana lingkungan sekolah yang 

kurang memadai atau kurang terkordinir dengan baik mengakibatkan kondisi 

keberhasilan peserta didik dalam belajar juga terlambat. Hambatlah yang datang dari 

sekolah khusus guru diantaranya : 

1. Cara guru memberikan pelajaran 

2. Kurangnya bahan bacaan 

3. Kurangnya alat dalam pelaksanaan pembelajaran (tulis, peraga) 

4. Bahan pelajaran tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik 

5. Penyelenggaraan pelajaran yang padat 

c. Factor yang bersumber dari lingkungan keluarga 

Keluarga adalah tampat berlangsungnya pendidikan yang pertama kali 

sebelum anak mengenal sekolah dan masyarakat.Oleh karena itu keluarga sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan anak, sehingga pendidikan yang pertama dalam 

keluarga adalah orang tua.Orang tua menyadari dan mengetahui bahwa tujuan akhir 

pendidikan yaitu dapat berdiri dengan hasil yang baik. 
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d. Faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat 

Pendidikan dimasyarakat dapat dikatakan pendidikan tidak langsung secara 

tidak sadar baik oleh masyarakat maupun anak didik itu sendiri.Lembaga masyarakat 

turut membentuk anak dalam mendidik sebagai usaha untuk membentuk sikap social, 

keagamaan serta menambah ilmu pengetahuan.
20

 

3. Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik. 

Penilaian hasil belajar pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk 

mengukur perubahan prilaku yang telah terjadi pada diri peserta didik. Pada 

umumnya hasil belajar akan memberikan pengaruh dalam dua bentuk: 

a. Bentuk peserta didik akan mempunyai perpestif terhadap kekuatan dan 

kelemahannya atas prilaku yang diinginkan. 

b. Mereka mendapatkan behwa prilaku yang diinginkan itu telah meningkat baik 

setahap ataupun dua tahap, sehingga timbul lagi kesengajaan antara 

penampilan tingkah laku yang sekarang dengan tingkah laku yang diinginkan. 

Keseimbangan tersebut merupakan dinamika proses belajar sepanjang hayat, 

dan pendidikan yang berkeseimbangan. Dikatakan demikian karena kesengajaan itu 

akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ada hal 

tersebut yang perlu dilakukan penilaian secara terus menerus untuk mengetahui 

kebutuhan berikutnya. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dilakukan terhadap 

                                                 
20

. Oemar Hamalik, Metode Belajar dan Kesulitan-kesulitan Dalam Belajar, 

Bandung, Tarsito, 1981, hlm.117  
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program, proses dan hasil belajar. Penilaian program bertujuan untuk menilai 

efektivitas dan aspirasi peserta didik dalam pembelajaran,sedangkan penilaian hasuil 

bertujuan untuk mengetahui hasil belajar atau pembentuikan kopentensi peserta didik. 

Seluruh penilaian dilakukan oleh guru, untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar 

peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, dan menentukan kenaikan kelas bagi 

setiap peserta didik. 

Standar Nasional Pendidikan mengungkapkan bahwa “penilaian hasil belajar 

oleh pendidik dilakukan secara berkeseimbangan untuk memantau proses, kemajuan, 

dan memperbaiki hasil dalam bentuk akhir semester, dam ulangan kenaikan kelas 

“(SNP).
21

 

E. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

  Pendidikan Agama Islam adalah upaya rencana dalam menyiapkan peserta 

didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mempercayai ajaran Agama 

Islam dengan dibarengi tuntutan untuk menghormati Agama lain dalam hubungan 

antar ummat beragama sehingga terwujud persatuan dan kesatuan bangsa.
22

 

  Pendapat lain menyatakan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah “usaha-

usaha secara sadar untuk menanamkan cita-cita keagamaan yang mempunyai nilai-

                                                 
21

. E. Mulyasa, Kurikulum Yang Disempurnakan Pengembangan Kurikulum Standar 

Kopetensi dan Kopetensi Dasar, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 243-244  
22

. Mulyana, Pendidikan Islam Berbasis Kompetensi, Remaja Rosda Karya, Bandung, 

2005, hlm.130 
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nilai lebih tinggi dari pada pendidikan lainnya karena hal tersebut menyangkut soal 

iman dan keyakinan”.
23

 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pendidikan Agama 

Islam adalah usaha secara sadar berupa bimbingan dan asuhan yang sistematis dan 

paragmatis terhadap anak didik untuk menanamkan cita-cita keagamaan yang 

mempunyai nilai-nilai lebih tinggi dari pada pendidikan lainnya serta dapat 

memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam baik untuk dirinya sendiri, 

keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

menyatakan bahwa : 

  “pendidikan agama tidak hanya berarti member pelajaran kepada anak-anak 

yang belum mengerti dan belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang 

abstrak, akan tetapi yang terpenting adalah menanamkan jiwa kepada Tuhan, 

membiasakan mematuhi dan menjaga nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang ditentukan 

oleh ajaran agama”.
24

 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa Pendidikan Agama Islam 

adalah usaha dan bimbingan orang dewasa terhadap anak-anak untuk diarahkan 

kepada terbentuknya pribadi muslim yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. 

Sehingga dalam semua tindakannya didalam segala segi kehidupan menunjukkan 

                                                 
23

. Arifin HM., Hubungan Timbal Balik Pendidikan, Jakarta, Bulan Bintang, Edisi 

VI, 2007, hlm. 214  
24

. Zakiah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. Ke VII, 2005, hlm. 

87  
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tindakan seseorang yang berpribadi muslim. Dan semua tingkah laku dan 

perbuatannya semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT. 

2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

  Dasar atau pondasi Pendidikan Agama Islam adalah al-Qur’an dan al-Hadits. 

Keduanya merupakan sumber hukum Islam yang dapat diyakini kebenarannya, hal ini 

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi 

sebagai berikut : 

            

Artinya :“Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi 

mereka yang bertaqwa”. (QS. Al-Baqarah : 2)
25

 

 Selain Al Qur’an,sumberPendidikan Agama Islam juga berasal dari 

perundang-undangan RI diantaranya adalah terdapat di dalam Undang-undang Dasar 

1945 Bab XI pasal 29 : 

a. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa 

b. Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agamanya masing 

masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. 

  Berdasarkan penjelasan diatas, baik dasar syar’i maupun konstitusioanal 

Negara maka jelas bahwa Pendidikan Agama Islam mempunyai dasar yang kuat yaitu 

al Qur’an dan al Hadits. 

                                                 
25

. Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, Yayasan Penerjemah Al 

Qur’an, 2005, hlm. 8  
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  Sedangkan tujuan Pendidikan Agama Islam adalah ingin membentuk manusia 

yang taat dan patuh kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Adz 

Dzariyat ayat 56, yang berbunyi : 

             

Artinya : “ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka menyembah-Ku”. (QS. Adz Dzariyat : 56)
26

 

  Ayat diatas menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah memberika 

suatu petunjuk agar hidup manusia semata-mata untuk mengabdi dan beribadah 

kepada Allah SWT.Tentunya dengan usaha yang maksimal untuk mencapai tujuan 

tersebut, dengan bekerja keras dan beribadah, sehingga terjelma suatu keimanan dan 

ketaqwaan yang sebenar-benarnya yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi 

semua larangan-Nya. 

  Adapun tujuan Pendidikan Agama Islam adalah “tujuan pokok dari 

Pendidikan Agama Islam adalah mendidik budi pekerti dan pendidikan 

jiwa”.
27

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dipahami bahwa tujuan Pendidikan 

Agama Islam adalah mendidik anak, agar mereka menjadi muslim sejati, beriman 

teguh, dan beramal sholeh serta berakhlak mulia, sehingga dapat berdiri sendiri, 

                                                 
26

. Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 862  
27

. Muhammad Athiyah Al Abrasy, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, Jakarta, 

Bulan Bintang, Cet. Ke VI, 2009, hlm. 1 
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mengabdi kepada Allah SWT., berbakti kepada bangsa, negara serta tanah air, agama 

dan bahkan sesame umat manusia. 

3. Peranan Pendidikan Agama Islam 

   Pendidikan Agama Islam adalah merupakan alat pengontrol dan 

pengendali hidup manusia, yakni agama yang memberikan pedoman dan 

petunjuk sebagai syarat yang harus dilaksanakan didalam menciptakan sikap 

dan perilaku yang baik sesuai ajaran agama Islam serta mempunyai akhlak 

mulia.Sebagaimana pendapat yang mengatakan bahwa “jiwa dari Pendidikan 

Agama Islam ialah pendidikan moral dan akhlak”.
28

 

   Untuk mencapai sasaran yang diharapkan, maka setiap guru agama 

hendaknya menyadari bahwa pendidikan agama bukanlah sekedar 

mengajarkan agama, akan tetapi pendidikan agama harus diwujudkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

  Sedangkan tugas atau peranan guru Pendidikan Agama Islamadalah : 

a. Mengajarkan ilmu pengetahuan Islam 

b. Menanamkan keimanan dalam jiwa anak 

c. Mendidik anak agar menjalankan agama 

d. Mendidik agar berbudi pekerti yang luhur.
29

 

                                                 
28

. Ibid, hal.129  
29

. Zuhairini , Slamet AS dan Abdul Ghofur, Metodik Khusus Pendidikan Agama 

Islam, Usaha Nasional , Surabaya, 2000, Cet. Ke VI, hlm.75 
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   Mengingat tugas atau peran guru agama Islam sangatlah banyak , 

maka ia dalam rangka membina atau mendidik anak supaya berkepribadian 

muslim dengan cara : 

   “berusaha menanamkan akhlak yang mulia, meresapkan fadilah 

didalam jiwa para siswa, membiasakan mereka berpegang pada moral yang 

tinggi, membiasakan mereka berfikir secara rohaniah dan insaniah atau 

berkeprimausiaan serta menggunakan waktu buat belajar ilmu dunia dan ilmu-

ilmu agama tanpa memandang keuntungan-keuntungan materi”.
30

 

   Berdasarkan pendapat diatas maka usaha guru dalam rangka membina 

dan mendidik peserta didik supaya berkepribadian yang baik adalah 

memperbanyak latihan praktek keagamaan, seperti praktek sholat, praktek 

berwudhu, memberikan motivasi dalam pembinaan akhlak, serta memberikan 

hukuman terhadap peserta didik yang melanggar peraturan. 

   Sedangkan sebagai alat pengontrol dan pengendali hidup manusia , hal 

ini sebagaimana pendapat yang mengatakan bahwa “Agama itu sangat 

berfaedah bagi umat manusia terutama siapa yang memeluknya, sebab agama 

adalah : 

a. Mendidik manusia supaya mempunyai pendirian yang tertentu dan terang, 

manusia hendaklah mempunyai sikap yang positif dan tepat 

b. Agama mendidik manusia supaya tahu mencari, memiliki ketentraman jiwa 

c. Membebaskan manusia dari perbudakan materi 

                                                 
30

. Muhammad  Athiyah  Al-Abrasy, Op. Cit, hlm.3 
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d. Mendidik manusia agar berani menegakkan kebenaran 

e. Agama mendidik agar supaya tercipta kemakmuran masyarakat dan 

negara.
31

 

4. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, 

hubungan manusia dengan sesama manusia, dan ketiga hubungan manusia 

dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk lain dan 

lingkungannya. 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam juga identik dengan aspek-

aspek Pengajaran Agama Islam karena materi yang terkandung didalamnya 

merupakan perpaduan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. 

Apabila dilihat dari segi pembahasannya maka ruang lingkup 

Pendidikan Agama Islam yang umum dilaksanakan di sekolah adalah : 

a. Pengajaran keimanan 

Pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar tentang aspek 

kepercayaan, dalam hal ini tentunya kepercayaan menurut ajaran Islam, inti 

dari pengajaran ini adalah tentang rukun Islam. 

b. Pengajaran akhlak 
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. Muhammad Rivai, Perbandingan Agama, Wicaksana, Semarang, 2001, Cet Ke V, 
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Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang mengarah pada 

pembentukan jiwa, cara bersikap individu pada kehidupannya, pengajaran 

ini berarti proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan supaya yang 

diajarkan berakhlak baik. 

c. Pengajaran ibadah 

Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala bentuk ibadah 

dan tata cara pelaksanaannya, tujuan dari pengajaran ini agar siswa mampu 

melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Mengerti segala bentuk 

ibadah dan memahami arti dan tujuan pelaksanaan ibadah. 

d. Pengajaran fiqih 

Pengajaran fiqih adalah pengajaran yang isinya menyampaikan 

materi tentang segala bentuk-bentuk hukum Islam yang bersumber pada 

Al-Quran, sunnah, dan dalil-dalil syar'i yang lain. Tujuan pengajaran ini 

adalah agar siswa mengetahui dan mengerti tentang hukum-hukum Islam 

dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Pengajaran Al-Quran 

Pengajaran Al-Quran adalah pengajaran yang bertujuan agar siswa 

dapat membaca Al-Quran dan mengerti arti kandungan yang terdapat di 

setiap ayat-ayat Al-Quran.Akan tetapi dalam prakteknya hanya ayat-ayat 

tertentu yang di masukkan dalam materi Pendidikan Agama Islam yang 

disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. 

f. Pengajaran sejarah Islam 
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Tujuan pengajaran dari sejarah Islam ini adalah agar siswa dapat 

mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dari 

awalnya sampai zaman sekarang sehingga siswa dapat mengenal dan 

mencintai agama Islam. 

5.  Materi Pendidikan Agama Islam : Pengertian Thaharah 

Thaharah menurut  bahasa berarti bersuci. Menurut syara’ atau istilah adalah 

membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas 

menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat islam. Thaharah atau bersuci adalah 

syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah. 

Thaharah atau bersuci menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, 

yaitu : 

A.   Bersuci lahiriah 

Beberapa contoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat 

tinggal dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas dan najis.Membersihkan 

diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian atau tempat yang didiami dari 

kotoran sampai hilang rasa, bau dan warnanya. 

B.   Bersuci batiniah 

Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa 

dan perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur dll. Cara membersihkannya dengan 

taubatan nashoha yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 
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1. MACAM-MACAM ALAT THAHARAH    

            Allah selalu memudahkan hambanya dalam melakukan sesuatu. Untuk 

bersuci misalnya, kita tidak hanya bisa menggunakan air, tetapi kita juga bisa 

menggunakan tanah, batu, kayu dan benda-benda padat lain yang suci untuk 

menggantikan air jika tidak ditemukan.Dalam bersuci menggunakan air, kita juga 

harus memperhatikan air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. 

A. Macam-macam air 

Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah air mutlak yaitu air yang suci dan 

mensucikan, yaitu: 

1. Air hujan 

2. Air sumur 

3. Air laut 

4. Air sungai 

5. Air danau/ telaga 

6. Air salju 

7. Air embun 

Air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum 

tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci seperti air teh, kopi, sirup, air kelapa dll.Air 

musyammas yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan 

perak. Air ini makruh digunakan untuk bersuci sedangkan air mustakmal yaitu air 
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yang telah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci 

walaupun tidak berubah rasa,bau maupun warnanya.Air mutanajis yaitu air yang 

sudah terkena najis. Baik yang sudah berubah rasa, warna dan baunya maupun yang 

tidak berubah dalam jumlah yang sedikit yaitu kurang dari dua kullah (270 liter 

menurut ulama kontemporer) 

B.  Cara-Cara Thaharah 

 

Ada berbagai cara dalam bersuci yaitu bersuci dengan air seperti berwudhu dan 

mandi junub atau mandi wajib. Ada juga bersuci dengan menggunakan debu, tanah 

yaitu dengan bertayamum. Dan bisa juga menggunakan air,tanah,batu dan kayu 

(tissue atau kertas itu masuk kategori kayu) yaitu dengan beristinja. 

Cara-cara thaharah menurut pembagian najisnya. 

1. Najis ringan  (najis mukhafafah) 

Najis mukhafafah adalah najis yang berasal dari air kencing bayi laki-

laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya saja dan umurnya 

kurang dari 2 tahun. Cara membersihkan najis ini cukup dengan memercikkan 

air kebagian yang terkena najis. 

2. Najis sedang (najis mutawassitah) 

Yang termasuk kedalam golongan najis ini adalah kotoran, air kencing 

dsb.Cara membersihkannya cukup dengan membasuh atau menyiramnya 

dengan air sampai najis tersebut hilang (baik rasa, bau dan warnanya). 



 

54 

 

3. Najis berat (najis mughalazah) 

Najis berat adalah suatu materi yang kenajisannya ditetapkan 

berdasarkan dalil yang pasti (qat’i) .yaitu anjing dan babi. Cara 

membersihkannya yaitu dengan menghilangkan barang najisnya terlebih 

dahulu lalu mencucinya dengan air bersih sebanyak tujuh kali dan salah 

satunya dengan tanah atau batu. 

C. Benda yang dapat di gunakan untuk Taharah  

a. Benda Padat  

Syarat benda padat yang dapat dipergunakan bersuci adalah : 

1. Kasar/dapat membersihkan 

2. Suci. 

3. Bukan benda Cair 

b. Benda cair yang dapat dipergunakan    

untuk bersuci adalah air mutlak, yaitu air yang tidak tercampuri oleh najis 

seperti air sumur, air sungai, air laut dan air salju (es)  

Menurut hukum Islam, air dibagi menjadi beberapa macam, yaitu: 

1).  Tohir Mutohir  (Air suci yang mensucikan ) 

2).  Tohir Ghoiru Mutohir (Air suci tidak mensucikan ) 

3).  Air mutanajis (Air yang terkena najis) 

4).  Air makruh/musyammas  

5).  Air musta`mal(air yang sudah terpakai)  
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PENGERTIAN NAJIS 

Najis adalah sesuatu yang kotor atau diangga kotor oleh syara’, sehingga 

menyebabkan tidak syahnya ibadah. 

Macam-macam najis dan cara mensucikannya: 

Najis Mugallazah (Najis Berat) 

Najis mugallazah adalah najis berat yang disebabkan oleh air liur anjing 

dan babi yang mengenai barang.Cara mensucikannya adalah dengan 

menghilangkan wujud najis tersebut kemudian dicuci dengan air bersih 

sebanyak tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan debu. 

 

 

 

Artinya :“Cara mensucikan bejana seseorang diantara kamu apabila dijilat   

anjing hendaklah dibasuh tujuh kali dan salah satunya dicampur 

dengan debu” (HR. Muslim) 

 

Najis Mutawassitah (Najis Sedang)  

Najis Mutawassitah dibagi  dua macam, yaitu: 

Mutawassitah hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya, tetapi tidak ada 

wujud ,bau, maupun warnanya, seperti air kencing yang sudah kering. Cara 

mensucikannya  cukup  dipercikkan/disiram dengan air di atasnya. 
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Mutawassitah `Ainiyyah, adalah najis mutawassitah yang  masih ada wujud, 

bau ataupun warnanya. Cara mensucikannya adalah dibasuh dengan air sampai hilang 

wujud, bau dan warnanya. 

Benda-benda yang termasuk najis mutawassitah  : 

a.    Bangkai binatang darat. 

b.    Segala macam darah kecuali hati dan limpa.  

c.     Nanah, yaitu darah yang sudah membusuk. 

d.    Semua benda yang keluar dari dua jalan kotoran manusia maupun hewan, 

yaitu kubul (jalan depan) dan dubur (jalan belakang), baik benda cair 

maupun benda padat. 

e.    Segala macam minuman keras. 

f.     Muntahan. 

 

Najis Mukhaffafah (Najis Ringan) 

Yang termasuk najismukhaffafahyaituair kencing anak laki-laki yang hanya 

minum ASI dan berumur kurang dari dua (2) tahun.Cara mensucikan najis ini cukup 

dengan memercikkan air pada benda yang terkena najis. 

 

Artinya : “Cucilah apa-apa yang terkena air kencing anak perempuan, 

sedangkan jika terkena air kencing anak laki-laki cukup dengan 

memercikkan air padanya” (HR. An-Nasa`i )  

HADAS KECIL   
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Hadas Kecil yaitu hadas yang dapat disucikan dengan cara wudhu, atau 

dengan tayamum. Sebab-sebab hadas kecil : 

a. Keluar sesuatu dari jalan depan (buang air kecil) dan jalan   belakang 

(buang air besar)  

b. Hilang akal (karena tidur , mabuk, atau gila) 

c. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. 

d. Bersentuhan kulit antar lawan jenis yang bukan muhrim. 

HADAS  BESAR 

Hadas Besar yaitu hadas yang dapat disucikan  dengan cara mandi janabah, 

jika kondisi sakit  atau darurat boleh diganti dengan tayamum.  

Sebab-sebab hadas besar, antara lain : 

a. Melakukan hubungan suami isteri (bersetubuh) baik mengeluarkan air mani 

atau tidak. 

b. Keluar sperma (mani), baik disengaja maupun tidak. 

c. Haid atau nifas (bagi wanita) 

d. Wiladah (setelah melahirkan) 

e. Meninggal dunia. 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN 

   

A. Sejarah Singkat BerdirinyaSMP N 10 Bandar Lampung 

SMP N 10 Bandar Lampung adalah salah satu sekolah negeri yang berada 

dikota bandar Lampungyang sudah berdiri sejak tahun 1979 dan beralamatkan di 

Jln.Panglima  Polem No.05 Bandar LampungKelurahan Segalamider Kecamatan 

Tanjung Karang Barat Kabupaten BandarLampung.Luas tanah SMP N 10 Bandar 

Lampungini yaitu 7.785 m
2  

dengan jumlah lokal sebagai berikut : 

Jumlah Kelas / Ruang Belajar :  22 lokal 

Ruang Perpustakaan  :  1 lokal 

Ruang Laboratorium  :  3 lokal 

Ruang UKS   :  1 lokal 

Ruang Aula / Pertemuan :  - 

Kantin Siswa/Pelajar  :  10 unit 

WC :   1. Khusus Guru / TU :  5 pintu 

           2. Khusus murid/siswa :  12 pintu 

Mushola/Masjid   :  1 lokal 

SMP N 10 Bandar Lampung saat ini dikepalai oleh Hj.Nurhayati,S.Pd.MM 

dengan pendidikan S2 yang didampingi oleh staf dan dewan guru. 
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B. Visi dan MisiSMP N 10 Bandar Lampung 

Suatu organisasi atau lembaga tentunya mempunyai tujuan dan harapan-

harapan yang ingin dicapai sebagai bentuk ungkapan kejelasan suatu lembaga 

yang pada umumnya dicantumkan dalam Visi Dan Misi lembaga tersebut,maka 

visi SMP N 10 Bandar Lampung adalah berbudi,berprestasi dan berseri.. 

a. Berbudi adalah sebagai Lembaga SMP N 10 Bandar Lampung mempunyai 

harapan agar dimanapun orang menyebutnya sekolah ini terkenal dengan budi 

pekerti yang luhur. 

b. Berprestasi adalah sebagai suatu lembaga pendidikan yang berstatus Negeri 

mempunyai harapan agar semua personil didalam sekolah ini memiliki 

prestasi yang tinggi dan tidak kalah dengan lembaga-lembaga pendidikan 

yang lain. 

c. Berseri adalah suatu harapan dari sekolah agar dengan adanya lembaga 

pendidikan ini melahirkan orang-orang yang selalu menjaga kualitas lembaga 

dengan sebaik-baiknya,sehingga dipandang masyarakat sekolah ini berseri-

seri. 

 

Misi SMP N 10 Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap 

siswa dapat berkembang secara optimis sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. 
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b. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan 

tokoh masyarakat akan pentingnya pendidikan. 

c. Menumbuhkan kepedulian sosial antar warga sekolah sehingga tercapai 

hubungan yang harmonis. 

d. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan budaya bangsa 

sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. 

e. Mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga 

dapat dikembangkan secara optimal. 

f. Menumbuhkan kecintaan warga sekolah terhadap lingkungan sehingga 

tercipta lingkungan yang bersih dan indah. 

 

C. Struktur Organisasi SMP N 10 Bandar Lampung 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Bandar Lampung 

sebagai salah satu lembaga pendidikan yang sudah bida dikatakan 

berkembang yang tentunya dengan segala dukungan dan dilaksanakn oleh 

peran masing-masing warga sekolahnya.Mereka sudah memiliki tugas 

masing-masing untuk bagaimana suatu organisasi itu dapat berjalan sesuai 

dengan aturan-aturan yang berlaku.Oleh karena itu SMP N 10 Bandar 

Lampung membentuk suatu struktur organisasi berdasarkan aturan yang ada 

dan sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya meskipun struktur organisasi 

ini kebanyakan kepengurusannya masih ditentukan dengan rapat lokal antar 

sekolah dan komite,sehingga kepengurusan sekolah masih banyak dipilih oleh 
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sekolah dan komite hanya beberapa yang memang dipilih langsung oleh 

negara. 

Adapun struktur organisasinya sebagai berikut : 
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STAF PENGAJAR 
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D. Keadaan guru dan karyawan sekolah SMP N 10 Bandar Lampung 

 Sebuah sekolah tentunya ada sejumlah guru dan karyawan sekolah 

yang bekerjasama untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang yang 

milikinya dan diharapkan dapat mendukung terlaksananya keberhasilan suatu 

lembaga pendidikan dengan sebaik-baiknya.Maka dari itu di SMP N 10 

Bandar Lampung,guru dan karyawan dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 3 

Kualifikasi Pendidikan, dan Masa Jabatan Kepala Sekolah 

 

No Jabatan Nama 
Jenis kelamin 

Usia Pendidikan 
Masa 

Kerja L P 

 Kepala Sekolah Hj. Nurhayati, S.Pd. MM - P 53 S2 31 

 

Tabel 4 

Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah Guru 

 

No Tingkat Pendidikan 

Jumlah dan Status Guru 

Jumlah GT / PNS GTT/Guru Bantu 

L P L P 

 S3/S2 - 5 - - 5 

 S1 2 31 4 1 38 

 D4 - 3 - - 3 

 D3/Sarmud - - - - - 

 D2 - 2 - - 2 

 D1 2 3 - - 5 

 ≤ SMA / Sederajat - - - - - 

 4 44 4 1 53 
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Tabel 5 

Jumlah Guru Dengan Tugas Mengajar Sesuai Dengan Latar Belakang 

Pendidikan (Keahlian) 

 

No Guru Mata Pelajaran 

Jumlah guru dengan latar 

belakang pendidikan sesuai 

dengan tugas mengajar 

Jumlah guru dengan latar 

belakang pendidikan yang tidak 

sesuai dengan tugas mengajar Jumlah 

D1/D2 
D3/ 

Sarmud 
S1/D4 S2/S3 D1/D2 

D3/ 

Sarmud 
S1/D4 S2/S3 

 IPA - - 5 - - - - - 5 

 Matematika - - 4 1 - - - - 5 

 Bahasa Indonesia 1 - 4 1 - - - - 6 

 Bahasa Inggris - - 5 - - - - - 5 

 Pendidikan Agama - - 2 1 - - - - 2 

 IPS - - 4 1 - - - - 5 

 Penjasorkes 1 - 2 - - - - - 2 

 Seni Budaya - - 3 - - - - - 3 

 PKn - - 1 1 - - - - 2 

 TIK / Keterampilan 4 - 4 - - - - - 8 

 BK - - 4 - - - - - 4 

 Lainnya :          

 Bahasa Lampung 2 - 1 - - - - - 3 

 Menjahit / Tapis 1 - 1 - - - - - 2 

 Jumlah         52 

 

 



 

64 

 

Tabel 6 

Tenaga kependidikan : Tenaga Pendukung 

 

No Tenaga Pendukung 

Jumlah tenaga pendukung dan 

kualifikasi pendidikannya 

Jumlah tenaga pendukung 

berdasarkan status dan 

jenis kelamin 
Jumlah 

PNS Honorer 

SM

P 

SM

A 
D1 D2 D3 S1 L P L P 

1.  Tata Usaha - 5 - - - 2 4 2 - 1 7 

2.  Perpustakaan - 1 - - - - - - - 1 1 

3.  Laboran IPA - - - - - - - - - - - 

4.  Teknisi lab. 

Komputer 
- - - - - - - - - - - 

5.  Laboran lab. Bahasa - - - - - - - - - - - 

6.  PTD (Pend. Tek. 

Dasar 
- - - - - - - - - - - 

7.  Kantin - - - - - - - - - - - 

8.  Penjaga sekolah - 1 - - - - - - 1 - 1 

9.  Tukang kebun - 1 - - - - - - 1 - 1 

10.  Keamanan - 2 - - - - - - 2 - 2 

11.  Lainnya : OB - 1 - - - - - - 1 - 1 

Jumlah - 11 - - - 2 4 2 5 2 14 
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Peningkatan Hasil Belajar  Pendidikan Agama Islam Melalui Metode 

PembelajaranContextual Teaching And Learning Pada Siswa Kelas VIII SMPN 

10 Bandar Lampung 

1. Observasi Awal 

Peneliti melakukan wawancara awal pada guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam  Kelas VIII SMP N 10 Bandar Lampung.Dari hasil wawancara tersebut 

dapat diperoleh informasi bahwa guru masih menggunakan metode tradisinal.Adapun 

metode yang dipakai sampai saat itu adalah metode ceramah. 

Setelah diberi izin untuk melakukan penelitian disekolah tersebut,peneliti 

mulai meminta materi yang akan peneliti lakukan yaitu mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dengan menemui guru yang bersangkutan dan mendapat materi yang di 

inginkan.Peneliti juga meminta data-data yang diperlukan sebagai tolak ukur 

keberhasilan ketika menerapkan pembelajaran dengan strategi yang akan 

dilaksanakan. 

Dalam penelitian ini ada dua Siklus yang dilaksanakan dalam 3 kali 

pertemuan.Pada setiap Siklus peneliti ikut pada panduan Siklus dalam PTK yaitu ada 

empat tahapan,antara lain perencanaan,implementasi,oservasi,analisis dan 

refleksi.Sebelum peneliti memulai penelitian dengan metode yang akan peneliti 

pakai,terlebih dahulu peneliti akan melakukan pre test dengan menggunakan metode 

yang biasanya digunakan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

a. Pre test 

1) Rancangan pre test 
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Pre test dirancang dengan tujuan  untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman peserta didik terhadap situasi pembelajaran sebelumnya serta 

motivasi mereka sebelum diberikan metode CTL yaitu pembelajaran 

mengunakan metode ceramah.Adapun persiapan persiapan dalam pre test 

yaitu membuat rencana pembelajaran,antara lain : 

a) Kegiatan awal,guru memberi salam dan memberikan motivasi kepada 

peserta didik untuk menggugah semangat baru dalam diri peserta 

didik. 

b) Kegiatan inti,guru mulai bertanya sedikit tentang pelajaran 

sebelumnya,kemudian dilanjutkan dengan pemberian pre test kepada 

peserta didik untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan atau 

daya ingat peserta didik terhadap pembelajaran yang diperoleh selama 

menggunakan metode ceramah. 

c) Kegiatan akhir,guru memberikan pesan-pesan yang bermanfaat 

sebelum  meninggalkan kelas,agar peserta didik selau giat belajar dan 

guru memberikan salam penutup. 

2) Pelaksanaan pre test 

Pre test dilaksanakan pada tanggal  25 Juli 2016,pre test dilaksanakan 

selama 2 kali 35 menit atau 2 jam mata pelajaran . 

3) Observasi dan hasil pre test 

Dilihat dari hasil pre test,tidak sedikit peserta didik yang asal-asalan 

menjawab pertanyaan yang diberikan,dan mereka kurang semangat serta 
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kurangnya antusias untuk mengerjakan,banyak peserta yang putus asa 

dengan kemampuan yang dimilikinya.hal ini dapat dilihat dari 

ketidaksiapan mereka dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.Dilihat 

dari prestasi/nilai yang diperoleh,dapat disimpulkan bahwa peserta didik 

kurang begitu termotivasiatas pelajaran yang sudah dipelajari 

kemarin,sehingga mereka merasa enggan untuk belajar di rumah sehingga 

berdampak pada nilai sehingga mereka banyak yang memperoleh 

nilai/prestasi yang cenderung rendah.hasil ini menunjukan bahwa metode 

ceramah saja tetap kurang cocok jika diterapkan dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

Indikator rendahnya motivasi dan kurangnya keaktifan adalah banyak 

peserta didik yang cenderung tidak peduli dengan jawabannya serta 

enggan untuk melakukan tanya jawab pada gurunya.Itulah dampak karena 

peserta didik tidak diikutsertakan untuk berperan aktif pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

Pada saat mengerjakan pre test,peserta didik kurang begitu semangat 

dan isi jawabannya masih ada yang kosong atau hanyaseparuh yang 

dijawab,tidak secara keseluruhan.Hasil nilai pre test dapat dilihat dalam 

tabel berikut : 
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Tabel 7 

Daftar Nilai Pre Test Siswa Kelas VIII SMP N 10 Bandar Lampung 

Pada Tanggal 25 Juli 2016 

 

No. Nama KKM Nilai 
Ketuntasan 

Ya Tidak 

1. A.Rizky Insan Yusuf 75 60   

2. Agustio Zamalin 75 60   

3. Aldy Pubiangga 75 75   

4. Antika Wulandari 75 50   

5. Bayu Alif Pradita 75 80   

6. Chintya Angraini 75 60   

7. Dara Kurniasari 75 75   

8. Debi Febiyanti 75 75   

9. Dewi Nou R Widya 75 75   

10. Dhea Amanda Zulia 75 60   

11. Dian Safira 75 60   

12. Diyana Bunga Ayunda 75 80   

13. Elza Rizky Nurul 75 80   

14. Erika Oktiani 75 75   

15. Fery Akbar 75 40   

16. Hadyan Nurmali 75 30   

17. Kemal Pasya 75 50   

18. M.Iqbal Khozali 75 75   

19. M.Jofani 75 60   

20. M.Nur Aziz 75 55   

21. M.Tedy Ramadhan 75 60   

22. Niken Salsabilla 75 85   

23. Novanto 75 60   
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24. Qori. A 75 65   

25. Qori Nur Aini 75 75   

26. Rahmat Abdul Latif 75 75   

27. Revi Clarisa 75 70   

28. Rika Wulandari 75 60   

29. Rizka Salsabilla 75 65   

30. Ulva Nurul Alia 75 60   

31. Vanny Aprilia 75 75   

32. Wahid Erlangga 75 60   

33. Yesi Agustina 75 75   

Jumlah   2160   

Nilai rata-rata  60   

Presentase ketuntasan   46,16 %   

 

Dari tabel diatas maka rekapitulasi data awal hasi belajar peserta didik mata 

pelajaran pendidikan agama islam pada siswa kelas VIII SMP N 10 Bandar Lampung 

sebagai berikut: 

Tabel 8 

Rekapitulasi data awal Hasil Belajar peserta didik kelas VIII SMP 10 Bandar 

Lampung pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

No. Hasil belajar 
Data awal 

Keterangan 
Jumlah siswa Persentase 

3.  Tuntas 14 46,16 % - 

4.  Belum tuntas 19 53,84 % - 

Jumlah - 100 % - 

Sumber :hasil pre test mata pelajaran Pendidikan Agama Islam  SMP 10 N Bandar 

Lampungpada tanggal  25 Juli 2016 
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Dari table nilai diatas jelas bahwa hasil belajar Pendidikan Agama Islam 

peserta didik SMP 10 N Bandar Lampung masih rendah.Dilihat dari data diatas 

jumlah persentase siswa yang tidak lulus dari ketentuan KKM berjumlah  19 

orang,sedangkan siswa yang telah memenuhi ketuntasan berjumlah 14 

orang.Berdasarkan hasil ulangan harian  penulis menyimpulkan ada dua 

kemungkinan  yang menjadi penyebab rendahnya  hasil belajar  mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam.Kemungkinan yang pertama adalah banyaknya peserta 

didik yang pasif dalam menerima materi yang disampaikan oleh pendidik,dan 

kemungkinan yang kedua adalah kurang tepatnya model pembelajaran yang 

digunakan pendidik,sehingga  menyebabkan daya tarik peserta didik untuk timbal 

balik dalam pembelajaran sangat rendah dan menyebabkan hasil belajar rendah.Untuk 

menghindari hal seperti ini,haruslah ada pilihan Model Pembelajaran yang yang 

dihadapi memberdayakan peserta didik.Berkaitan dengan Model Pembelajaran yang 

dihadapi  seorang pendidik untuk memberdayakan daya fikir peserta didik menjadi 

aktif dan inovatif,seorang pendidik harus menggunakan  model pembelajaran yang 

sesuai pelajaran. 

4) Refleksi pre test 

Berdasarkan hasil pre test dapat disimpukan bahwa penggunaan 

metode ceramah saja kurang mengena dan kurang cocok untuk diterapkan 

dalam pembeajaran pendidikan agama islam,karena metode ini 

menyebabkan peserta didik kurang semangat dan antusias dalam 

belajar.hal ini nampak pada raut wajah peserta didik yang malas-malasan 
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dalam menjawab soal pre test yang diberikan oleh peneliti,sehingga 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

Untuk menyikapi hasil pre tset yang telah dilaksanakan,maka perlu 

adanya perbaikan/pembenahan sebagai berikut : 

a) Mengaktifkan peserta didik dengan menggunakan strategi dan metode 

yang tepat sesuai dengan karakterisktik peserta didiknya.peneliti 

dalam hal ini akan meakukan tindakan kepada peserta didik untuk 

meningkatkan motivasi belajar pesrta didik dengan menggunakan 

metode CTL. 

b) Mengadakan refleks pada setiap pertemuan untuk mengetahui sejauh 

mana keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Setelah peneliti mengadakan pre test,rencana selanjutnya adalah menerapkan 

pembelajaran dengan metode CTL sesuai dengan tujuan peneliti di SMP N 10 Bandar 

Lampung yaitu Penerapan model pembelajaran CTL dalam meninggatkan hasil 

belajar siswa kelas VIII SMP N 10 Bandar Lampung. 

2.Pelaksaan Siklus I 

a. perencanaan tindakan 

sebelum penelitian dilakukan,penelti melakukan perencanaan atas dasar sebagai 

berikut : 

1) Pengamatan peneliti dalam melihat nilai pre test yang dilaksanakan pada 

tanggal 25 Juli 2016,menunjukan bahwa rendahnya motivasi anak dalam 
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belajar sehingga berdampak pada nilai mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam sangat rendah dan nilai peserta didik banyak yang kurang dari standar 

kelulusan. 

2) Dalam pembelajaran pada Siklus pertama ini,peneliti akan menggunakan 

metode CTL.dengan menerapkan metode CTL yang didalamnya 

mengikutsertakan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran,denga 

harapa kualitas pembelajaran dapat meningkat dan dapat menumbuhkan 

moivasi belajar dalam setiap diri individu masing-masing. 

Dalam tahap perencanaan,peneliti meyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) untuk standar kompetensi peserta didik mempu memahami materi 

toharoh.Pada perencanaan Siklus I,peneliti menerapkan pembelajaran pendidikan 

agama islam dengan mengguakan metode CTL.Metode ini diupayakan agar peserta 

didik mempunyai motivasi yag tinggi dan mampu berperan aktif dalam belajar di 

kelas serta terlibat aktif dalamkerja sama antar peserta didik sehingga prestasi belajar 

mereka meningkat.Hal ini dilakukan agar peserta didik tidak bertindak semaunya 

sendiri,seperti bermain,membuka buku pelajara selain pelajara agama islam dan mau 

berfikir sendiri serta tanggap dengan berbagai macam perintah guru yag sifatnya 

membangunsehingga pengetahuan tentang pendidikan agama islam  menjadi 

maksimal dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Siklus pertama dilaksanakan sebanyak 2 kali pertemuan atau selama 140 

menit,yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2016.Kegiatan pembelajaran dirancang 
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untuk memberikan pemahaman secara garis besar kepada peserta didik tentang 

bagaimana cara yang efektif dan efisien untuk dapat menguasai materi toharoh.RPP 

dikembangkan berdasarkan silabus yang dipakai guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP N 10 BandarLampung. 

Sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran adalah buku panduan 

pendidikan agama islam.adapun untuk mengungkap motivasi belajar peserta didik 

digunakan instrument penilaian berupa pedoman pengamatan terhadap aktifitas 

peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran dan test hasil belajar. 

b. Implementasi tindakan 

1. Penerapan tindakan Siklus I pertemuan I 

Pada awal pertemuan,sebelum Siklus penelitian tindakan kelas 

dilaksanakan,peserta didik diberi penjelasan tentang pentingnya 

mempelajari ilmu bersuci dengan baik dan benar.Belajar dengan baik akan 

memperoleh daya serap yang tinggi atas perolehan hasil belajar,untuk itu 

yang memiliki kemampuan dats nilai rata-rata hendaknya dengan ringan 

tangan dapat membantu mereka yang memiliki kemampuan 

dibawahnya.Penjelasan semacam ini diperlukan untuk menumbuhkan 

semangat temannya. 

Rangsangan selanjutnya adalah dengan mengemukakan kompetensi 

dasar yang harus dikuasai peserta didik dalam pembelajaran yang akan 

dilaksanakan,informasi tentang konsep-konsep yang akan  dipelajari dari 
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masalah-masalah yang akan dibahas,serta lagkah-langkah pembelajaran 

yang akan dilalui sebagimana disajikan dalam rencana pembelajaran. 

Setelah disiapkan rencana pembelajaran dan metode yang akan 

dipakai maka proses pemelajaran akan dilaksanakan sesuai dengan 

rencana pemelajaran da menggunkan metode yang telah 

ditetapkan.Adapun penelitian ini dimulai pada tanggal 01 Agustus 2016 

yaitu pertemuan ke-1 yang berlangsung selama 2 x 35 menit dengan 

kegiatan : 

a) Tahap awal 

1) Menucapkan salam dan membaca basmalah bersama-sama 

2) Menanyakan kabar dan menanyakan siapa yang tidak hadir 

3) Mengkondisikan peserta didik untuk siap menerima pelajaran yaitu 

dengan cara mengajak tepuk tunggal. 

b) Tahap inti  

1) Guru menjelaskan pengertian toharoh 

2) Peserta didik memperhatikan dan meyimak yang disampaikan guru 

3) Guru menjelaskan hukum bersuci 

4) Guru menjelaskan tata cara bersuci 

5) Guru menyampaikan macam-macam toharoh 

6) Guru membentuk kelas menjadi berkelompok 

7) Masing-masing kelompok dibagi dengan macam-macam toharoh 

8) Masing-masing kelompok memperlajari tugas yang diberikan 
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9) Masing-masing kelompok mempraktikan cara bersuci kedepan 

dengan baik dan benar 

c) Tahap akhir 

1) Memberikan penegasan pentingnya bersuci. 

2) Peserta didik diberikan waktu untuk bertanya terkait materi yang 

belum difahaminya. 

3) Guru mengadakan post test guna mengetahui seberapa jauh peserta 

didik paham tentang materi yang telah disampaikan. 

4) Guru menutup pembelajaran dengan membaca do’a bersama dan 

mengucapkan salam. 

Berdasarkan hasil skor perolehan peserta didik,dapat dikatakan bahwa metode 

pembelajaran ini terbukti efektif untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman 

peserta didik terhadap materi Pendidikan Agama Islam yang sedang dipelajari. 

Pada akhir pembelajaran,sebagai kegiatan penutup guru dan siswa bersama-

sama menyimpulkan pembelajaran pada Siklus pertama,kemudian guru meyampaikan 

informasi untuk belajar kembali dirumah guna akan diadakan ulangan harian untuk 

mengulang kembali materi yang telah disampaikan. 

c. Penerapan Tindakan Siklus I Perteman II 

Siklus I pertemuan kedua,dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2016.Pada 

awal pertemuan peneliti mengemukan  merasa senang ada nuansa pembelajaran yang 

menyenangkan.Pada saat itu peneliti juga memotivasi peseta didik agar selalu percaya 
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diri atas kemampuan yang dimilikinya dan jangan takut untuk bertanya maupun 

berpendapat. 

Kegiatan selanjutnya adalah ujian individu sesuai dengan pemberitahuan 

kepada peserta didik kelas VIII pada minggu sebelumnya.Kegiatan ini dilaksanakan 

selama 2 x 35 menit,yakni selama dua jam mata pelajaran. 

Pada akhir Siklus I ini,peneliti memperoleh dengan pasti ketercapaian 

kompetensi dasar secara indivual melalui test individu pada pertemuan 

kedua,sebagaimana direncanakan pada tahap perencanaan.skor tes individual Siklus I 

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 9 

Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII  

SMP N 10 Bandar Lampung pada Siklus I 

 

No. Nama KKM Nilai 
Ketuntasan 

Ya Tidak 

1. A.Rizky Insan Yusuf 75 60   

2. Agustio Zamalin 75 60   

3. Aldy Pubiangga 75 75   

4. Antika Wulandari 75 75   

5. Bayu Alif Pradita 75 80   

6. Chintya Angraini 75 60   

7. Dara Kurniasari 75 75   

8. Debi Febiyanti 75 80   

9. Dewi Nou R Widya 75 75   

10. Dhea Amanda Zulia 75 70   

11. Dian Safira 75 60   
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12. Diyana Bunga Ayunda 75 80   

13. Elza Rizky Nurul 75 80   

14. Erika Oktiani 75 75   

15. Fery Akbar 75 40   

16. Hadyan Nurmali 75 30   

17. Kemal Pasya 75 50   

18. M.Iqbal Khozali 75 75   

19. M.Jofani 75 60   

20. M.Nur Aziz 75 55   

21. M.Tedy Ramadhan 75 60   

22. Niken Salsabilla 75 85   

23. Novanto 75 60   

24. Qori. A 75 65   

25. Qori Nur Aini 75 75   

26. Rahmat Abdul Latif 75 75   

27. Revi Clarisa 75 70   

28. Rika Wulandari 75 60   

29. Rizka Salsabilla 75 65   

30. Ulva Nurul Alia 75 60   

31. Vanny Aprilia 75 75   

32. Wahid Erlangga 75 60   

33. Yesi Agustina 75 75   

Jumlah   2160   

Nilai rata-rata  60   

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh keterangan bahwasanya pengetahuan 

peserta didik terhadap materi belum memasuki kapasitas yang dapat dikatakan 

baik,persentase nilai ketuntasan masih jauh dari yang telah ditetapkan. 
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d. Observasi dan Interpretasi 

1) Pertemuan pertama 

Pada Siklus ini,peneliti yang juga sebagai guru praktikan sekaligus sebagai 

observer yang mencatat perilaku dan sikap peserta didik selama proses belajar 

mengajar yang menggunakan metode CTL.Awal pembelajaran peserta didik sulit 

untuk dikendalian dalam artian sibuk dengan aktifitasnya masing-masing.Melihat 

kondisi tersebut peneliti mulai menghidupkan suasana kelas dengan mengajak mereka 

sedikit permainan kecil untuk mengajak berkonsentrasi,setelah melihat suasana kelas 

mulai kondusif,peneliti memulai pembelajaran sebagai mana mestinya. 

2) Pertemuan kedua 

Siklus I pada pertemuan kedua ini adalah peserta didik melaksanakan evaluasi 

secara individual untuk mengetahui prestasi peserta didik atas tindakan yang 

dilakukan pada pertemuan sebelumnya,yaitu dengan meggunakan model 

pembelajaran CTL.selain itu hasil dari evaluasi ini dibuat sebagai perbandingan 

dengan hasil nilai pre test. 

Hasil dari pelaksanaan evaluasi Siklus I ini tentang meningkatkan motivasi untuk 

lebih giat belajar dapat ditunjukan dari adanya peningkatan prestasi peserta didik jika 

dibandingkan dengan hasil pre test yang dilaksanakan sebelumnya. 

c. Analisis dan Refleksi 

Peneliti menggunakan model pembelajaran CTL semula adalah untuk 

mengetahui hasil belajar peserta didik di SMP N 10 Bandar Lampung pada pelajaran 
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pendidikan agama islam,yang mana hal tersebut tidak terlepas dari cara belajar 

peserta didik yang sebelumnya terlihat lebih pasif dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar di dalam kelas. 

 

3.Pelaksanaan Siklus II 

a. Perencanaan Tindakan  

Siklus II dilaksanakan pada satu kali pertemuan yakni selama 60 menit,yang 

dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2016.Kegiatan pembelajaran dirancang untuk 

menindak lanjuti kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada Siklus I,serta untuk 

memberikan pemahaman secara garis besar kepada peserta didik tentang memahami 

dan menerapkan materi toharoh pada mata pelajaran pendidikan agama islam.Peneliti 

membuat perencanaan atas dasar pengamatan peneliti dengan melihat nilai post test 

silus I. 

Adapun untuk mengungkap hasil peningkatan motivasi dan prestasi belajar 

peserta didik digunakan instrument penilaian berupa pedoman pengamatan terhadap 

aktivitas peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran pedoman wawancara 

dan test hasil belajar. 

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembelajaran peneliti memilih 

menggunakan metode CTL yang nantinya akan melibatkan peserta didik dalam 

proses belajar mengajar pendidikan agama islam.Secara rinci rencana pembelajaran 

pada Siklus II yang terdiri dari satu pertemuan,adalah sebagai berikut : 
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1) Guru mengadakan pemanasan awal dengan bertanya kepada setiap peserta 

didik tentang pembelajaran sebelumnya 

2) Peserta didik disuruh untuk menyebutkan arti dari toharoh 

3) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi 

yang belum dimengerti 

4) Melaksanakan metode CTL seperti yang dilakukan pada Siklus I 

5) Pada akhir sesi,guru melakukan evaluasi individu dan memberikan 

kesimpulan atas pembelajaran yag telah dilaksanakan. 

Kriteria (indikator yang menjadi penanda),untuk menentukan bahwa strategi 

yang dikembangkan telah berhasil memecahkan masalah yang sedang diupayakan 

pemecahannya dilakukan secara kualitas maupun kuantitas.secara kualitas dapat 

dilihat dari aktifitas peserta didik selama proses pembelajaran seperti tingkat 

motivasi,keceriaan,keantusiasan dan keterampilan peserta didik dalam mengikuti 

program pembelajaran hal ini dapat dilihat dari pengamatan peneliti selama 

pembelajaran pendidikan agama islam berlangsung. 

Sedangkan secara kuantitatif dilakukan dengan cara test.keberhasilan 

individual ditetapkan jika peserta didik mengalami keriteria ketuntasan belajar 

(KKM) 65.ini adalah skor minimal batas kelulusan sebagaimana ketentuan sistem 

evaluasi yang tercantum dalam pedoman pendidikan SMP N 10 BandarLampung. 

b. Penerapan tindakan Siklus II 
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Pada awal pertemuan,peneliti mengemukakan pengalaman pembelajaran yang 

dirasakan dalam dua pertemuan sebelumnya,peneliti merasa senang bahwa 

dengan penerapan metode yang menyenangkan,terlihat ada penigkatan 

kemampuan peserta didik dalam memahami toharoh.Pada saat itu juga peneliti 

memotivasi peserta didik agar tidak putus asa dan selalu percaya diri dengan 

kemampuan yang dimilikinya. 

Penelitian pada Siklus ini dilaksanakan pada pertemuan ke-3 tepatnya pada 

tanggal yang barlangsung selama 2 x 35 menit dengan kegiatan sebagai berikut: 

1) Tahap awal  

a) Mengucapkan salam dan membaca basmalah  bersama-sama 

b) Menanyakan kabar,kemudian menanyakan siapa yang tidak masuk.  

c) Mengkondisikan peserta didik siap menerima pelajaran yaitu dengan 

mengajak “tepuk tunggal”. 

d) Menginformasikan tujuan dari pelajaran. 

2) Tahap inti 

a) Guru menuliskan lafadz dan arti toharoh. 

b) Guru membacakan niat bersuci. 

c) Peserta didik melihat,menyimak dan menirukan bacaan yang dicotohkan 

oleh guru secara klasikal dengan baik dan benar 

d) Guru menjelaskan hukum bersuci atau toharoh 

e) Guru menjelaskan tata cara bersuci 

f) Guru menyampaikan macam-macam toharoh 
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g) Guru membentuk kelas menjadi berkelompok 

h) Masing-masing kelompok dibagi dengan macam-macam toharoh 

i) Masing-masing kelompok memperlajari tugas yang diberikan 

j) Masing-masing kelompok mempraktikan cara bersuci kedepan dengan 

baik dan benar 

3) tahap akhir 

a) memberikan penegasan pentingnya bersuci 

b) peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum 

dimngerti. 

c) Guru mengadakan post test tentang tata cara bersuci untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman peserta didik terkait materi yang telah 

disampaikan. 

d) Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

Dari hasil evaluasi pada Siklus II diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 9 

Hasil belajar peserta didik kelas VIII  

SMP N 10 Bandar Lampung pada Siklus II 

 

No. Nama KKM Nilai Ketuntasan 

Ya Tidak 

1. A.Rizky Insan Yusuf 75 80    

2. Agustio Zamalin 75 75    

3. Aldy Pubiangga 75 75    

4. Antika Wulandari 75 75    

5. Bayu Alif Pradita 75 85    

6. Chintya Angraini 75 70    

7. Dara Kurniasari 75 75    



 

83 

 

8. Debi Febiyanti 75 85    

9. Dewi Nou R Widya 75 75    

10. Dhea Amanda Zulia 75 70    

11. Dian Safira 75 75    

12. Diyana Bunga Ayunda 75 90    

13. Elza Rizky Nurul 75 85    

14. Erika Oktiani 75 85    

15. Fery Akbar 75 70    

16. Hadyan Nurmali 75 70    

17. Kemal Pasya 75 75    

18. M.Iqbal Khozali 75 75    

19. M.Jofani 75 75    

20. M.Nur Aziz 75 70    

21. M.Tedy Ramadhan 75 75    

22. Niken Salsabilla 75 90    

23. Novanto 75 75    

24. Qori. A 75 70    

25. Qori Nur Aini 75 85    

26. Rahmat Abdul Latif 75 75    

27. Revi Clarisa 75 80    

28. Rika Wulandari 75 70    

29. Rizka Salsabilla 75 80    

30. Ulva Nurul Alia 75 80    

31. Vanny Aprilia 75 85    

32. Wahid Erlangga 75 75    

33. Yesi Agustina 75 85    

Jumlah  2475 2560   

Nilai rata-rata - 75 - - 

 

Berdasarkan tabel diatas,diperoleh keterangan bahwa kemampuan peserta didik kelas 

VIII SMP N 10 Bandar Lampung dalam memahami materi sudah cukup baik,dapat 

dilihat dari persentase nilai masing-masing individu sudah 75% memenuhi KKM. 

Sebelum pertemuan diakhiri,peneliti meminta kepada seluruh peserta didik 

untuk menulirkan tanggapan mereka terhadap pembelajaran yang berlangsung selama 

tiga minggu.tanggapan dituangkan dalam sebuah kertas satu lembar yang telah 
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disediakan oleh peneliti dan peneliti menekankan bahwa tanggapan harus diungkap 

sejujurnya untuk bahan perbaikan program pembelajaran berikutnya.Tanggapan 

dikumpulkan langsung kepada peneliti. 

Hasil analisis terhadap respont peserta didik kelas VIII SMP N 10 Bandar 

Lampung terhadap penerapan pembelajaran dengan model pembelajaran CTL dalam 

mata pelajaran pendidikan agama islam sangat baik.hal demikian tercermin dari 

tanggapan mereka terhadap metode pembelajaran pada awal Siklus pertama,melalui 

beberapa pernyataan sebagai berikut:  

a) Proses pembelajaran materi toharoh yang saya alami dengan menggunakan 

metode CTL sangat menyenangkan. 

b) Saya merasa sangat termotivasi dengan metode CTL yang diberikan guru saat 

proses belajar berlangsung. 

c) Saya tidak pernah mengantuk lagi ketika pembelajaran pendidikan agama 

islam ketika metode CTL berlangsung. 

d) Menurut saya media pembelajaran pendidikan agama islam dengan 

meggunakan metode CTL sangat bervariasi. 

e) Saya suka belajar pendidikan agama islam karena : 

1) Gurunya 

2) Materinya  

3) Cara mengajar gurunya 

4) Suasana kelasnya 
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c. Refleksi Siklus II  

Dari kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung dengan menggunakan 

metode CTL ,maka tujuan pembelajran yaitu untuk dapat mengatasi kesulitan belajar 

peserta didik untuk lebih aktif ,kreatif dalam proses belajar-mengajar pada kegiatan 

pada Siklus kedua,menunjukan bahwa tidak ada permasalahan dalam perumusan 

perencanaan tidakan ( RPP).Jadwal jam pertemuan telah sesuai dengan kebutuhan 

pelaksanaan pembelajaran.kelebihan yang ditemukan selama pelaksanaan tindakan 

pembelajaran diSiklus II adalah sebagai berikut : 

1) Peserta didik sangat antusias dengan kegiatan pembelajaran peserta didik 

terlihat tidak mau beranjak dari tempat duduk walau peneliti telah 

memerintahkan untuk meningkalkan kelas. 

2) Peserta didik lebih aktif dan selama prose belajar 

3) Peserta didik lebih kreatif dan komunikatif ,hal ini dapat dilihat dari cara 

mereka menyelesaikan soal latian 

4) Peserta didik berlomba utuk mendapatkan nilai terbaik (setiap ada 

keberhasilan peneliti selalu memberi reward) 

5) Konsentrasi peserta didik dalam belajar cukup tinggi.hal ini dapat terjadi 

karena peneliti  selalu membaa peserta didik masuk dalam orientasi maslah 

sebelum pelajaran ini dimulai 

6) Motivasi belajar peserta didik telah meningkat dari Siklus I ke Siklus II 

7) Semua rencana perbaikan tindakan berdasarkan hasil refleksi dari Siklus I 

telah dilaksanakan dalam Siklus II ini dengan baik 
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8) Strategi pembelajaran telah diterapkan,dapat meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik,sehingga prestasi belajar peserta didik dapat meningkat. 

Jadi kesimpulan dari paparan data diatas bahwa dalam pelaksanaan mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam pada peserta didik kelas VIII SMP N 10 Bandar 

Lampung,telah berhasil dilaksanakan dengan hasil nilai yang memuaskan karena 

penyampaian tersebut juga banyak dipengaruhi dari cara guru menyampaikan materi 

yaitu dengan model pembelajaran CTL dalam menyampaikan materi.Sehingga ketika 

peneliti menyampaikan materi dengan metode salain ceramah,peserta didik terlihat 

lebih senang dan bersemangat mengikuti setiap pembelajaran yang langsung dapat 

dipraktikan d depan kelas oleh setia individu. 

Dengan menerapkan model pembelajaran ContextualTeaching And 

Learningpada pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII SMP N 10 Bandar 

Lampung dalam meningkatkan hasil belajar berjalan dengan sukses sesuai dengan 

keinginan peneliti. 
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Siklus Penelitian Tindakan 
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BAB IV 

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

A. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP N 10 Bandar 

Lampung 

Proses kegiatan pembelajaran dalam menerapkan modelpembelajaran 

Contextual Teaching And Learning(CTL) untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik,dilakukan sebanyak 2 siklus selama tiga kali pertemuan,dilalui 

dalam empat tahapan yaitu tahap perencanaan,pelaksanaan,observasi atau 

pengamatan dan refleksi. 

Pada siklus I,peneliti membuat perencanaan secara sistematis yang 

disesuaikan dengan kegiatan yang akakn dilakukan dak alokasi waktu yang 

dibutuhkan sebagai persiapan dalam melaksanakan proses pembelajaran secara 

efektif dan efisien.Pada tahap ini,tidak ada permasalahan dalam perumusan 

perencanaan tindakan (RPP).Jadwal jam pertemuan sesuai dengan keutuhan 

pelaksnaan pembelajaran. 

Pada tahap pelaksanaan,peserta didik terlihat antusias dan bersemangat untuk 

berpartisipasi dalam mengikuti proses pembelajaran yang 

direncanakan.Disamping itu,peneliti juga memberikan reward atau penghargaan 

kepada peserta didik yang berprestasi sebagai bentuk cara menumbuhkan 

motivasi kepada peserta didik.tujuan dari pemberian hadiah dalam belajar adalah 

bahwa setelah seseorang menerima penghargaan karena telah melakukan kegiatan 
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belajar dengan baik,ia akan terus melakukan kegiatan belajarnya baik ia sudah  

erada diluar sekolah. 

Kelebihan pada siklus I ini adalah peserta didik lebih antusias dan 

bersemangat untuk berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar,terciptanya kerja sama antar teman antar kelompoknya,dan dengan 

menggunakan model pembelajaran CTL peserta didik bisa dengan mudah 

mengaitkan antara materi yang disampaikan dengan kehidupan nyata mereka 

dengan cara mempraktikan langsung materi yang dipelajari yang dalam hal ini 

materi bersuci atau toharoh. 

Hasil evaluasi pada siklus I dinyatakan bahwa masih ada yang belum 

memenuhi kriteria keberhasilan 75% khususnya dalam menyerap materi tata cara 

bersuci,sehingga peneliti menambah pertemuan lagi untuk penerapan siklus II. 

Pada penerapan siklus II,peneliti membuat rancangan desain pembelajaran 

untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus I.Sedang dalam 

pelaksanaannya,peneliti hanya menjelaskan bagian-bagian yang belum dimengerti 

oleh peserta didik yaitu tentang tata cara bersuci atau toharoh.Kelebihan dalam 

siklus II,yaitu peserta didik terlihat sangat antusias dalam menerapkan metode 

CTL di samping itu peserta didik lebih percaya diri untuk mengerjakan soal yang 

diberikan guru pada akhir pertemuan.Pembelajaran berjalan sesuai dengan RPP 

yang dibuat oleh guru,peserta didik lebih menguasai pembelajaran yang 

disajikan,yang ditunjukan pada hasil kemampuan peserta didik menerima materi 

toharoh mencapai 75 %. 
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Berdasarkan paparan diatas antara pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran CTL pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan yang tidak 

menggunakan model pembelajaran CTL memiliki hasil yang berbeda,dimana 

dalam pembelajaran yang tidak menggunakan model pembelajaran CTL peserta 

didik banyak mengalami kejenuhan atau merasa bosan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Sedang dalam pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran CTL 

dapat melibatkan peserta didik dalam menyampaikan materi dan peserta didik 

dengan mudah mengaitkan antara materi yang mereka terima dengan kehidupan 

sehari-hari contohnya dalam mempraktikan tata cara bersuci didepan kelas baik 

secara individu maupun berkelompok. 

B. Penerapan model pembelajaran Contextual Teaching And 

Learning(CTL)dalam meningkatkan hasil belajaran Pendidikan Agama Islam 

pada siswa kelas VIII SMP N 10 Bandar Lampung 

Berdasarkan hasil pengamatan,wawancara,pemberian pertanyaan dalam 

angket dan hasil test atas penerapan model pembelajaran CTL pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam,sebagaimana dijelaskan pada Bab III telah 

menunjukan bahwa hipotesis yang dirumuskan dalam bab pendahuluan yang 

berbunyi “Model pembelajaran Contextual Teaching And Learningdapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik SMP N 10 Bandar Lampung pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam” telah teruji dan dapat diterima. 
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Berdasarkan pelaksanaan penelitian dari pre test,siklus I dan siklus 

II,diperoleh data peningkatan hasil belajar peserta didik kelas VIII SMP N 10 

Bandar Lampung sebagaimana dalam tabel berikut : 

Tabel 10 

Peningkatan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model 

pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islamkelas VIIISMP N 10 Bandar Lampung 

 

No. Nama Kkm Pree test 
Hasil belajar 

Siklus I Siklus II 

1. A.Rizky Insan Yusuf 75 60 75 80 

2. Agustio Zamalin 75 60 60 75 

3. Aldy Pubiangga 75 75 75 75 

4. Antika Wulandari 75 50 75 75 

5. Bayu Alif Pradita 75 80 80 85 

6. Chintya Angraini 75 60 60 70 

7. Dara Kurniasari 75 75 75 75 

8. Debi Febiyanti 75 75 80 85 

9. Dewi Nou R Widya 75 75 75 75 

10. Dhea Amanda Zulia 75 60 70 70 

11. Dian Safira 75 60 60 75 

12. Diyana Bunga Ayunda 75 80 80 90 

13. Elza Rizky Nurul 75 80 80 85 

14. Erika Oktiani 75 75 75 85 

15. Fery Akbar 75 40 40 70 

16. Hadyan Nurmali 75 30 30 70 

17. Kemal Pasya 75 50 75 75 

18. M.Iqbal Khozali 75 75 75 75 

19. M.Jofani 75 60 60 75 
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20. M.Nur Aziz 75 55 55 70 

21. M.Tedy Ramadhan 75 60 60 75 

22. Niken Salsabilla 75 85 85 90 

23. Novanto 75 60 60 75 

24. Qori. A 75 65 65 70 

25. Qori Nur Aini 75 75 75 85 

26. Rahmat Abdul Latif 75 75 75 75 

27. Revi Clarisa 75 70 75 80 

28. Rika Wulandari 75 60 60 70 

29. Rizka Salsabilla 75 65 80 80 

30. Ulva Nurul Alia 75 60 60 80 

31. Vanny Aprilia 75 75 75 85 

32. Wahid Erlangga 75 60 60 75 

33. Yesi Agustina 75 75 75 85 

Jumlah  2.085 2.260 2.560 

Rata-rata 63,18 68,48 77,57 

Peserta didik tuntas 14 19 26 

Peserta didik tidak tuntas 19 14 7 

Persentase ketuntasan : 

 Tuntas  

 Belum tuntas  

 

42,42 % 

57,57 % 

 

57,57 % 

42,42 % 

 

78,78 % 

21,21 % 

 

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil belajar peserta didik yang 

tuntas pada siklus I 57,57 % menigkat 15,15 %,siklus II 78,78 % meningkat 51,51 

%.Sedangkan hasil belajar peserta didik yang belum tuntas pada siklus I 42,42 % 

menurun 15,15 % sedangkan pada siklus II 21,21 % menurun 57,57 %. Dan apa bila 

digambarkan melalui digram menjadi sebagai berikut : 
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Penerapan model pembelajaan Contextual Teaching And Learning ( CTL ) 

dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada peserta didik kelas VIII SMP N 

10 bandar lampung telah terlaksana dengan perubahan yang positif.sehingga hasil 

belajar peserta didik dapat meningkat.Namun diharapkan penerapannya tidak sampai 

disini,guru diharapkan tetap mengadakan tindak lanjut dari penerapan ini dengan 

lebih memperdalam peneraan model pembelajaran Contextual Teaching And 

Learning(CTL) ataupun pendekatan dan metode lain yang bersifat inovatif.Hal ini 

dikarenakan betapa besar pengaruh pendekatan,metode ataupun pembelajaran yang 

digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk membatu peserta didik dalam 

menyelesaikan permasalahan yag dihadapi oleh peserta didik dalam proses belajar 

sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. 
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Sebagai pedoman guru unyuk menindaklanjuti proses pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam,ada beberapa konsep dasar yang perlu 

diperhatikan oleh guru,yaitu : 

1. Kejelasan Rumusan Tujuan Pembelajaran 

Artinya sebelum menggunakan model pembelajaran ini,guru memulai dengan 

jelas dan spesifik.Tujuan itu menyangkut apa yang diinginkan guru dilakukan 

peserta didik dalam kegiatan belajarnya.Perumusan tujuan ini harus sesuai 

dengan kuriklum dan pembelajaran. 

2. Penerimaan Peserta Didik Secara Menyeluruh Tentang Tujuan 

Yaitu guru mebgkondisikan kelas agar peserta didik menerima tujuan 

pembelajaran.Untuk itu peserta didik dikondisikan untuk mengetahui dan 

menerima kenyataan bahwa setiap orang dalam kelompoknya menerima 

dirinya untuk bekerja dalam menerima seperangkat pengetahuan dan 

keterampilan yang telah ditetapkan untuk dipelajari. 

3. Saling Membutuhkan Diantara Sesama Anggota 

Untuk mengondisikan terjadinya interdepedensi dintara peserta didik dan 

kelompok,maka guru mengkondisikan materi dan tugas-tugas pelajaran 

sehingga peserta didik memahaminya.keterbukaan dalam interaksi 

pembeajaran adala suasana belajar dalam kelompok dengan adanya interaksi 

diantara sesama peserta didik pada saat mendiskusikan materi pelajaran dan 

tugas-tugas yang diberi gurunya. 
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4. Tanggung Jawab Individu 

Tanggung jawab idividu merupakan salah satu dasar penggunaan model 

pembelajaran Contectual Taeching And Learning (CTL) yang peserta didik 

yang secara individu diyuntut untuk mempunyai dua tanggung jawab,yaitu 

mengerjakan tugas dan memahami materi untuk keberhasilan dirinya dan juga 

bagi keberhasilan anggota kelompoknya sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang sudah diterapkan. 

5. Sikap Dan Perilaku Sosial Yang Positif 

Yaitu ketika peserta didik berinteraksi dengan yang lainnya tidak begitu saja 

bisa menerapkan dan melaksanakan sikap dan pendiriannya pada anggota 

kelompok lainnya.Dalam kegiatan kelompok ini peserta didik harus belajar 

seperti bagaimana cara memimpin diskusi,mengklarifikasi berbagai masalah 

dan secara bertahap belajar mengambil keputusan. 

6. Kepuasan Dalam Belajar 

Setiap peserta didik dalam kelompok belajar memperoleh waktu yang cukup 

untuk megembangkan pengetahuan,kemampuan,dan keterampilan peserta 

didik. 

Hal diatas adalah analisis antar teori dengan fakta ketika dilaksanakannya 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL).Walaupun pelaksanaannya belum bisa 

maksimalnamun sudah ada usaha dari guru dan peneliti untuk melaksanakan model 

pembeajran tersebut dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik karna terlihat 
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dari persiapan guru atau peeliti dalam mempraktikan model tersebut hanya berjenjang 

waktu yag tidak lama atau hanya dalam proses penelitian,namun diharapkan model 

pembelajaran CTL dapat terus di terapkan untuk proses pembelajaran kedepannya. 

Penerapan model pembelajaan Contextual Teaching And Learning ( CTL ) 

dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada peserta didik kelas VIII SMP N 

10 Bandar Lampung telah terlaksana dengan perubahan yang positif.Sehingga hasil 

belajar peserta didik dapat meningkat.Namun diharapkan penerapannya tidak sampai 

disini,guru diharapkan tetap mengadakan tindak lanjut dari penerapan ini dengan 

lebih memperdalam peneraan model pembelajaran Contextual Teaching And 

Learning (CTL) ataupun pendekatan dan metode lain yang bersifat inovatif.Hal ini 

dikarenakan betapa besar pengaruh pendekatan,metode ataupun pembelajaran yang 

digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk membatu peserta didik dalam 

menyelesaikan permasalahan yag dihadapi oleh peserta didik dalam proses belajar 

sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. 

Sebagai pedoman guru unyuk menindaklanjuti proses pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam,ada beberapa konsep dasar yang perlu 

diperhatikan oleh guru,yaitu : 

7. Kejelasan Rumusan Tujuan Pembelajaran 

Artinya sebelum menggunakan model pembelajaran ini,guru memulai dengan 

jelas dan spesifik.Tujuan itu menyangkut apa yang diinginkan gurru dilakukan 
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peserta didik dalam kegiatan belajarnya.Perumusan tujuan ini harus sesuai 

dengan kuriklum dan pembelajaran. 

8. Penerimaan Peserta Didik Secara Menyeluruh Tentang Tujuan 

Yaitu guru mengkondisikan kelas agar peserta didik menerima tujuan 

pembelajaran.Untuk itu peserta didik dikondisikan untuk mengetahui dan 

menerima kenyataan bahwa setiap orang dalam kelompoknya menerima 

dirinya untuk bekerja dalam menerima seperangkat pengetahuan dan 

keterampilan yang telah ditetapkan untuk dipelajari. 

9. Saling Membutuhkan Diantara Sesama Anggota 

Untuk mengondisikan terjadinya interdepedensi dintara peserta didik dan 

kelompok,maka guru mengkondisikan materi dan tugas-tugas pelajaran 

sehingga peserta didik memahaminya.keterbukaan dalam interaksi 

pembeajaran adala suasana belajar dalam kelompok dengan adanya interaksi 

diantara sesama peserta didik pada saat mendiskusikan materi pelajaran dan 

tugas-tugas yang diberi gurunya. 

10. Tanggung Jawab Individu 

Tanggung jawab idividu merupakan salah satu dasar penggunaan model 

pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) yang peserta didik 

yang secara individu diyuntut untuk mempunyai dua tanggung jawab,yaitu 

mengerjakan tugas dan memahami materi untuk keberhasilan dirinya dan juga 

bagi keberhasilan anggota kelompoknya sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang sudah diterapkan. 
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11. Sikap Dan Perilaku Sosial Yang Positif 

Yaitu ketika peserta didik berinteraksi dengan yang lainnya tidak begitu saja 

bisa menerapkan dan melaksanakan sikap dan pendiriannya pada anggota 

kelompok lainnya.Dalam kegiatan kelompok ini peserta didik harus belajar 

seperti bagaimana cara memimpin diskusi,mengklarifikasi berbagai masalah 

dan secara bertahap belajar mengambil keputusan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis data membuktikan penerapan model 

pembelajaran Contextual Teaching And Learning pada kelas VIII SMP N 10 Bandar 

Lampung,dapat disimpulkan bahwa dengan melalui penerapan model pembelajaran 

Contextual Teaching And Learning pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.Hal tersebut terlihat dari antusias 

peserta didik dalam menerima materi dan tidak merasa malu dalam mempraktikan 

secara langsung materi yang diterima,sehingga menimbulkan rasa ingin tau yang 

tinggi terhadap pembelajaran dan memotivasi peserta didik dalam meningkatkan hasil 

belajarnya.Hasil belajar peserta didik yang tuntas pada hasil pre test adalah 42,42 % 

dan 57,57 % yang belum tuntas,pada siklus I peserta didik yang tuntas adalah 57,57 

% dan 42,42 peserta didik yang belum tuntas,sedangkan peserta didik yang tuntas 

pada siklus II adalah 78,78 % meningkat 51,51 % dan peserta didik yang belum 

tuntas 21,21 % menurun 57,57 %. 

Dalam penyampaian model pembelajaran CTL belum dapat maksimal 

dikarnakan guru atau peneliti hanya memiliki jenjang waktu yang tidak lama dalam 

proses penelitian,namun diharapkan model pembelajaran CTL dapat terus di terapkan 
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untuk proses pembelajaran kedepannya dalam meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. 

B. Saran-saran 

Penulis mempunyai beberapa saran dalam rangka meningkatkan hasil belajar 

peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama islam.Adapun saran tersebut 

antara lain : 

1. Kepada pihak sekolah,guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

khususnya agar dapat menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching 

And Learning ( CTL ) kembali dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk 

mengoptimalkan penerapan model pembelajaran Contextual Teaching And 

Learning ( CTL ) pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

2. Bagi teman yang ingin menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching 

And Learning(CTL) supaya terlebih dahulu menyusun dengan sebaik-baiknya 

dan memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada peserta didik dan 

pendidik yang akan menjadi objek penelitian agar penelitian dapat berjalan 

dengan baik. 

3. Dalam penerapan model pembelajaran Contextual Teaching And Learning 

(CTL) ini dapat juga ditambahkan dengan media-media yang relevan untuk 

menunjang proses pembelajaran. 

4. Bagi guru dan calon guru penerapan model pembelajaran Contextual 

Teaching And Learning (CTL) dapat dijadikan sebagai salah satu alternative 
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atau upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

 

C. Penutup 

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT,karna dengan berkat 

taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini. 

Penulis sadar bahwa,skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan 

kekeliruan dari segi materi,dari segi metodeloginya,maupun sistematika,ini 

disebabkan semata-mata keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman 

penulis.Oleh karna itu penulis sangat mengharapkan dengan tangan terbuka yang 

sifatnya membangun dari semua pembaca.Akhirnya semoga Skripsi ini 

bermanfaat khususnya bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan dan bagi 

pembaca pada umumnya. 
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LAMPIRAN I          

RENCANA PELAKSANAAN PENGAJARAN ( RPP ) 

 

NAMA SEKOLAH    : SMP N 10 BANDAR LAMPUNG 

MATA PELAJARAN  : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

KELAS     : VIII 

ALOKASI WAKTU   : 2 X 30 MENIT ( 2 X PERTEMUAN ) 

A.STANDAR KOMPETENSI 

 Menerapkan tentang pentingnya bersuci (Thaharah) 

B. KOMPETENSI DASAR 

 Menjelaskan pengertian dan pentingnya bersuci 

 Mengidentifikasi bentuk dan contoh bersuci 

 Menunjukan nilai-nilai penting dalam bersuci 

 Membiasakan diri untuk bersuci dalam kehidupan sehari-hari 

C. INDIKATOR 

Pertemuan pertama 

 Menjelaskan pengertian dan pentingnya bersuci 

 Mengidentifikasi bentuk dan contoh bersuci 

 Menunjukan nilai-nilai penting dalam bersuci 

 Membiasakan diri untuk bersuci dalam kehidupan sehari-hari 

Pertemuan kedua 

 Menjelaskan pengertian dan pentingnya bersuci 

 Mengidentifikasi bentuk dan contoh bersuci 

 Menunjukan nilai-nilai penting dalam bersuci 

 Membiasakan diri untuk bersuci dalam kehidupan sehari-hari 

 

 

 

Siklus I 
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D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Tujuan dari pembelajaran pada siklus I yaitu peserta didik dapat mengetahui 

dan menerapkan tentang : 

pertemuan I 

 Pengertian dan pentingnya bersuci 

 Bentuk dan contoh bersuci 

 Nilai-nilai pentingnya bersuci 

 Membiasakan diri untuk bersuci dalam kehidupan sehari-hari 

Pertemuan II 

 Pengertian dan pentingnya bersuci 

 Bentuk dan contoh bersuci 

 Nilai-nilai pentingnya bersuci 

 Membiasakan diri untuk bersuci dalam kehidupan sehari-hari 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 Thaharah 

F. MODEL PEMBELAJARAN 

 Contectual teaching and learning (CTL) 

G. KARAKTER YANG DIINGINKAN  

 Religius  

 Bertanggung jawab 

 Berani / percaya diri 

 Disiplin  

 Bersahabat  

H. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Waktu 

Pertemuan pertama 

Kegiatan pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka 

 Guru menanyakan kabar dan mengabsen peserta didik guna mengetahui 

10 menit 
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kehadiran serta perkenalan 

 Guru mengkondisikan kelas dan mengarahkan peserta didik pada situasi 

pembelajaran dan mempersiapkan alat tulis 

 Guru memulai pembelajaran dengan mengucap Basmalah 

 Guru mengadakan free test guna mengetahui sejauh mana pengetahuan 

peserta didik terhadap materi yang akan disampaikan yaitu tentang bersuci 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan 

Kegiatan inti 

 Guru membagi peserta didik menjadi dua kelompok belajar dan membagi 

masing-masing materi untuk dibahas 

 Sebelum diskusi dimulai,guru menjelaskan mekanismenya terlebih dahulu. 

 Guru mempersilahkan kepada masing-masing kelompok untuk membaca 

buku paket dan membahas materi yang telah dibagikan 

 Guru memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan 

hasil diskusi kelompoknya dan dilanjutkan bergantian dengan kelompok dua 

 Guru mempersilahkan peserta didik untuk melakukan tanya jawab dengan 

kelompok lainnya secara bergantian dan tetap dalam bimbingan guru 

 guru memberikan pancingan kepada peserta didik berupa pertanyaan 

tentang fenomena kehidupan sehari-hari. 

 Guru meminta peserta didik mengemukakan hasil diskusi yang ditemukan 

dari diskusi yang dilakukan 

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya terkait 

maeri yang belum jelas 

 Guru meminta kepada peserta didik untuk mempraktekan contoh nyata 

tentang tata cara bersuci dalam kehidupan sehari-hari 

 Guru memberikan penguat materi tentang materi yang telah disampaikan 

40 menit 

Kegiatan penutup 

 Guru memberikan penegasan dan kesimpulan akhir dari seluruh materi yang 
disampaikan 

10 menit 



 

109 

 

 Guru dan peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan bersama-sama 
mengucap Hamdalah 

 Guru mengucapkan salam sebelum meninggalkan kelas 

Pertemuan kedua 

Kegiatan pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka 

 Guru menanyakan kabar dan mengabsen peserta didik guna mengetahui 

kehadiran serta perkenalan 

 Guru mengkondisikan kelas dan mengarahkan peserta didik pada situasi 

pembelajaran dan mempersiapkan alat tulis 

 Guru memulai pembelajaran dengan mengucap Basmalah 

 Guru mengadakan free test guna mengetahui sejauh mana pengetahuan 

peserta didik terhadap materi yang akan disampaikan yaitu tentang bersuci 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan 

10 menit 

Kegiatan inti 

 Guru membagi peserta didik menjadi dua kelompok belajar dan membagi 

masing-masing materi untuk dibahas 

 Sebelum diskusi dimulai,guru menjelaskan mekanismenya terlebih dahulu. 

 Guru mempersilahkan kepada masing-masing kelompok untuk membaca 

buku paket dan membahas materi yang telah dibagikan 

 Guru memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan 

hasil diskusi kelompoknya dan dilanjutkan bergantian dengan kelompok dua 

 Guru mempersilahkan peserta didik untuk melakukan tanya jawab dengan 

40 menit 
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kelompok lainnya secara bergantian dan tetap dalam bimbingan guru 

  guru memberikan pancingan kepada peserta didik berupa pertanyaan 

tentang fenomena kehidupan sehari-hari. 

 Guru meminta peserta didik mengemukakan hasil diskusi yang ditemukan 

dari diskusi yang dilakukan 

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya terkait 

maeri yang belum jelas 

 Guru meminta kepada peserta didik untuk mempraktekan contoh nyata 

tentang tata cara bersuci dalam kehidupan sehari-hari 

 Guru memberikan penguat materi tentang materi yang telah disampaikan 

Kegiatan penutup 

 Guru memberikan penegasan dan kesimpulan akhir dari seluruh materi yang 

disampaikan 

 Guru dan peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan bersama-sama 

mengucap Hamdalah 

 Guru mengucapkan salam sebelum meninggalkan kelas 

10 enit 

 

I. ALAT / SUMBER MATERI 

 Buku paket pendidikan agama islam 

J. PENILAIAN 

Indikator pencapaian Tekhnik Bentuk Contoh instrument 
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penilaian penilaian 

 Peserta didik dapat 

mengetahui tentang 

pengertian Thaharah dan tata 

cara bersuci 

Test tertulis uraian  Jelaskan dan 

sebutkan 

macam-macam 

bersuci serta 

contohnya 

 

Bandar lampung,    Juli 2016 

Guru Pendidikan Agama Islam  Mahasiswi Praktik 

 

 

...............................................   Iin Reftiyana 

NIP.      NPM.1011010127 
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RENCANA PELAKSANAAN PENGAJARAN( RPP ) 

NAMA SEKOLAH   : SMP N 10 BANDAR LAMPUNG 

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

KELAS    : VIII 

ALOKASI WAKTU  : 2 X 30 MENIT ( 2 X PERTEMUAN ) 

 

A.STANDAR KOMPETENSI 

 Menerapkan tentang pentingnya bersuci (Thaharah) 

B. KOMPETENSI DASAR 

 Menjelaskan pengertian dan pentingnya bersuci 

 Mengidentifikasi bentuk dan contoh bersuci 

 Menunjukan nilai-nilai penting dalam bersuci 

 Membiasakan diri untuk bersuci dalam kehidupan sehari-hari 

C. INDIKATOR 

Pertemuan pertama 

 Menjelaskan pengertian dan pentingnya bersuci 

 Mengidentifikasi bentuk dan contoh bersuci 

 Menunjukan nilai-nilai penting dalam bersuci 

 Membiasakan diri untuk bersuci dalam kehidupan sehari-hari 

Pertemuan kedua 

 Menjelaskan pengertian dan pentingnya bersuci 

 Mengidentifikasi bentuk dan contoh bersuci 

Siklus II 
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 Menunjukan nilai-nilai penting dalam bersuci 

 Membiasakan diri untuk bersuci dalam kehidupan sehari-hari 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Tujuan dari pembelajaran pada siklus I yaitu peserta didik dapat mengetahui dan 

menerapkan pertemuan I 

 Pengertian dan pentingnya bersuci 

 Bentuk dan contoh bersuci 

 Nilai-nilai pentingnya bersuci 

 Membiasakan diri untuk bersuci dalam kehidupan sehari-hari 

Pertemuan II 

 Pengertian dan pentingnya bersuci 

 Bentuk dan contoh bersuci 

 Nilai-nilai pentingnya bersuci 

 Membiasakan diri untuk bersuci dalam kehidupan sehari-hari 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 Thaharah 

F. MODEL PEMBELAJARAN 

 Contectual teaching and learning (CTL) 

G. KARAKTER YANG DIINGINKAN  

 Religius  



 

114 

 

 Bertanggung jawab 

 Berani / percaya diri 

 Disiplin  

 Bersahabat  

H. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan  Waktu  

Pertemuan pertama 

Kegiatan pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka 

 Guru menanyakan kabar dan mengabsen peserta didik guna mengetahui 

kehadiran serta perkenalan 

 Guru mengkondisikan kelas dan mengarahkan peserta didik pada situasi 

pembelajaran dan mempersiapkan alat tulis 

 Guru memulai pembelajaran dengan mengucap Basmalah 

 Guru mengadakan free test guna mengetahui sejauh mana pengetahuan 

peserta didik terhadap materi yang akan disampaikan yaitu tentang 

bersuci 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan 

10 menit 

Kegiatan inti 

 Guru membagi peserta didik menjadi dua kelompok belajar dan 

membagi masing-masing materi untuk dibahas 

40 menit 
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 Sebelum diskusi dimulai,guru menjelaskan mekanismenya terlebih 

dahulu. 

 Guru mempersilahkan kepada masing-masing kelompok untuk membaca 

buku paket dan membahas materi yang telah dibagikan 

 Guru memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dan dilanjutkan bergantian 

dengan kelompok dua 

 Guru mempersilahkan peserta didik untuk melakukan tanya jawab 

dengan kelompok lainnya secara bergantian dan tetap dalam bimbingan 

guru 

  guru memberikan pancingan kepada peserta didik berupa pertanyaan 

tentang fenomena kehidupan sehari-hari. 

 Guru meminta peserta didik mengemukakan hasil diskusi yang 

ditemukan dari diskusi yang dilakukan 

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 

terkait maeri yang belum jelas 

 Guru meminta kepada peserta didik untuk mempraktekan contoh nyata 

tentang tata cara bersuci dalam kehidupan sehari-hari 

 Guru memberikan penguat materi tentang materi yang telah 

disampaikan 

Kegiatan penutup 10 menit 



 

116 

 

 Guru memberikan penegasan dan kesimpulan akhir dari seluruh materi 

yang disampaikan 

 Guru dan peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan bersama-sama 

mengucap Hamdalah 

 Guru mengucapkan salam sebelum meninggalkan kelas 

Pertemuan kedua 

Kegiatan pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka 

 Guru menanyakan kabar dan mengabsen peserta didik guna mengetahui 

kehadiran serta perkenalan 

 Guru mengkondisikan kelas dan mengarahkan peserta didik pada situasi 

pembelajaran dan mempersiapkan alat tulis 

 Guru memulai pembelajaran dengan mengucap Basmalah 

 Guru mengadakan free test guna mengetahui sejauh mana pengetahuan 

peserta didik terhadap materi yang akan disampaikan yaitu tentang 

bersuci 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan 

10 menit 

Kegiatan inti 

 Guru membagi peserta didik menjadi dua kelompok belajar dan 

membagi masing-masing materi untuk dibahas 

 Sebelum diskusi dimulai,guru menjelaskan mekanismenya terlebih 

40 menit 
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dahulu. 

 Guru mempersilahkan kepada masing-masing kelompok untuk membaca 

buku paket dan membahas materi yang telah dibagikan 

 Guru memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk 

menyampaikan hasil diskusi kelompoknya dan dilanjutkan bergantian 

dengan kelompok dua 

 Guru mempersilahkan peserta didik untuk melakukan tanya jawab 

dengan kelompok lainnya secara bergantian dan tetap dalam bimbingan 

guru 

  guru memberikan pancingan kepada peserta didik berupa pertanyaan 

tentang fenomena kehidupan sehari-hari. 

 Guru meminta peserta didik mengemukakan hasil diskusi yang 

ditemukan dari diskusi yang dilakukan 

 Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 

terkait maeri yang belum jelas 

 Guru meminta kepada peserta didik untuk mempraktekan contoh nyata 

tentang tata cara bersuci dalam kehidupan sehari-hari 

 Guru memberikan penguat materi tentang materi yang telah 

disampaikan 

Kegiatan penutup 

 Guru memberikan penegasan dan kesimpulan akhir dari seluruh materi 

10 menit 
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yang disampaikan 

 Guru dan peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan bersama-sama 

mengucap Hamdalah 

 Guru mengucapkan salam sebelum meninggalkan kelas 

 

i. Alat / sumber materi 

 Buku paket pendidikan agama islam 

J. PENILAIAN 

Indikator pencapaian Tekhnik 

penilaian 

Bentuk 

penilaian 

Contoh instrument 

 Peserta didik dapat 

mengetahui tentang 

pengertian Thaharah dan tata 

cara bersuci 

Test tertulis uraian  Jelaskan dan 

sebutkan 

macam-macam 

bersuci serta 

contohnya 

 

Bandar lampung,    Juli 2016 

Guru Pendidikan Agama Islam  Mahasiswi Praktik 

 

 

 

...............................................   Iin Reftiyana 

NIP.      NPM.1011010127 
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LAMPIRAN II 

Soal Pree Test 

No Soal 

1.  

Kata taharah menurut bahasa berarti .. 

a. Bersuci atau hal kebersihan c. Berpuasa dan zakat 

b. Berhaji dan kurban d. Shalat dengan khusyuk 

2.  

Menyucikian diri dari najis dan hadas agar sah menjalankan ibadah adalah pengertian 

taharah secara .... 

a. Bahasa c. Istilah ulama fiqih 

b. Istilah d. Mutlak 

3.  

Di bawah ini termasuk pembahasan taharah, kecuali .. 

a. Bersuci dari hadas c. Bersuci dari kotoran 

b. Bersuci dari najis d. Bersuci dari barang haram 

4.  

Bersuci yang khusus berkaitan dengan kesucian badan disebut… 

a. Bersuci dari hadas c. Bersuci dari kotoran 

b. Bersuci dari najis d. Bersuci dari barang haram 

5.  

Bersuci yang tidak hanya berkaitan dengan kesucian badan, tetapi juga pakaian dan tempat 

disebut ..  

a. Bersuci dari hadas c. Bersuci dari kotoran 

b. Bersuci dari najis d. Bersuci dari barang haram 

6.  Suatu keadaan tidak suci pada diri seseorang disebut .. 
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a. Thaharah c. Hadas 

b. Najis d. Kotoran 

7.  

Menyucikan diri, badan dan pakaian dari kotoran, najis, dan hadas disebut...  

a. Thaharah c. Hadas 

b. Najis d. Kotoran 

8.  

Suatu benda kotor yang mencegah syahnya mengerjakan ibadah disebut ... 

a. Thaharah c. Hadas 

b. Najis d. Kotoran 

9.  

Dibawah ini adalah macam-macam alat bersuci, kecuali .. 

a. Debu c. Air 

b. Batu d. Pasir 

10.  

Batu yang dipersyaratkan untuk bersuci adalah batu yang ..  

a. Bersisi 3/berjumlah 3 batu c. Digosokkan 3 kali 

b. Berasal dari kali d. Halus dan mahal 

11.  

Di bawah ini termasuk sebab orang berhadas kecil, kecuali ... 

a. Kentut c. Hilang akal 

b. Haid d. Menyentuh kemaluan dengan telapak 

tangan 

12.  

Air yang suci dan menyucikan disebut juga .. 

a. Tohir c. Tohir ghairu mutohir 

b. Tohir mutohir d. Ghoiru mutohir 
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13.  

Air yang sah digunakan untuk bersuci antara lain, kecuali .. 

a. Air hujan c. Air sumur 

b. Air laut d. Air sabun 

14.  

Najis kelas berat disebut .....  

a. Najis mukhafafah c. Najis ainiyah 

b. Najis mughaladzah d. Najis hukmiyah 

15.  

Najis kelas menengah (sedang) disebut .... 

a. Najis mukhafafah c. Najis mutawasithah 

b. Najis mughaladzah d. Najis ainiyah 
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LAMPIRAN III 

Evaluasi Siklus I 

 

No Soal 

1.  

Kata taharah menurut bahasa berarti .. 

a. Bersuci atau hal kebersihan c. Berpuasa dan zakat 

b. Berhaji dan kurban d. Shalat dengan khusyuk 

2.  

Di bawah ini termasuk pembahasan taharah, kecuali .. 

a. Bersuci dari hadas c. Bersuci dari kotoran 

b. Bersuci dari najis d. Bersuci dari barang haram 

3.  

Bersuci yang tidak hanya berkaitan dengan kesucian badan, tetapi juga pakaian dan tempat 

disebut ..  

a. Bersuci dari hadas c. Bersuci dari kotoran 

b. Bersuci dari najis d. Bersuci dari barang haram 

4.  

Suatu keadaan tidak suci pada diri seseorang disebut .. 

a. Thaharah c. Hadas 

b. Najis d. Kotoran 

5.  

Suatu benda kotor yang mencegah syahnya mengerjakan ibadah disebut ... 

a. Thaharah c. Hadas 

b. Najis d. Kotoran 

6.  
Dibawah ini adalah macam-macam alat bersuci, kecuali .. 

a. Debu c. Air 
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b. Batu d. Pasir 

7.  

Batu yang dipersyaratkan untuk bersuci adalah batu yang ..  

a. Bersisi 3/berjumlah 3 batu c. Digosokkan 3 kali 

b. Berasal dari kali d. Halus dan mahal 

8.  

Di bawah ini termasuk sebab orang berhadas kecil, kecuali ... 

a. Kentut c. Hilang akal 

b. Haid d. Menyentuh kemaluan dengan telapak 

tangan 

9.  

Air yang suci dan menyucikan disebut juga .. 

a. Tohir c. Tohir ghairu mutohir 

b. Tohir mutohir d. Ghoiru mutohir 

10.  

Air yang sah digunakan untuk bersuci antara lain, kecuali .. 

a. Air hujan c. Air sumur 

b. Air laut d. Air sabun 

11.  

Najis kelas berat disebut .....  

a. Najis mukhafafah c. Najis ainiyah 

b. Najis mughaladzah d. Najis hukmiyah 

12.  

Cara bersuci dari hadas kecil dengan cara ... 

a. Mandi c. Tayamum 

b. Wudlu d. Istinja’ 

13.  Cara bersuci dari hadas besar dengan cara .... 
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a. Mandi c. Tayamum 

b. Wudlu d. Istinja’ 

14.  

Jika tidak ada air,maka kita boleh bersuci dengan cara ... 

a. Mandi c. Tayamum 

b. Wudlu d. Istinja’ 

15.  

Membersihkan najis dari qubul atau dubur dengan batu atau sejenisnya disebut..  

a. Mandi c. Tayamum 

b. Wudlu d. Istinja’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN IV 
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Evaluasi Siklus II 

No Soal 

1.  

Bersuci yang tidak hanya berkaitan dengan kesucian badan, tetapi juga pakaian dan tempat 

disebut ..  

a. Bersuci dari hadas c. Bersuci dari kotoran 

b. Bersuci dari najis d. Bersuci dari barang haram 

2.  

Suatu keadaan tidak suci pada diri seseorang disebut .. 

a. Thaharah c. Hadas 

b. Najis d. Kotoran 

3.  

Suatu benda kotor yang mencegah syahnya mengerjakan ibadah disebut ... 

a. Thaharah c. Hadas 

b. Najis d. Kotoran 

4.  

Dibawah ini adalah macam-macam alat bersuci, kecuali .. 

a. Debu c. Air 

b. Batu d. Pasir 

5.  

Batu yang dipersyaratkan untuk bersuci adalah batu yang ..  

a. Bersisi 3/berjumlah 3 batu c. Digosokkan 3 kali 

b. Berasal dari kali d. Halus dan mahal 

6.  

Air sedikit yang terkena najis disebut .. 

a. Tohir mutohir c. Mustakmal 

b. Tohir ghoiru mutohir d. Mutanajis 
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7.  

Air itu tidak dinajisi sesuatu kecuali apabila berubah .. 

a. Rasa c. Bau 

b. Warna d. A, B, C benar semua 

8.  

Dalam hukum Islam, hadas ada dua macam yaitu hadas ... 

a. Besar dan kecil c. Jelas dan samar 

b. Tinggi dan rendah d. Ainiyah dan hukmiyah 

9.  

Air yang sudah digunakan untuk bersuci disebut .... 

a. Musyammas c. Mustakmal 

b. Mutlak d. Mutanajjis 

10.  

Air yang terjemur matahari dinamakan air .. 

a. Musyammas c. Mustakmal 

b. Mutlak d. Mutanajjis 

11.  

Di bawah ini tidak termasuk alat bersuci … 

a. Air c. Tisue 

b. Batu d. Sabun 

12.  

Najis yang tampak nyata warna, bau dan rasanya disebut ..  

a. Najis mukhafafah c. Najis ainiyah 

b. Najis mughaladzah d. Najis hukmiyah 

13.  

Najis kelas menengah (sedang) disebut .... 

a. Najis mukhafafah c. Najis mutawasithah 

b. Najis mughaladzah d. Najis ainiyah 
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14.  

Cara bersuci dari hadas kecil dengan cara ... 

a. Mandi c. Tayamum 

b. Wudlu d. Istinja’ 

15.  

Cara bersuci dari hadas besar dengan cara .... 

a. Mandi c. Tayamum 

b. Wudlu d. Istinja’ 

16.  

Di bawah ini adalah alat beristinjak, kecuali.....  

a. Air c. Tisue 

b. Batu d. Kain 

17.  

Salah satu adab (sopan santun ) buang air adalah ....  

a. Menghadap kiblat c. Membaca do’a 

b. Mendahulukan kaki kanan ketika masuk wc d. Buang air di bawah pohon 
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LAMPIRAN V 

TABEL DATA NILAI FREE TEST MATA PELAJARAN PENDIDIAN 

AGAMA ISLAM SMP N 10 BANDAR LAMPUNG 

No. Nama KKM Nilai Ketuntasan 

Ya Tidak 

1. A.Rizky Insan Yusuf 75 60   

2. Agustio Zamalin 75 60    

3. Aldy Pubiangga 75 75    

4. Antika Wulandari 75 50    

5. Bayu Alif Pradita 75 80    

6. Chintya Angraini 75 60    

7. Dara Kurniasari 75 75    

8. Debi Febiyanti 75 75    

9. Dewi Nou R Widya 75 75    

10. Dhea Amanda Zulia 75 60    

11. Dian Safira 75 60    

12. Diyana Bunga Ayunda 75 80    

13. Elza Rizky Nurul 75 80    

14. Erika Oktiani 75 75    

15. Fery Akbar 75 40    

16. Hadyan Nurmali 75 30    

17. Kemal Pasya 75 50    

18. M.Iqbal Khozali 75 75    

19. M.Jofani 75 60    

20. M.Nur Aziz 75 55    

21. M.Tedy Ramadhan 75 60    

22. Niken Salsabilla 75 85    

23. Novanto 75 60    
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24. Qori. A 75 65    

25. Qori Nur Aini 75 75    

26. Rahmat Abdul Latif 75 75    

27. Revi Clarisa 75 70    

28. Rika Wulandari 75 60    

29. Rizka Salsabilla 75 65    

30. Ulva Nurul Alia 75 60    

31. Vanny Aprilia 75 75    

32. Wahid Erlangga 75 60    

33. Yesi Agustina 75 75   

Jumlah   2160   

Nilai rata-rata  60   

Presentase ketuntasan   46,16 %   
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LAMPIRAN VI 

TABEL HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP N 10 

BANDAR LAMPUNG PADA SIKLUS I 

 

No. Nama KKM Nilai Ketuntasan 

Ya Tidak 

1. A.Rizky Insan Yusuf 75 60    

2. Agustio Zamalin 75 60   

3. Aldy Pubiangga 75 75    

4. Antika Wulandari 75 75    

5. Bayu Alif Pradita 75 80    

6. Chintya Angraini 75 60    

7. Dara Kurniasari 75 75    

8. Debi Febiyanti 75 80    

9. Dewi Nou R Widya 75 75    

10. Dhea Amanda Zulia 75 70    

11. Dian Safira 75 60    

12. Diyana Bunga Ayunda 75 80    

13. Elza Rizky Nurul 75 80    

14. Erika Oktiani 75 75    

15. Fery Akbar 75 40    

16. Hadyan Nurmali 75 30    

17. Kemal Pasya 75 50    

18. M.Iqbal Khozali 75 75    

19. M.Jofani 75 60    

20. M.Nur Aziz 75 55    

21. M.Tedy Ramadhan 75 60    

22. Niken Salsabilla 75 85    
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23. Novanto 75 60    

24. Qori. A 75 65    

25. Qori Nur Aini 75 75    

26. Rahmat Abdul Latif 75 75    

27. Revi Clarisa 75 70    

28. Rika Wulandari 75 60    

29. Rizka Salsabilla 75 65    

30. Ulva Nurul Alia 75 60    

31. Vanny Aprilia 75 75    

32. Wahid Erlangga 75 60    

33. Yesi Agustina 75 75   

Jumlah   2160   

Nilai rata-rata  60   
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LAMPIRAN VII 

TABEL HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP N 10 

BANDAR LAMPUNG PADA SIKLUS II 

No. Nama KKM Nilai Ketuntasan 

Ya Tidak 

1. A.Rizky Insan Yusuf 75 80    

2. Agustio Zamalin 75 75    

3. Aldy Pubiangga 75 75    

4. Antika Wulandari 75 75    

5. Bayu Alif Pradita 75 85    

6. Chintya Angraini 75 70    

7. Dara Kurniasari 75 75    

8. Debi Febiyanti 75 85    

9. Dewi Nou R Widya 75 75    

10. Dhea Amanda Zulia 75 70    

11. Dian Safira 75 75    

12. Diyana Bunga Ayunda 75 90    

13. Elza Rizky Nurul 75 85    

14. Erika Oktiani 75 85    

15. Fery Akbar 75 70    

16. Hadyan Nurmali 75 70    

17. Kemal Pasya 75 75    

18. M.Iqbal Khozali 75 75    

19. M.Jofani 75 75    

20. M.Nur Aziz 75 70    

21. M.Tedy Ramadhan 75 75    

22. Niken Salsabilla 75 90    

23. Novanto 75 75    
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24. Qori. A 75 70    

25. Qori Nur Aini 75 85    

26. Rahmat Abdul Latif 75 75    

27. Revi Clarisa 75 80    

28. Rika Wulandari 75 70    

29. Rizka Salsabilla 75 80    

30. Ulva Nurul Alia 75 80    

31. Vanny Aprilia 75 85    

32. Wahid Erlangga 75 75    

33. Yesi Agustina 75 85    

Jumlah  2475 2560   

Nilai rata-rata - 75 - - 
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LAMPIRAN VIII 

KISI-KISI INTERVIEW PRA SIKLUS 

A. Kerangka interview untuk sekolah 

1. Apa visi dan misi SMP N 10 Bandar Lampung 

B. Kerangka interview untuk guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 

VIII 

1. Metode belajar apa yang serin digunakan dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di kelas VIII SMP N 10 Bandar lampung? 

2. Apakah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pernah menerapkan 

model pembeajaran Contectual Teaching And Learning pada peserta didik 

kelas VIII SMP N 10 Bandar lampung? 

3. Bagaimana nilai peserta didik kelas VIII SMP N 10 Bandar lampung? 

C. Kerangka interview untuk peserta didik 

1. Apakah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP N 10 Bandar 

lampung pernah menerapkan model pembelajaran Contectual Teachig 

And Learning? 

2. Apa kesan selama belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam? 
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LAMPIRAN IX 

KISI-KISI INTERVIEW PASCA SIKLUS 

A. Kerangka interview untuk guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

kelas VIII 

1. Bagaimana hasil belajar peserta didik kelas VIII SMP N 10 Bandar 

Lampung sebelum diterapkan model pembelajaran Contectual 

Teaching and Learning? 

2. Bagaimana kesannya setelah menerapkan model pembelajaran 

Contectual Teaching And Learning dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam pada peserta didik kelas VIII SMP N 10 

Bandar Lampung? 

B. Kerangka interview untuk peserta didik 

1. Bagaimana kesan kalian setelah diterapkan model pembelajaran 

Contectual Teaching And Learning? 

2. Menurut kalian,apakah hasil belajar kalian dapat meningkat setelah 

diterapkan model pembelajaran Contectual Teaching And Learning? 
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LAMPIRAN X 

KERANGKA WAWANCARA 

1. Bagaimana pandangan ibu terhadap perkembangan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Contectual Teaching And Learning (CTL) 

dan perubahan apa yang ibu rasakan setelah selesai menerapkan pendekatan 

tersebut? 

2. Adakah kesulitan yang ibu rasakan ketika melaksanakan proses pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran Contectual Teaching And 

Learning? 

3. Bagaimana pandangan ibu tentang peserta didik dalam proses pembelajaran 

pendidikan agama islam dengan menggunakan model pembelajaran 

Contectual Teaching And Learning? 
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LAMPIRAN XI 

HASIL WAWANCARA 

Hasil wawancara dengan guru mata pelajaranPendidikan Agama Islam kelas VIII 

SMP N 10 Bandar Lampung sebagai berikut : 

1. Dengan menggunakan model pembelajaran Contectual Teaching and Learning 

(CTL) merupakan suatu gagasan yang menarik untuk diterapkan dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan kreatifitas peserta didik dan mengajarkan 

akan solidaritas sesama teman dan menumbuhkan rasa tanggung jawab 

kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. 

2. Pada awal menerapkan model pembelajaran Contectual Teaching and 

Learning (CTL) merasa kesulitan dan perbedaan dengan belajar secara biasa 

karena ketika belajar peserta didik langsung terjun untuk menentukan gagasan 

serta mempraktikan atau mengaitkan antara materi dengan kehidupan nyata 

atau sehari-hari mereka. 

3. Adanya peningkatan dalam hasil belajar peserta didik ketika diterapkan model 

pembelajaran Contectual Teaching and Learning (CTL) karna pembelajran ini 

mengajarkan peserta didik untuk aktif dan mempunyai rasa tanggung jawab 

berdiskusi serta mempersipkan diri untuk pra aktif di depan teman-temannya. 
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LAMPIRAN XII 

KERANGKA DOKUMENTASI 

1. Profil SMP N 10 Bandar Lampung? 

2. Bagaimana latar belajar sejarah berdrinya SMP N 10 Bandar Lampung? 

3. Bagaimana struktur organisasi SMP N 10 Bandar Lampung? 

4. Bagaimana keadaan guru SMP N 10 Bandar Lampung? 

5. Bagaimana perkembangan jumlah peserta didik SMP N 10 Bandar Lampung? 

6. Berupa apa saja sarana dan prasarana yang ada di SMP N 10 Bandar 

Lampung? 
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LAMPIRAN XIII 

INSTRUMENT OBSERVASI 

Tentang pelaksanaan model pembelajaran Contectual Teaching And Learning 

pada mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

ASPEK YANG DINILAI INDIKATOR YANG DINILAI HASIL YANG INGIN 

DIPEROLEH 

a. Keterampilan 

membuka pelajaran 

 Guru mengucapkan 

salam 

 Guru mengkondisikan 

kelas 

 Guru membaca  

basmalah 

 Guru mengabsen 

peserta didik 

 Guru memotivasi 

peserta didik 

 Guru bertanya kepada 

peserta didik tentang 

materi yang akan 

disampaikan guna 

mengetahui sejauh 

mana pengetahuan 
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peserta didkk tentang 

materi tersebut 

b. kontruktifisme  mengaitkan materi yang 

dipelajari dengan dunia 

nyata yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari 

peserta didik 

 memotivasi peserta didik 

untuk 

mengkomunikasikan 

pemahaman peserta 

didik 

Menemukan materi dengan 

sendirinya dalam kehidupan 

sehari-hari 

Mengamalkan materi dalam 

kehidupan nyata 

c. menemukan (inquairi) Guru mengarahkan 

peserta didik agar 

menemukan sendiri 

pemahamannya 

Mengemukan jawaban 

sementara dari 

permasalahannya 

d. bertanya (quistioning)  membangkitkan motivasi 

belajar peserta didik 

untuk belajar 

 merangsang rasa ingin 

tau peseta didik 

Memunculan rasa ingin tau 

kepada peserta didik 
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terhadap materi 

 mefokuskan peserta 

didik pada materi 

 membantu peserta didik 

menyimpulkan materi 

e. masyarakat belajar 

(learning community) 

 memandu pembelajaran 

dengan bentuk 

kelompok 

 membimbing peserta 

didik untuk bekerja sama 

dalam memecahkan 

masalah 

 memotivasi peserta didik 

yang belum aktif 

Bekerja sama antar peserta 

didik untuk mencari 

jawaban 

f. releksi   memberikan 

kesempatan kepada 

peserta didik untuk 

menyimpulkan tentang 

materi pembelajaran 

yang telah dipelajari 

 guru memberikn 

Manyimpulkan tentang 

materi yang dipelajari 
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kesimpuan dari meteri 

pembelajaran 

g. penilaian yang 

sebenarnya 

 dilaksanakan selama 

proses selama 

pembelajaran 

berlangsung 

 penilaian bukn hanya 

pada ranah kognitif 

namun juga pada ranah 

efektif dan juga 

psikomotorik 

 

h. keterampilan 

menutup 

pembelajaran 

 guru menganalisis hasil 

kegiatan peserta didik 

kemudian bersama-sama 

menyimulkan hasil 

pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

 guru mengadakan tanya 

jawab kepada peserta 

didik untuk mengetahui 

pemahaman peserta 
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didik terhadap materi 

yang telah disampaikan  

 guru memberitahukan 

kepada peserta didik 

tentang materi 

selanjutnya 

 guru menasehati peserta 

didik agar tetap belajar 

dirumah 

 guru menutup 

pembelajaran dengan 

mengucap hamdalah 

dan salam 
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LAMPIRAN XIV 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

1. kegiatan pertama yang dilakukan adalah melakukan observasi awal terhadap 

cara mengajar guru dalam proses pembelajaran dan mengobservasi kondisi 

lingkungan sekolah serta mengobservasi aktivitas peseta didik selama proses 

pembelajaran. 

2. Kegiatan kedua yang dilakukan adalah mengadakan test hasil belajar peserta 

didik dengan soal pilihan ganda.test ini peneliti lakukan sebelum 

menggunakan model pembelajaran Contectual Teaching And Learning (CTL) 

dalam mata pelajaran pendidikan agama islam.Observasi ini penulis 

laksanakan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII SMP N 

10 Bandar Lampung. 

Adapun soal pree test yang penulis sajikan sebagai berikut : 

No Soal 

1.  

Kata Thaharah menurut bahasa berarti .. 

a. Bersuci atau hal kebersihan c. Berpuasa dan zakat 

b. Berhaji dan kurban d. Shalat dengan khusyuk 

2. 

Menyucikian diri dari najis dan hadas agar sah menjalankan ibadah adalah pengertian 

taharah secara .... 

a. Bahasa c. Istilah ulama fiqih 

b. Istilah d. Mutlak 

3. 

Di bawah ini termasuk pembahasan taharah, kecuali .. 

a. Bersuci dari hadas c. Bersuci dari kotoran 

b. Bersuci dari najis d. Bersuci dari barang haram 
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4. 

Bersuci yang khusus berkaitan dengan kesucian badan disebut… 

a. Bersuci dari hadas c. Bersuci dari kotoran 

b. Bersuci dari najis d. Bersuci dari barang haram 

5. 

Bersuci yang tidak hanya berkaitan dengan kesucian badan, tetapi juga pakaian dan 

tempat disebut ..  

a. Bersuci dari hadas c. Bersuci dari kotoran 

b. Bersuci dari najis d. Bersuci dari barang haram 

6. 

Suatu keadaan tidak suci pada diri seseorang disebut .. 

a. Thaharah c. Hadas 

b. Najis d. Kotoran 

7. 

Menyucikan diri, badan dan pakaian dari kotoran, najis, dan hadas disebut...  

a. Thaharah c. Hadas 

b. Najis d. Kotoran 

8. 

Suatu benda kotor yang mencegah syahnya mengerjakan ibadah disebut ... 

a. Thaharah c. Hadas 

b. Najis d. Kotoran 

9. 

Dibawah ini adalah macam-macam alat bersuci, kecuali .. 

a. Debu c. Air 

b. Batu d. Pasir 

10. 

Batu yang dipersyaratkan untuk bersuci adalah batu yang ..  

a. Bersisi 3/berjumlah 3 batu c. Digosokkan 3 kali 

b. Berasal dari kali d. Halus dan mahal 

11. 

Di bawah ini termasuk sebab orang berhadas kecil, kecuali ... 

a. Kentut c. Hilang akal 

b. Haid d. Menyentuh kemaluan dengan telapak 

tangan 

12. 
Air yang suci dan menyucikan disebut juga .. 

a. Tohir c. Tohir ghairu mutohir 
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b. Tohir mutohir d. Ghoiru mutohir 

13. 

Air yang sah digunakan untuk bersuci antara lain, kecuali .. 

a. Air hujan c. Air sumur 

b. Air laut d. Air sabun 

14. 

Najis kelas berat disebut .....  

a. Najis mukhafafah c. Najis ainiyah 

b. Najis mughaladzah d. Najis hukmiyah 

15. 

Najis kelas menengah (sedang) disebut .... 

a. Najis mukhafafah c. Najis mutawasithah 

b. Najis mughaladzah d. Najis ainiyah 

 

Setelah mengetahui nilai pree test peserta didik ternyata nilainya masih banyak 

yang belum tuntas,langkah selanjutnya adalah melakukan proses pembelajaran 

dengan model pembelajaran contectual teaching and learning (CTL) 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

 

No.  Kegiatan  Indikator kegiatan  

1.  Langkah persiapan  Mempersiapkan silabus yang 

akan di gunakan 

 Membuat RPP dengan 

menggunakan model 

pembelajaran CTL 

 Menyusun lembaran 

observas tidak 

mengajaryang dilakukan 



 

147 

 

guru dan proses belajar 

peserta didik selama proses 

pembelajaran 

 Menyusun alat evaluasi 

pembelajaran sesuai dengan 

indikator hasil belajar 

peserta didik dengan 

menggunakan model 

pemelajaran CTL 

2.  Pelaksanaan pembelajaran Melaksanakan pembelajaran 

sesuai RPP yang telah disiapkan  

3.  Observasi kegiatan proses 

pembelajaran 

Dilaksanakan bersamaan 

dengan pelaksanaan 

pembelajaran 

4.  Refleksi / evaluasi kegiatan Dilakukan setelah selesai I siklus 

pembelajaran untuk 

memperbaiki siklus berikutnya. 

 

 

 


