
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  

Fikih adalah salah satu mata pelajaran di Madrasah Tsanawiyah yang 

memiliki karakteristik yang menekankan pada kemampuan tatacara melaksanakan 

ibadah dan mu’amalah yang baik  dan benar. Dan “ bertujuan untuk mengantarkan 

peserta didik dapat memahami pokok- pokok hukum Islam dan tatacara 

pelaksanannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan, sehingga menjadi muslim yang 

selalu taat menjalankan syariat Islam secara Kaffah (sempurna).
1
 

 Ruang lingkup pembelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah meliputi 

ketentuan pengaturan hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan dan 

keseimbangan antara hubungan manusia dengan sesama.
2
  

Beberapa Aspek yang terdapat dalam ruang lingkup pembelajaran Fikih adalah: 

1. Aspek fikih dalam keadaan ibadah meliputi: ketentuan dan tatacara 

thaharah, salat fardu, salat sunnah, dan salat dalam keadaan darurat, 

sujud, azan dan iqomah, berzikir, dan berdo’a setelah salat, puasa, haji 

dan umroh, kurban, akikah, makanan, perawatan jenazah dan ziarah 

kubur; 

                                                           
1
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 2. Aspek fikih mu’amalah meliputi: ketentuan dan hukum jual- beli, qiraad, 

riba, pinjam- meminjam, hutang- piutang, gadai, dan borg serta upah. 

Berdasarkan hal tersebut maka muncul kegiatan belajar mengajar mata pelajaran fikih 

untuk suatu kegiatan yang lebih bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi 

yang terjadi antara guru dengan peserta didik. Menurut Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003  mengenai system pendidikan nasional menyebutkan bahwa  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

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

negara yang demokrasi serta bertanggung jawab”.
3
 

Mata pelajaran fikih merupakan salah satu bidang studi yang bertujuan menghasilkan 

peserta didik yang berilmu, cakap,kreatif dan mandiri yang dapat dicapai melalui 

pembelajaran di kelas. Allah SWT adalah Tuhan seluruh alam semesta, segala sesuatu 

di alam ini bersumber dari Allah SWT, Demikian juga ilmu pengetahuan, seluruhnya 

bersumber dari Allah SWT. Allah lah yang mengajari makhluknya tentang ilmu dan 

segala sesuatu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 31-

32  yang artinya : 
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(Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Cet. Ke-4, h.5-6 
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Artinya: 

Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 

kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 

kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 

benar!" Mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain 

dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" 

Manusia dan semua mkhluk tidak mengetahui apa-apa selain yang diajarkan Allah 

kepada mereka. Dan Allah melengkapi mereka dengan akal pikiran agar dapat 

digunakan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya yang sudah 

dianugerahkan olehNya. Manusia didorong memaksimalkan penggunaan akal untuk 

menyelidiki, dan mengembangkan potensi alam, ilmu pengetahuan alam dan  

teknologi sebagaimana firman-Nya dalam QS. Ar. Rahman ayat 33 yang artinya : 

 

 

Hai golongan Jin dan Manusia jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru 

langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan 

kekuatan (dalam ilmu dan teknologi) 

 

Dalam rangka menggali dan mengembangkan IPTEK ini tidak dapat dipisahkan 

dengan dunia pendidikan. Untuk memproduk sumber daya menusia yang menguasi 

IPTEK, dunia pendidikan senantiasa menggali strategi pembelajaran yang produktif, 

antara lain yang sedang dibahas ini adalah Contextual Teaching and 



 

 
 

4 

Learning,bagaimanakah dasar dan penerapan Contextual Teaching and Learning ini 

dalam pendidikan Islam? 

Kalau berbicara tentang pendidikan islam maka berbicara tentang pendidikan 

yang dimulai sejak Rasulullah SAW mendapat wahyu yang pertama yang dilanjutkan 

dengan pelaksanaan pendidikan pada masa sahabat  (pengikut Nabi), tabiin (pengikut 

Nabi yang hidup setelah sahabat) sampai pada pendidikan  umat islam dewasa ini. 

Rasulullah mengajari sahabat sampai mereka faham maknanya, mengetahui 

hukumnya dan  menerapkan pada diri mereka. Sebagian sahabat ada yang mukim di 

sisi Rasul SAW. Untuk mempelajari hukum islam dan ibadah. Kemudian kembali 

kepada keluarga dan kaumnya untuk mengajari dan memahamkan materi- materi 

tersebut kepada mereka. Sebagaimana pernah dipraktekkan oleh Malik bin Huwairith 

yang mukim  selama 20 hari di sisi Rasul SAW. Kemudian beliau bersabda yang 

artinya : 

 

 

Artinya: “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat”. (HR. Bukhari) 
 

 

          Dari hadits tersebut diatas menunjukkan bahwa Rasulullah saw mengajarkan 

materi pokok Islam yaitu sholat dengan cara mempraktekkan, sedangkan para sahabat 

langsung melihat dan mengetahui dari Rasul SAW kemudian mempraktekkannya. 

Sebagaimana Rasul melaksanakan. 

          Hal ini menjadi dasar penerapan komponen Contextual Teaching and Learning 

inquiry (menemukan atau mengalami). Para sahabat melalui proses observasi 

terhadap cara ibadah Rasul, bertanya tentang hal-hal yang belum difahami, 

mengajukan dugaan dalam benaknya, mengumpulkan data dari prilaku Rasul dan 

sabda-sabdanya, kemudian  menyimpulkan. 
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kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki peserta didik, akan ditentukan oleh 

kerelevansian penggunaan suatu metode yang sesuai dengan tujuan.
4
 Dalam hal ini 

agar pembelajaran, dan hasil pembelajaran  otentik dan tahan lama serta dapat di 

manfaatkan untuk memecahkan masalah. Materi yang telah dipelajari diolah atau 

dikembangkan oleh siswa, maka guru  harus mampu memilih metode mengajar yang 

sesuai dengan materi yang diajarkan agar hasil belajar siswa  dapat tercapai secara 

optimal, dengan  pendekatan pembelajaran yang sesuai dalam hal ini pendekatan  

CTL, yang di diterapkan pada mata pelajaran fikih di MTs al Khairiyah Kaliawi 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa khususnya mata pelajaran fikih.  

Banyak madrasah yang belum mempunyai siswa yang entry behavior yang 

baik, guru yang profesional, penggunaan strategi dan pendekatan pembelajaran yang 

efektif, metode pembelajaran yang tepat atau sarana dan lingkungan pembelajaran 

yang baik sehingga prestasi siswanya juga kurang baik.  

Dewasa ini masyarakat lebih cenderung untuk kembali pada pemikiran bahwa 

anak akan belajar lebih baik jika di lingkungan diciptakan secara alamiah. Belajar 

akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajari  bukan hanya 

mengetahui saja. Pembelajaran yang berorientasi kepada target penguasaan materi 

saja, terbukti hanya berhasil mengingat dalam jangka waktu yang pendek, tetapi gagal 

untuk membekali anak untuk hidup dalam jangka waktu yang panjang. 

Pendekatan Contextual Teaching and Learning merupakan konsep belajar 

yang membantu guru mengaitkan antara materi belajar yang diberikan dengan situasi 

nyata. Hal ini mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki 

                                                           
4
  Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zaini, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h. 3 
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dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari mereka di dalam keluarga dan 

masyarakat. 

Hasil pembelajaran dengan konsep ini diharapkan akan lebih bermakna bagi 

siswa, karena proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan, 

dimana siswa bekerja dan mengalami sendiri, bukan sekedar transfer pengetahuan 

dari guru kepada siswa. 

Siswa dalam hal ini perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dalam 

status apa mereka dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa yang mereka 

pelajari akan berguna dalam hidupnya, dengan demikian akan menempatkan dirinya 

sebagai yang memerlukan bekal untuk hidupnya nanti. Mereka belajar apa yang 

bermanfaat bagi dirinya dan berupaya untuk mencapainya dan dalam hal ini mereka 

memerlukan guru sebagai pembimbing dan sebagai pengarah agar mereka dapat 

belajar secara efektif. 

Secara fundamental Dollar and Miller yang dinyatakan oleh Abin Syamsuddin 

Makmun menegaskan bahwa keefetifan belajar itu dipengaruhi oleh empat hal yaitu : 

1. Adanya motivasi (drive), siswa harus menghendaki sesuatu (the learner must 

want something). 

2. Adanya perhatian dan mengetahui saran (cue), siswa harus memperhatikan 

sesuatu (the learner must notice something). 
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3. Adanya usaha (response), siswa melakukan sesuatu (the learner must do 

something). 

4. Adanya evaluasi dan pemantapan hasil (reinforcement), siswa harus 

memperoleh sesuatu (the learner must get something).
5
 

Berdasarkan pendapat di atas jelas bahwa proses pembelajaran ditentukan 

oleh motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran sebagai dasar dalam 

mendukung terlaksananya proses pembelajaran dengan baik.  

Di samping itu adanya minat atau perhatian siswa terhadap proses dan tujuan 

pembelajaran, setelah itu baru merespon, dengan melakukan tindakan-tindakan untuk 

mengkonstruksi informasi yang diterimanya menjadi suatu temuan yang dilakukan 

sendiri. Siswa mengevaluasi hasil temuannya dan melakukan pendalaman untuk 

memantabkan hasil yang diperolehnya. Hasil yang diperolehnya tersebut di atas 

kemudian dilanjutkan dengan jalan penerapan dengan ketrampilan yang memadai 

sehingga dapat diterima oleh lingkungannya. Akhirnya siswa merasa memilikinya 

sendiri atau dengan kata lain menjadi ahlinya. 

Lore dalam hal ini mengembalikan kepada tiga komponen utama dari proses 

belajar mengajar (yang harus diperhatikan oleh guru yang bertugas merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi PBM) ialah, komponen-komponen : (sumulus-

organisme-response), yang secara sistematik digambarkan sebagai berikut :
6
 

                                                           
5
 Abin Syamsudin Makmun, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 

165. 
6 Loree, M.R, Psychology of Education, (New York: The Ronald Press, 1970), Chapter 4-7, 

h.10-13 
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Tabel 1 

KOMPONEN-KOMPONEN PROSES PEMBELAJARAN 

STIMULUS ORGANISMIC RESPONSE 

Learning experience variables 

1. Method variable 

a. Motivation 

b. Teacher guidance 

c. Practice 

d. reinforcement 

2. Task variable 

(length, difficulty and 

meaningfullnes) 

3. Environmental kontex 

variable (physical, 

sosial, cultural, etc) 

Characteristic 

(psycho, physical, system) 

Mediating 

processes (thinking, 

feeling, willing) 

Cognitive 

 

 

Affective 

 

 

Active 

pattern 

 

 

Sesuai dengan pendapat diatas Sasmoko menyatakan bahwa proses 

pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang perlu dievaluasi sebagai berikut : 

Proses pembelajaran mencakup tiga komponen, yaitu: input, proses, dan output. 

 

Contoh komponen input yang perlu dievaluasi adalah bagaimana entry 

behavior yang dimiliki peserta didik?; apakah bahan pelajaran cukup relevan 

dan up to date?), apakah ruang kelas cukup memadai?, apakah bahan-bahan, 

alat-alat, media, pengajaran telah tersedia?; apakah semua anggota guru atau 

dosen telah memahami tugas dan kewajiban mereka?; apakah GBPP perlu 

direvisi?; strategi manakah yang paling cocok. 

Contoh komponen proses yang perlu dievaluasi adalah apakah strategi yang 

dipergunakan telah terbukti efektif?; apakah media pembelajaran yang ada 

telah dimanfaatkan secara optimal?; apakah cara mengajar telah berhasil 

membantu belajar secara baik?; apakah cara belajarnya efektif?;dll 

Contoh komponen output yang perlu dievaluasi adalah bagaimana prestasi 

peserta didik? Evaluasi ini sebaiknya terpisah dari objek evaluasi lainnya. 
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Evaluasi terhadap output pembelajaran adalah evaluasi hasil belajar 

mahasiswa.
7
 

 

Pendapat Dollar & Miller, Loree dan Sasmoko di atas menyatakan bahwa 

komponen yang perlu dievaluasi dalam proses pembelajaran ialah komponen input, 

proces dan output. 

Komponen input yang dievaluasi diantaranya adalah entry behavior siswa, 

bahan pembelajaran, ruang kelas, alat-alat, media pengajaran, guru yang profesional 

dan GBPP yang sesuai. Komponen proses yang perlu dievaluasi diantaranya adalah 

penggunaan strategi pembelajarannya, pemanfaatan media pembelajarannya dan 

keefektifan cara mengajar dan belajarnya. Komponen output yang perlu dievaluasi 

adalah hasil pembelajaran atau keberhasilan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning dalam proses pembelajaran di MTs Al-Khairiyah - Kaliawi pada mata 

pelajaran Fikih. 

Guru  selalu mengharapkan bahwa pembelajaran yang dilakukan olehnya  

berhasil, bahkan dituntut untuk selalu berhasil dengan baik. Materi belajar yang 

diberikan pada siswa harus dapat diterima dan dimengerti oleh siswanya,namun 

demikian seringkali siswa tidak dapat menerima atau mengerti, karena 

keanekaragaman dan keunikan siswa. Guru harus mengadakan evaluasi                                                                                            

dan menyesuaikan keadaan dengan merubah strategi pembelajarannya dengan 

pendekatan yang lebih efektif. Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

                                                           
7
 Sasmoko dalam http://www.depdiknas.go.id/ju, Tanggal 18 November 2015 

http://www.depdiknas.go.id/ju
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adalah salah satu pilihan sebagai alternatif yang dapat digunakan sebagai alat 

perubahan tersebut. Pendekatan Contextual Teaching and Learning ini mendorong 

siswa untuk membuat hubungan antar pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Zahorik dalam pendekatan Contextual Teaching and Learning menyatakan: 

“Knowledge is constructed, knowledge is not a set of facts. Consepts, or laws 

waitingto be discovered, it is not something that existed independent of knower. 

Humans creater of construct knowledge as they attemp to bring meaning to their 

experience. Everything that we know, we have made”. 
8
 

Pendapat Zahorik tentang pendekatan Contextual Teaching and Learning 

adalah pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep dan hukum yang siap 

diterima, tetapi sesuatu yang harus dikonstruksikan sendiri oleh siswa. Bukan suatu 

ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, tetapi kreatifitas manusialah yang 

mengkonstruksi pengetahuan tersebut, sehingga tidak hanya mengerti tetapi mereka 

juga mengalami. Pengetahuan yang telah dikonstruksi siswa tersebut kemudian 

menjadi temuan dan dimiliki, kemudian akan menjadikannya ketrampilan kognitif, 

afektif dan juga ketrampilan psykomotorik bagi siswa nantinya. 

                                                           
8
 Zahorik, J.A, Constructivist Teaching Flashback, (Blomington, Indiana: Phil Delta Kappar 

Education Foundation 1995), h. 7 
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Pendapat Zahorik diatas dikuatkan oleh Goleman yang menyatakan, seorang 

perencana strategis pembelajaran atau guru secara kontekstual menjalankan tugas 

dengan tujuan keterampilan kognitif yang dibarengi dengan keterampilan emosi.
9
 

Pendapat Zahorik dan Golemen di atas secara ingklusif menyatakan bahwa 

pendekatan tekstual adalah menganggap pengetahuan hanya seperangkat fakta, 

konsep dan hukum yang harus diterima oleh siswa, ilmu berdiri sendiri dan siswa 

menghafal dan mengerti tanpa, mengkonstruksikan dan mengalami sendiri. 

Pendekatan pembelajaran yang dilakukan guru selama ini hanya terpaku pada 

pendekatan textual seperti, dengan cara ceramah dan tanya jawab yang membawa 

siswa pada pemahaman textual. Pendekatan textual cenderung hanya dapat mengingat  

dalam jangka pendek tetapi gagal dalam pemahaman jangka panjang sebagai bekal 

siswa untuk memecahkan masalah persoalan hidupnya. Pendekatan ini menempatkan 

guru sebagai sumber utama pengetahuan dan memandang pengetahuan sebagai 

perangkat fakta-fakta yang harus dihafal.  

Perubahan dalam memilih pendekatan dalam strategi mengajar yang lebih 

baik sangat diperlukan, ialah yang tidak mengharuskan menghafal fakta-fakta, tetapi 

dapat mendorong siswa untuk dapat mengkonstruksikan pengetahuan dalam benak 

mereka sendiri. Bahkan ada kecenderungan kearah siswa tidak memahami saja tetapi 

juga mengalami apa yang dipelajarinya. 

                                                           
9
 Goleman, D. Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2011), h. 419 
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Pembelajaran Fikih mempunyai beberapa kendala, karena sebagian besar 

siswa kurang tertarik dengan mata pelajaran Fikih yang diajarkan secara textual. 

Pembelajaran dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning sesungguhnya 

pelaksanaannya agak sulit, karena pendekatan ini sebaiknya di dilaksanakan pada 

sekolah yang telah lengkap peralatannya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan  Wakil Kepala Madrasah Bidang 

Kurikulum MTs al Khairiyah Kaliawi, bahwa Ada keraguan beberapa guru di MTs al 

Khairiyah Kaliawi untuk melaksanakan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning ini, karena belum terbiasa dan kurang menguasai metode dan model 

pembelajaran yang lebih baik dan Kreatif. hal ini terjadi karena guru-guru yang ada, 

baru sedikit yang  menerapkan  pendekatan Contextual Teaching and Learning dan 

siswanya juga belum siap melaksanakan cara belajar sesuai dengan pendekatan 

sebagaimana tersebut di atas. Di samping itu mereka belum mempunyai pengalaman 

dalam menggunakan media pembelajaran yang memadai, karena alat-alat yang 

tersedia belum dapat mendukung proses pelaksanaan pendekatan kontekstual dengan 

sepenuhnya. Akibatnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan masih perlu 

perjuangan dan usaha yang serius.
10

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Fikih, bahwa memang selama ini minat 

dan hasil belajar siswa belum optimal, khusus nya dalam Mata Pelajaran Fikih, hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil ulangan harian mereka. Untuk lebih jelasnya dapat 

                                                           
10

 Lailawati, WK Kurikulum MTs al Khairiyah kaliawi, Wawancara, Tanggal20 Nov 2015 
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dilihat dari Tabel Nilai  Semester mata pelajaran fiqih siswa kelas VIII Al Khairiyah 

Kaliawi Tahun Pelajaran 2015/2016.
11

 

TABEL 2 

DAFTAR NILAI SEMSTER GANJIL PELAJARAN FIQIH KELAS VIII A 

MTs Al Khairiyah Kaliawi TAHUN PEMBELAJARAN 2015/2016 

  

Penilaian Kognitif (Tes Tertulis) 

 

Mata Pelajaran : Fikih 

Kelas    : VIII A 

 

No  Nama  
Latihan 

Uraian  
Nilai Konversi Predikat  

1. Agus Priyadi 65 2,66 B- 

2. Anol Saputra  60 2,4 C+ 

3. A. Soleh Sanusi 62 2,48 B- 

4. Deni Saputra  63 2,52 B- 

5. Dede Ilham 58 2,32 C+ 

6. Della Kusniawati 57 2,28 C 

7. Denia Safitri  65 2,66 B- 

8. Erni Sagita 60 2,4 C+ 

9. Ayu Anggraeni 61 2,44 C+ 

10. Faula Fatonah 61 2,44 C+ 

11. Fenti Saputri  64 2,56 B- 

12. Heldi Diana 58 2,32 B+ 

13. Iis Suaidah  59 2,36 B+ 

14. Iis Karlina 60 2,4 C+ 

15. Indriyani 63 2,52 B- 

                                                           
11

 Asnah.S.Pd.I, Guru Fiqih MTs al Khairiyah Kaliawi, Wawancara, Tangal 20 Nov 2015 
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16. Lilis Tania 85 3,4 A- 

17. Lusi Rahmawati 85 3,4 A- 

18. Marsan  80 3,2 B+ 

19. M. Rouffurrahim 85 3,4 A- 

20. Arif Maulana 75 3 B 

Sumber : Dokumentasi  leger MTs Al Khairiyah Kaliawi TP. 2015/2016 

Dari perolehan nilai diatas dapat dilihat bahwa perolehan nilai siswa kelas 

VIII MTs al Khairiyah Kaliawi dalam Mata pelajaran Fikih masih sangat rendah, 

yaitu dibawah KKM, hanya beberapa orang yang mendapat nilai diatas KKM, nilai 

KKM bidang studi Fikih adalah 70. 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di MTs Al Khairiyah 

Kaliawi bahwa proses pembelajaran sudah menggunakan pendekatan Contextual 

Teaching and Learning ( CTL ), akan tetapi minat belajar siswa dalam pelajaran 

Fikih masih sangat rendah, hal tersebut terlihat dalam proses pembelajaran Fikih, 

Siswa kurang bersemangat dalam mendengarkan dan memperhatikan penjelasan 

guru, pembelajaran terlihat jenuh dan membosankan, itu disebabkan guru belum 

seluruhnya menerapkan azas- azas yang terkandung dalam pendekatan Contextual 

Teaching and Learning.
12

 

Berangkat dari hasil prasurvey yang penulis lakukan, maka penulis tertarik 

untuk meneliti lebih jauh tentang Implementasi pendekatan Contextual Teaching and 

Learning dalam meningkatkan hasil balajar siswa kelas VIII MTs al Khairiyah 

                                                           
12

 Observasi Proses Pembelajaran Mapel Fikih tanggal 25 November 2015 



 

 
 

15 

Kaliawi. dengan cara ini maka kita akan melihat apakah pendekatan Contextual 

Teaching Learning benar- benar dapat di implementasikan di MTs al Khairiyah 

Kaliawi pada tahun pembelajaran 2015/2016. Karena tanpa adanya hasil belajar yang 

memadai mereka akan kesulitan dalam menghadapi berbagai tantangan 

dimasyarakat.
13

 

Terdapat anggapan bahwa pendidikan Agama Islam (PAI) khususnya mata 

pelajaran Fikih Merupakan mata pelajaran yang mudah sehingga tidak perlu 

dirisaukan kesanggupan siswa untuk menguasainya. Namun kenyataannya tidak 

semua siswa menunjukan hasil belajar yang optimal, dan belum mampu 

merealisasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kondisi Pembelajaran Fikih 

saat ini menunjukan kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, 

sehingga hasil belajarnya kurang baik, dalam Penggunaan pendekatan pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning  terhadap mata pelajaran Fiqih pada siswa kelas 

VIII MTs al Khairiyah Kaliawi, Peran serta guru  sangat penting  dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar selain  pendekatan  

CTL itu sendiri. 

 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1.  Identifikasi Masalah 
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 Ismail S.M, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM (Pembelajaran Aktif,  

Inovati, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan  ) (Semarang: LSIS dan Rasail Media Group, 2008), h. 8 
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka Identifikasi Masalah adalah  

sebagai berikut: 

a. Guru sudah  menerapkan berbagai macam metode pembelajaran akan 

tetapi mutu Pendidikan Agama Islam masih sangat rendah khususnya 

dalam mata pelajaran Fiqih. 

b. Dalam Proses pembelajaran ada tiga aspek yang harus disentuh oleh 

seorang pendidik/guru, akan tetapi pada kenyataannya guru  banyak 

menyentuh pada aspek kognitif saja belum banyak menyentuh aspek 

apektif dan psikomotorik. 

c. Guru telah memberikan motivasi belajar kepada seluruh siswa, akan 

tetapi  motivasi siswa dalam proses pembelajaran masih sangat rendah. 

d. Seorang guru yang profesional harus mampu menguasai berbagai macam 

metode pembelajaran, akan tetapi  guru mata pelajaran  fikih kurang 

mampu menguasai pendekatan Contextual Teaching and Learning dalam 

proses pembelajaran. 

e. Terbatasnya sarana dan perasarana serta kesempatan guru untuk 

mengikuti pelatihan CTL. 

f. Rendanya  partisipasi orang tua siswa dalam mendukung kemajuan 

proses pembelajaran. 

2. Batasan Masalah 

Untuk Menghindari kemungkinan meluasnya masalah yang akan diteliti, 

maka dengan ini penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut: 
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Implementasi   pendekatan Contextual Teaching and Learning  dalam     

meningkatkan  hasil belajar siswa di MTs Al Khairiyah Kaliawi. 

 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun yang  menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

“Bagaimana Implementasi pendekatan Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning  dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Fikih di MTs al 

Khairiyah Kaliawi T.P 2015/2016?” 

 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui Implementasi pendekatan Contextual Teaching and 

Learning  dalam  meningkatkan hasil belajar siswa pada mata  pelajaran Fikih 

di MTs al Khairiyah Kaliawi dan sudah sesuai dengan azas- azas CTL. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun Kegunaan penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut: 

a. Usaha peningkatan kualitas dan kuantitas fungsi guru mata pelajaran 

Fikih dalam menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning dalam  proses pembelajaran di MTs al Khairiyah Kaliawi. 
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b. Dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan dalam rangka menentukan dan 

mengembangkan model pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning dalam pembelajaran mata pelajaran Fikih pada masa yang 

akan datang. 

c. Dapat memberikan masukan yang berguna dalam memperkaya teori- 

teori pendidikan yang berkaitan dengan model pembelajaran, dan 

selanjutnya sebagai pengembangan teori dalam kelas. 

d. Implementasi Contextual Teaching and Learnig ini diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fikih. 

e. Sebagai sumbangan pemikiran yang akan diberikan kepada guru dalam 

rangka meningkatkan kreativitas/ kualitas guru dalam mendidik anak 

didiknya. 

f. Sebagai bahan masukan bagi siswa MTs al Khairiyah Kaliawi dalam 

meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran fikih di MTs al 

Khairiyah Kaliawi. 

 

 

 

E. Kerangka Pikir  

 Model pembelajaran kontekstual adalah merupakan suatu model 

pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk 

dapat menemukan pelajaran dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata 
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sehingga mendorong siswa untuk dapat belajar dalam kehidupan mereka.
14

 Berbagai 

upaya patut dijalankan guna pencapaian peningkatan pemahaman dan pengamalan 

siswa dalam ibadah  dan mu’amalah, model pembelajaran kontekstual dalam 

implementasi atau penerapannya menuntut adanya pengaitan setiap materi pelajaran 

atau disiplin ilmu apapun dengan nilai- nilai agama. Guru mata pelajaran apapun 

harus dapat menghubungkan materi yang disampaikan dengan nilai- nilai agama 

terutama yang menyangkut pengamalan ibadah, agar sebisa mungkin dapat diamalkan 

dan dipraktekan dalam kegiatan berlansung, sehingga membawa dampak positif dan 

membekas dihati siswa serta dapat diamalkan dalam kehidupan sehari- hari atau 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dalam proses pembelajaran CTL terdapat langkah-  langkah yang harus 

diperhatikan dan dilaksanakan oleh guru Fiqih agar proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik.  Adapun langkah- langkah yang harus dilaksanakan dalam 

pembelajaran CTL  adalah:  

1. Kontruktivisme: Suatu proses pembelajaran yang mana siswa 

diharapkan mampu membangun pengetahuan  yang ada dalam dirinya 

melalui pengalaman nyata.    

2. Inquiri: Proses pembelajaran  yang dilakukan peserta didik /siswa 

didasarkan pada pencapaian dan penemuan melalui proses berfikir 

secara sistematis, dalam proses pembelajaran guru bukannya 

                                                           
14

 Wina Sanjaya, Strategi-Strategi Pembelajaran Berorentasi Pada Standar Proses 

Pendidikan, ( Jakarta: Kencana Media, 2006), h. 253. 
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mempersiapkan sejumlah materi pembelajaran akan tetapi guru hanya 

bertugas merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat 

menemukan sendiri materi yang harus dipahaminya. 

3. Bertanya (Questioning) dalam proses pembelajaran CTL, guru tidak 

hanya sebagai penyampai informasi kepada siswa akan tetapi guru 

harus dapat membimbing dan mengarahkan siswa untuk dapat 

menemukan dan mengajukan pertanyaan dari setiap materi yang 

sedang dipelajari.  Bertanya dipandang sebagai refleksi dari 

keingintahuan setiap siswa, sedangakn menjawab setiap pertanyaan 

yang diberikan guru  mencerminkan kemampuan siswa dalam berfikir. 

Dengan adanya pertanyaan baik yang diberikan oleh guru atau siswa 

maka proses pembelajaran dapat berjalan secara produktif. Dalam 

pembelajaran produktif, kegiata bertanya berguna untuk: menggali 

informasi, mengecek pemahaman siswa, membangkitkan respon siswa, 

untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dan 

memokuskan perhatian siswa terhadap suatu yang dikehendaki guru.   

4. Masyarakat Belajar ( Learning Community): Seseorang yang hidup  di 

dunia ini pasti membutuhkan orang lain, setiap individu pasti 

membutuhkan individu yang lain, begitu juga dengan diri seorang 

siswa. Suatu permasalahan tidak mungkin  dapat diselesaikan sendiri 

akan tetapi pasti membutuhkan orang lain. Dalam proses pembelajaran 

CTL dalam langkah ini siswa diharapkan mampu berinteraksi dengan 



 

 
 

21 

siswa yang lain dalam bentuk belajar secara kelompok, dengan proses 

pembelajaran ini siswa diharapkan dapat bekerja sama, saling 

membantu, saling menghargai pendapat orang lain dan dapat 

menyelesaikan permasalahan secara bermusyawarah, sehingga dalam 

kehidupannya kelak siswa diharapkan mampu berinteraksi dengan 

masyarakat banyak disekitar tempat tinggalnya sehingga dapat hidup 

dengan nyaman dan harmonis dengan orang lain.  

5. Pemodelan: Proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu 

sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Pemodelan dapat 

dilakukan oleh guru atau mendatang ahlinya dari luar madrasah, dapat 

juga dilakukan oleh siswa itu sendiri, atau juga melalui foto dan 

gambar, melalui pemodelan seperti ini siswa diharapkan  mampu 

memahami materi pelajaran lebih baik lagi dan dapat melaksanakan 

dalam kesehariannya.  

6. Refleksi (reflection): Respon terhadap kejadian yang terdahulu atau 

kejadian/ pengalaman yang baru ia terima. Siswa diharapkan mampu 

merespon pengalaman yang baru  dan dapat menghubungkan dengan 

pengetahuan yang dimiliki sekarang, dengan begitu siswa merasa 

memperoleh sesuatu yang berguna bagi dirinya tentang apa yang baru 

dipelajarinya.  

7. Penilaian Nyata (Authentic Assesment): penilaian keberhasilan siswa 

tidak hanya ditentukan oleh aspek hasil belajar seperti tes, akan tetapi 
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juga ditentukan oleh proses belajar melalui penilaian nyata. Penilaian 

nyata dalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan 

informasi tentang perkembangan belajar siswa.Penilaian ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah siswa benar- benar belajar atau tidak. 

Penilaian ini dilakukan secara terus- menerus selama kegiatan 

berlansung. Penilaian ini diarahkan pada proses belajar bukan terhadap 

hasil belajar. Akan tetapi untuk mengetahui anak benar-benar telah 

memahami pembelajaran yang sedang berlansung, guru tentu 

dipandang perlu untuk melakukan tes tulis sebagai bukti pemahaman 

siswa terhadap pembelajaran yang telah telah dilaksanakan. Misalnya, 

mid semester dan semesteran. 

 Tujuh  langkah  yang terdapat dalam azas- azas pembelajaran CTL diatas  

jika dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru Fikih dalam proses pembelajaran di 

MTs al Khairiyah Kaliawi, maka insya Allah hasil  pembelajaran Fikih yang 

diharapkan dapat meningkat. Tidak hanya meningkatkan ranah kognitif saja, akan 

tetapi dapat meningkatkan ketiga ranah yang ada, yaitu ranah  afektif dan 

psikomotorik juga. Dengan dapat disentuhnya ketiga ranah ini maka hasil 

pembelajaran Fikih di MTs Al Khairiyah Kaliawi tentu akan lebih meningkat 

hasilnya, sesuai dengan harapan kita bersama.  
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Berdasarkan uraian diatas, maka alur kerangka fikir dapat digambarkan secara praktis 

mengenai Implementasi Contextual Teaching and Learning pada mata pelajaran Fikih 

di MTs al Khairiyah Kaliawi adalah: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah- langkah 

Pembelajaran CTL : 

1. Konstruktivisme 

2. Inquiry (menemukan) 

3. Questioning (Bertanya) 

4. Learning Community 

5. Pemodelan (modeling) 

6. Refleksi (reflection) 

7. Penilaian nyata ( authentic 
assesment) 

Hasil Belajar Fikih: 

Kognitif 

Afektif 

Psikomotorik 

 

 


