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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Pembelajaran Sebagai Suatu Sistem 

Pembelajaran diambil dari terjemahan kata "Instructional". Seringkali orang 

membedakan istilah pembelajaran ini dengan "pengajaran", akan tetapi tidak jarang 

pula orang memberikan pengertian yang sama untuk kedua istilah tersebut. Jika 

ditelaah secara mendalam, istilah pembelajaran dan pengajaran sesungguhnya dapat 

dibedakan pengertiannya sebagaimana dikemukakan Arief S. Sadiman dalam Cepi 

Riyana, bahwa:  

Kata pengajaran hanya ada di dalam konteks guru-murid di kelas formal, 

sedangkan kata pembelajaran tidak hanya dalam konteks guru-murid di kelas 

formal, akan tetapi juga meliputi kegiatan belajar mengajar yang tak dihadiri oleh 

guru secara fisik. Di dalam kata pembelajaran ditekankan pada kegiatan belajar 

siswa melalui usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber 

belajar agar terjadi proses belajar.
1
  

 

Dari apa yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa istilah pengajaran 

lingkupnya lebih sempit dibanding istilah pembelajaran. Pengajaran menekankan 

adanya interaksi secara langsung antara guru dengan siswa di kelas formal sedangkan 

pembelajaran lebih menitikberatkan pada bagaimana membuat siswa belajar secara 

optimal. Meskipun terdapat perbedaan, namun kedua istilah tersebut sesungguhnya 

merujuk pada kegiatan yang sama, yaitu suatu proses interaksi antara guru dan siswa 

dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

                                                 
1
 Cepi Riyana, Komponen Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) h. 23 
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Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif 

mewarnai interaksi antara guru dan anak didik. Interaksi yang edukatif dikarenakan 

kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah 

dirumuskan sebelum pembelajaran dilakukan.  

Sehubungan dengan hal tersebut, Nana Sudjana menjelaskan sebagai berikut: 

Belajar mengajar sebagai suatu proses memerlukan perencanaan yang seksama 

dan sistematis agar dapat dilaksanakan secara realistis. Dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar diperlukan adanya langkah-langkah yang sistematis 

sehingga mencapai hasil belajar siswa yang optimal
2
 

 

Belajar mengajar sebagai suatu sistem instruksional mengacu kepada 

pengertian sebagai seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain 

untuk mencapai tujuan. Selaku suatu sistem, belajar mengajar meliputi komponen, 

antara lain tujuan, bahan, siswa, guru, metode, situasi dan evaluasi. Agar tujuan itu 

tercapai, semua komponen yang ada harus diorganisasikan sehingga antar sesama 

komponen terjadi kerjasama. Karena itu guru tidak boleh hanya memperhatikan 

komponen tertentu saja misalnya metode, bahan dan evaluasi saja, tapi ia harus 

mempertimbangkan komponen secara keseluruhan. 

Berbagai persoalan yang biasa dihadapi guru antara lain adalah: (1)  Tujuan-

tujuan apa yang mau dicapai; (2) Materi apa yang diperlukan; (3)  Metode, alat mana 

yang harus dipakai; (4) Prosedur apa yang akan ditempuh untuk melakukan evaluasi. 

Menurut Edi Suardi dalam Djamarah, pembelajaran sebagai suatu proses pengaturan 

tidak terlepas dari ciri-ciri sebagai berikut: 

                                                 
2
 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bina Aksara, 2008), h. 3 
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1. Belajar mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membentuk anak didik dalam 

perkembangan tertentu 

2. Ada suatu prosedur (jalannya interaksi) yang direncanakan, didesain untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

3. Kegiatan belajar mengajar ditandai dengan satu penggaapan materi yang 

khusus. Dalam hal ini materi harus didesain sedemikian rupa, sehingga cocok 

untuk mencapai tujuan 

4. Kegiatan belajar mengajar ditandai dengan aktivitas anak didik, sehingga 

konsekuensi bahwa anak didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya 

kegiatan belajar mengajar 

5. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing.  Dalam 

peranannya sebagai pembimbing, guru harus berusaha menghidupkan dan 

memberikan motivasi, agar terjadi proses interaksi yang kondusif 

6. Dalam proses belajar mengajar membutuhkan disiplin. Disiplin dalam 

kegiatan belajar mengajar diartikan sebagai suatu pola tingkah laku yang 

diatur sedemikian rupa menurut ketentuan yang sudah ditaati oleh pihak guru 

maupun anak didik dengan sadar 

7. Ada batas waktu. Setiap tujuan akan diberi waktu tertentu, kapan tujuan itu 

sudah harus tercapai 

8. Evaluasi. Evaluasi harus guru lakukan untuk mengetahui tercapai tidaknya 

tujuan pengajaran yang telah ditentukan
3
 

 

Penentuan strategi dan juga metode mengajar perlu ditetapkan sebelum 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa faktor 

penentu dalam penyusunan strategi belajar mengajar, seperti  (a) tujuan yang hendak 

dicapai, (b) keadaan dan kemampuan siswa, (c)  keadaan dan kemampuan guru, (d) 

lingkungan masyarakat dan sekolah, dan beberapa faktor lain yang bersifat khusus. 

Dilihat sebagai suatu system,  masing-masing faktor ini merupakan faktor lain yang 

saling berkaitan dalam keseluruhan proses pembelajaran.  

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 46 
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B. Hakikat Pembelajaran Kontekstual 

1. Pengertian Pembelajaran Kontektual 

Pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang 

menekankan guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga 

dan masyarakat.
4
 Khaeruddin mendefinisikan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) adalah model pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran 

dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di lingkungan sekitar peserta 

didik sehingga mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar 

dengan kehidupan sehari-hari mereka.
5
  

Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual ini diharapkan dapat 

mendorong peserta didik memahami hakekat,  makna, dan manfaat belajar sehingga 

siswa akan mendapatkan stimulus dan motivasi untuk rajin dan senantiasa belajar. 

Johnson sebagaimana dikutip oleh Agus Gerrard merumuskan pengertian Contextual 

teaching and learning sebagai berikut: 

“The contextual teaching and learning system is an educational process that aim 

to help student see meaning in the academic material they are studying by 

connecting academic subject with the context of their daily lives, that is, with the 

context of their personal, social and cultural circumstances”. 

(bahwa contextual teaching and learning merupakan proses pendidikan yang 

bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka 

pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka 

                                                 
4
 Nurhadi, Pendekatan Kontekstual, (Jakarta: Departeman Pendidikan Nasioanal, 2002), h. 2 

5
 Khaehruddin et.all, Kurikuulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jogjakarta: Madrasah 

Development Center, 2007), h. 199 
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sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya, sosialnya dan 

budayanya).
6
 

 

Dengan konsep itu, diharapkan hasil pembelajaran lebih bermakna bagi 

siswa. Proses pembelajaran berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa 

bekerja dan mengalami, serta tidak terpaku pada transfer pengetahuan dari guru ke 

siswa. Dalam hal ini, proses pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil.  

Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar dimana guru 

menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Sehingga 

pembelajaran akan lebih bermakna dan menyenangkan.  Strategi dan metode 

pembelajaran menjadi lebih utama dari pada hasil.  

Bila dikaitkan dengan materi pendidikan agama Islam di sekolah, 

pendekatan pembelajaran kontekstual tentu sangat relevan untuk diterapkan. 

Demikian itu, mengingat prinsip-prinsip agama yang diajarkan di sekolah adalah 

abstrak sehingga hal-hal yang abstrak tersebut harus dapat diajarkan sebagai 

interpretasi dari pengalaman konkret.
7
 Jadi seorang guru agama harus lebih jeli dalam 

memilih pendekatan yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar. 

Dalam pembelajaran kontekstual ini peran guru sebagai pengarah dan 

pembimbing sangat penting bagi peserta didik yang memposisikan diri sendiri 

                                                 
6
 Agus Gerrad Senduk & Nurhadi, Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK, 

(Malang,: UM Press, 2003), h. 12 
7
 Zakiah Darajat, dkk., Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, ( Jakarta: Bumi Aksara, 

2001), h.57. 
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sebagai pihak yang memerlukan bekal untuk hidupnya dimasa mendatang.  Oleh 

karenanya proses pembelajaran berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan 

peserta didik bekerja dan mengalami bukan hanya transfer pengetahuan dari guru ke 

peserta didik.  

Melalui model pembelajaran kontekstual ini peserta didik akan merasakan 

suasana pembelajaran yang menyenangkan dan mereka akan memenemukan makna 

belajar yang sebenarnya, sehingga materi pelajaran yang didapatkan didalam kelas 

benar-benar berkaitan erat dengan kerangka pikir yang dimilikinya (ingatan, 

pengalaman, tanggapan). 

2. Konsep Dasar Pembelajaran Kontekstual 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu model pembelajaran 

yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat 

menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan 

nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan 

mereka.   

Dalam konsep pembelajaran CTL ada tiga hal yang harus kita pahami. 

Ketiga hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

Pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan untuk menemukan 

materi.
8
 Maksudnya proses belajar diorientasikan pada proses secara langsung. 

Semua hasil belajar dicapai melalui pengalamannya sendiri. Guru sebenarnya tidak 

                                                 
8
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran:berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta, 

Kencana Prenada Media Group, 2008) h. 225 
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dapat “memberikan”  pendidikan kepada pelajar, tetapi pelajar itu sendiri yang 

“memperolehnya”.  Tanpa keaktifan pelajar, hasil belajar tidak akan tercapai.
9
 

Kedua, CTL mendorong siswa agar dapat menemukan hubungan antara 

materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata, artinya siswa dituntut untuk 

untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan 

kehidupan nyata.
10

 Hal ini sangat penting, sebab dengan mengorelasikan materi yang 

ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan bermakna 

secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam kuat dalam 

memori siswa, sehingga tidak dilupakan. Abu Ahmadi & Widodo Supriyono 

menjelaskan bahwa: 

Mengingat sesuatu adalah suatu hal yang tidak mudah, untuk itu perlu adanya 

suatu kesadaran bahwa mengingat sesuatu yang telah dipelajari sangat penting. 

Mengingat yang didasari atas kebutuhan dan kesadaran untuk mencapai tujuan 

belajar lebih lanjut adalah termasuk aktivitas belajar.
11

 

Ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam 

kehidupan, artinya CTL bukan hanya mengharapkan siswa dapat memahami materi 

yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai 

perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.
 12

  Proses pembelajaran dengan pendekatan 

secara kontekstual, materi yang diajarkan bukan untuk ditumpuk di otak dan 

kemudian dilupakan, akan tetapi untuk difahami sebagai bekal mereka dalam 

mengarungi kehidupan nyata. 

                                                 
9
 Departemen Agama RI, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Direktorat Jendral 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 39 
10

 Wina Sanjaya, op.cit. 
11

 Abu Ahmadi & Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 137 
12

 Wina Sanjaya, op.cit. 
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3. Komponen Pembelajaran Kontekstual 

Dalam pembelajaran kontekstual melibatkan tujuh komponen utama 

pembelajaran efektif yaitu: konstruktivisme (contructivism), bertanya (questioning), 

menemukan (Inquiry), masyarakat belajar (learning community), pemodelan 

(modeling), dan penilaian sebenarnya (authentic assesment).
13

 

a. Konstruktivisme (contructivism)  

Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi)  pendekatan CTL, 

yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya 

diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit). Pengetahuan bukanlah seperangkat 

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

mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. 

Pendekatan konstruktivisme ini mempunyai prinsip bahwa anak pada dasarnya 

membangun/ mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui interaksi dengan 

lingkungan sosial. Dalam pendekatan ini diupayakan anak dapat memotivasi dan 

mengarahkan diri secara intrinsik.
14

 

Tujuan pembelajaran konstruktivisme menekankan pada penciptaan 

pemahaman yang menuntut aktivitas kreatif dan produktif dalam konteks nyata. 

Untuk itu tugas guru adalah memfasilitasi proses tersebut dengan: 

1) Menjadikan pengatahuan bermakna dan relevan bagi siswa 

2) Memberi kesempatan siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri 

                                                 
13

 Nurhadi, op.cit., h. 5 
14

 NADWA (Jurnal Pendidikan Islam) Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, Volume 1, 

Nomor 2, Oktober 2007, h. 60 
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3) Menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam 

belajar.
15

 

 

b. Menemukan (Inquiry) 

Menemukan merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran berbasis 

Contextual Teaching and Learning. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh 

peserta didik diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi dari 

hasil menemukan sendiri. 

Kegiatan menemukan pada dasarnya adalah cara menyadari apa yang telah 

dialami, karena inquiri menuntut peserta didik berfikir. Metode ini menempatkan 

peserta didik pada situasi yang melibatkan mereka dalam kegiatan intelektual. 

Metode ini menuntut peserta didik memproses pengalaman belajar menjadi sesuatu 

yang bermakna dalam kehidupan nyata. Mulyasa mengatakan bahwa “melalui metode 

kontekstual peserta didik dibiasakan untuk produktif, analisis dan kritis”.
16

 

c. Bertanya (Questioning) 

Asas ketiga dalam pembelajajan Cotextual Teaching and Learning adalah 

questioning atau bertanya. Peran bertanya sangat penting, sebab melalui pertanyaan-

pertanyaan guru dapat membimbing dan mengarahkan peserta didik menemukan 

kekurangan dan kelebihan yang ada pada peserta didik baik kemampuan dari segi 

kognifnya, afektif maupun psikomotoriknya.  Belajar pada hakekatnya adalah 

bertanya dan menjawab pertanyaan.  Sanjaya menjelaskan bahwa “bertanya dapat 

                                                 
15

 Nurhadi, Kurikulum  KTSP, Pertanyaan dan Jawaban, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 47 
16

 E. Mulyasa, Kurikulum berbasis kompetensi, (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2003), h. 235 
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dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu; sedangkan menjawab 

pertanyaan mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir”.
17

 

Peran bertanya sangat penting, sebab melalui pertanyaan-pertanyaan guru 

dapat membimbing dan mengarahkan siswa untuk menemukan setiap materi yang 

dipelajarinya. 

Melalui komponen questioning dalam pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning, guru dapat mengetahui kemampuan siswa dalam menerima pelajaran. 

Dalam proses pembelajaran kontekstual, guru tidak menyampaikan informasi begitu 

saja, akan tetapi memberi rangsangan agar siswa dapat menemukan sendiri sehingga 

materi yang telah diajarkan benar-benar bermakna dan membekas pada dirinya. 

Kegiatan bertanya dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning memungkinkan terjadi suatu kegiatan 

pembelajaran yang aktif dan terjadi komunikasi yang bersifat interaktif atau 

komunikasi karena guru dan pelajar dapat berperan sama, yakni saling memberi dan 

menerima aksi. Komponen questioning atau bertanya dalam proses pembelajaran 

mempunyai beberapa fungsi yaitu: 

1) Memberikan dorongan dan pengarahan kepada siswa dalam berpikir untuk 

memecahkan masalah 

2) Memberikan latihan kepada siswa untuk menggunakan informasi dan 

ketrampilan memproseskan perolehan dalam menjelaskan atau memecahkan 

suatu masalah 

3) Memberikan dorongan atau mengajak siswa untuk berpikir memecahkan 

masalah dengan kemampuan sendiri 

4) Merangsang rasa ingin tahu siswa 

                                                 
17

 Wina Sanjaya, op.cit., h. 266 
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5) Memperoleh umpan balik dari siswa mengenai tingkat keberhasilan 

penyampaian materi, bagian-bagian dari bahan pelajaran yang masih 

dirasakan sulit atau belum dipahami.
18

 

 

d. Masyarakat Belajar  

Konsep ini menyarankan bahwa hasil belajar sebaiknya diperoleh dari kerja 

sama dengan orang lain.
19

 Hasil belajar diperoleh dari sharing antar teman, antar 

kelompok dan antar mereka yang tahu ke mereka yang belum tahu.
20

 

Dengan menggunakan akronim 5 M, Bellanca dan Fogarty mengajukan lima 

unsur yang harus disertakan dalam kerja kelompok yang disusun secara kooperatif 

yaitu “membagun pemikiran tingkat tinggi; menyatukan tim; memastikan 

pembelajaran individu; meninjau dan membahas; dan mengembangkan ketrampilan 

sosial”.
21

 

Kerja sama dalam kelompok memberi banyak manfaat bagi peserta didik. 

Peserta didik cenderung lebih berhasil dengan adanya bermacam-macam tugas 

belajar, meningkatkan kemampuan mereka dalam pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan dengan cara berbagi strategi dengan peserta didik lain. 

Dengan kerja kelompok juga dapat meningkatkan keterampilan sosial yang 

diperlukan untuk keberhasilan hidup ketika berinteraksi dengan orang lain di 

masyarakat secara nyata. Hal ini sekaligus peserta didik akan mempersiapkan diri 

                                                 
18

 Cony Semiawan, et. al, Pendekatan Keterampilan proses,( Jakarta: Gramedia Widya Sarana 

Indonesia, 1992), h. 71 
19

 Masnur Muslih, KTSP, Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual. (Malang: PT 

Bumi Aksara, 2007), h. 46 
20

 Agus Gerrad Senduk & Nurhadi, Op.Cit., h. 47 
21

 Laura Lipton & Deborah Hubble, Menumbuhkan Kemandirian Belajar, terj. Raisul Muttaqin, 

(Bandung: Nuansa, 2005), h. 79 
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untuk berinteraksi dengan masyarakat luas yang terdiri dari banyak orang yang 

berbeda pula. 

Dalam pembelajaran yang berbasis kontekstual, guru disarankan selalu 

melaksanakan pembelajaran dalam kelompok belajar. Siswa dibagi dalam kelompok-

kelompok yang anggotanya bersifat heterogen, baik dilihat dari kemampuan dan 

kecakapan belajarnya, maupun dilihat dari bakat minatnya. Dan perlu diingat bahwa 

kelompok-kelompok tersebut didesain agar mereka dapat membangun kerjasama 

ketika ada tugas atau permasalahan yang dihadapi. Dengan desain pembelajaran 

seperti ini, siswa ditantang untuk berpikir mengatasi permasalahan dan  

memecahkannya sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh mengungkapkan bahwa “para 

siswa perlu belajar untuk berpikir, menyelesaikan masalah, dan mengintegrasikan 

serta mengaplikasikan kemampuan dan pengetahuan mereka”.
22

 

Kegiatan Learning community sangat penting dalam suatu pembelajaran. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Mel Silberman bahwa “untuk membuat siswa agar 

aktif sejak awal yaitu dengan cara membuat team (team buliding) dengan tujuan agar 

siswa menjadi kenal satu sama lain dan tercipta semangat kerjasama dan saling 

bergantung”.
23

 

Kegiatan learning comunity sangat sesuai dengan salah satu prinsip sosial 

pembelajaran, dimana satu sama lain saling membantu, bekerja sama dan berinteraksi 

untuk memecahkan suatu masalah. Kegiatan learning community juga diharapkan 

                                                 
22

 Robert E. Slavin, Cooperative Learning,terj. Nurulita Yusron, (Bandung: Nusa Media, 2008),   

h. 5 
23

 Mel Silberman, Active Learning. Terj. Sarjuli, et. all, (Singapore: Ally and Bacon, 2004), h. 15 
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siswa akan berwawasan luas karena banyak pengetahuan dan pengalaman yang 

diperoleh dari berbagai sumber 

e. Pemodelan (Modeling) 

Komponen pembelajaran kontekstual selanjutnya adalah pemodelan. 

Hasibuan & Moedjiono menjelaskan bahwa “pemodelan merupakan komponen yang 

pada dasarnya membahasakan gagasan yang dipikirkan, mendemonstrasikan 

bagaimana guru menginginkan peserta didik untuk belajar dan melakukan apa yang 

guru inginkan”.
24

 Maksudnya dalam pembelajaran keterampilan atau pengetahuan 

tertentu, ada model tertentu yang bisa ditiru. Pemodelan dapat berbentuk demonstrasi, 

pemberian contoh tentang konsep.  Peserta didik benar-benar akan mudah memahami 

dan mengerti tentang materi pelajaran yang sedang dipelajari melalui demonstrasi 

yaitu dengan melihat secara langsung tentang materi yang diajarkan oleh seorang 

pendidik. Demonstrasi sebagai metode mengajar adalah bahwa seorang guru atau 

seorang demonstrator (orang luar yang sengaja diminta) atau seorang siswa 

memperlihatkan kepada seluruh kelas suatu proses. 

Pemodelan dalam pembelajaran kontekstual tidak hanya terpaku pada guru 

saja sebagai satu-satunya model. Pemodelan dapat dirancang dengan melibatkan 

siswa.
25

 Seorang siswa dapat ditunjuk memberi contoh kepada temannya. Hal ini 

akan memudahkan kepada siswa untuk memahami suatu materi pelajaran dengan 

adanya model yang dihadirkan di dalam kelas. Pembelajaran yang ada di dalam kelas 
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tetap dikendalikan oleh guru sekalipun model itu dihadirkan dari luar atau orang yang 

berkompeten di bidangnya karena dalam seluruh prosedur mengajar itu guru 

memegang peranan yang utama. Dalam hal ini, “guru tetap berperan sebagai manager 

of the conditions of learning”.
26

 

 

f. Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajari, yang 

dilakukan dengan cara mengurutkan kembali kejadian-kejadian atau peristiwa 

pembelajaran yang telah dilalui.
27

 Peserta didik mengedepankan apa yang baru 

dipelajari sebagai struktur pengetahuan baru, yang merupakan pengayaan atau revisi 

dari pengetahuan sebelumnya. 

Prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan guru dalam rangka penerapan 

komponen refleksi adalah sebagai berikut: 

1) Perenungan atas sesuatu pengetahuan yang baru diperoleh merupakan 

pengayaan atas pengetahuan sebelumnya. 

2) Perenungan merupakan respon atas kejadian, aktivitas, atau pengetahuan 

yang baru diperolehnya. 

3) Perenungan bisa berupa menyampaikan penilaian atas pengetahuan yang 

baru diterima, membuat catatan singkat, diskusi dengan teman sejawat.
28

 

 

g. Penilaian Authentic (Authentic Assesment) 

Gambaran perkembangan belajar peserta didik perlu diketahui oleh guru 

agar guru dapat memastikan bahwa peserta didik mengalami proses pembelajaran 
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dengan benar dan mengetahui perkembangannya. Mansur Muslih menjelaskan bahwa 

“penilaian authentik adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan 

gambaran atau informasi tentang perkembangan pengalaman belajar siswa”.
29

 

Sehubungan dengan kegiatan penilaian dalam pembelajaran kontekstual, 

John W. Best menjelaskan bahwa : 

“Assessment describes the status of a phenomenon at particular time. It merely 

describes a stitutation that prevails without value judgment, attempts. No 

explanation of underlying reasons and make no recommendation for action”.
30

 

(Penilaian itu menguraikan sesuatu keadaan dari suatau perisriwa pada waktu 

tertentu. Jadi hanya menguraikan tentang situasi untuk mengatasi tanpa 

membuat suatu keputusan nilai, mencoba untuk tidak memberi suatu keterangan 

dari data pendapat dan tidak menggunakan rekomendasi untuk suatu 

perbuatan”. 

 

Assesssment adalah proses pengumpulan berbagai data tentang gambaran 

perkembangan siswa. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penilaian 

(assessment) bukanlah untuk mencari informasi tentang belajar siswa. Pembelajaran 

seharusnya ditekankan pada upaya membantu agar siswa mampu mempelajari, bukan 

ditekankan pada diperolehnya sebanyak mungkin informasi diakhir periode 

pembelajaran. 

Melalui penilaian authentic, kemajuan belajar peserta didik dapat diketahui 

dari proses pembelajaran, dengan melakukan penilaian yang dilakukan secara 

terintegrasi dalam proses pembelajaran. Penilaian ini dilakukan secara terus menerus 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu, penekanan pada proses 

pembelajaran ini adalah pada proses pembelajaran bukan melalui hasil.  Perolehan 
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data ini dapat dilakukan oleh guru dengan mengumpulkan hasil penilaian yang 

dilakukan guru.  

 

C. Hakikat Prestasi Belajar Siswa 

1. Pengertian Belajar  

Sebelum menguraikan hasil belajar terlebih dahulu dipahami tentang konsep 

belajar yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan. Yang harus dipahami bahwa 

belajar sama halnya proses menguji mental dan emosional atau proses berfikir dan 

merasakan. Seseorang dikatakan belajar bila pikiran dan perasaanya aktif. Aktifitas 

pikiran dan perasaan itu sendiri tidak dapat diamati orang lain, akan tetapi dirasakan 

oleh orang yang bersangkutan. Guru tidak dapat melihat aktifitas pikiran dan 

perasaan siswa, tetapi yang dapat diamati guru adalah manifestasinya yaitu kegiatan 

siswa sebagai akibat adanya aktivitas pikiran dan perasaan pada diri siswa tersebut. 

Winkel mengemukakan pengertian belajar sebagai berikut: “belajar adalah suatu 

aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkunganya dan 

dengan menghasilkan perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman keterampilan, 

dan nilai sikap yang bersifat constant atau mantap”.
31

 

Dari definisi diatas dapat dikemukakan bahwa seorang yang dapat dianggap 

telah melakukan kegiatan belajar apabila telah mengalami perubahan baik dari segi 

pengetahuan maupun sikap sebagai akibat dari proses belajarnya tersebut. Perubahan 

yang terjadi sebagai akibat atau hasil belajar tersebut bersifat konstan, artinya bukan 

                                                 
31

 W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran, (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 51 



26 

 

 

perubahan yang bersifat sesaat. Hal ini diungkapkan pula oleh Ngalim Purwanto 

bahwa “belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang 

terjadi sebagai suatu hasil dari latihan dan pengalaman”. 
32

 

Relevan dengan itu, Muhibbin Syah mengemukakan bahwa: “belajar 

merupakan proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu dalam 

melakukan interaksi dengan lingkunganya”.
33

 

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan proses psikologi yang terjadi pada setiap individu melalui interaksi 

dengan lingkungan untuk memperoleh perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah 

laku sebagai hasil belajar dapat berupa bertambahnya pemahaman atau pengetahuan 

(kognitif),  kematangan sikap atau emosional (afektif), maupun dalam bentuk 

kemahiran dalam menguasai keterampilan-keterampilan tertentu (psikomotorik). 

Perubahan perilaku yang diperoleh dari hasil belajar terbuset bersifat permanen, 

dalam arti bahwa perubahan perilaku akan bertahan dalam waktu yang relatif lebih 

lama, sehingga pada suatu waktu perilaku tersebut dapat dipergunakan untuk 

merespon stimulus yang sama atau hampir sama.  

 

2. Pengertian Prestasi Belajar  

Hasil belajar merupakan istilah yang sudah demikian akrab bagi segenap 

insan yang terlibat dalam dunia pendidikan, baik itu guru, siswa, maupun orang tua 
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siswa. Seluruh pelaku pendidikan mengharapkan tercapainya sebuah hasil belajar 

yang baik, karena hasil belajar yang baik adalah salah satu indikator akan 

keberhasilan proses belajar.  

Pada sub bab sebelumnya telah diuraikan bahwa belajar adalah proses 

interaksi antara siswa dengan lingkungan sekitarnya yang menghasilkan perubahan 

tingkah laku. Perubahan tingkah laku yang diperoleh melalui proses belajar tersebut 

selanjutnya dikenal sebagai hasil belajar atau prestasi belajar.  

Nana Sudjana mengatakan bahwa “prestasi belajar adalah terjadinya 

perubahan pada diri sendiri ditinjau dari 3 aspek yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotorik siswa”.
34

 

Apa yang dikemukakan Sudjana di atas menunnjukkan bahwa hasil belajar 

tidak hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan (kognitif) semata, namun secara 

menyeluruh mencakup perkembangan dan kemajuan siswa dalam aspek pengetahuan, 

keterampilan, perkembangan sikap dan perilaku. 

Nasrun Harahap sebagaimana dikutip Djamarah mengemukakan definisi 

hasil belajar sebagai berikut  "penilaian pendidikan tentang perkembangan dan 

kemajuan siswa berkenaan dengan penguasaan bahan pelajaran yang disajikan kepada 

siswa”.
 35

 Senada dengan itu, hasil belajar juga didefinisikan  sebagai "penguasaan 
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pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya 

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru”.
36

 

Kedua definisi di atas, pada prinsipnya menekankan bahwa hasil belajar 

merupakan suatu kemajuan dalam perkembangan siswa setelah ia mengikuti kegiatan 

belajar dalam waktu tertentu. Kemajuan tersebut dapat mewujud dalam bentuk 

pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan perilaku sebagai akibat dari proses 

belajar. Nana Sudjana dalam Kunandar mengemukakan bahwa “hasil belajar adalah 

suatu akibat dari proses belajar yang diukur dengan menggunakan alat pengukuran 

yaitu berupa tes yang disusun secara terencana, baik tes tertulis, tes lisan maupun tes 

perbutan”.
37

 

Apa yang dikemukakan oleh Sudjana di atas menunjukkan bahwa hasil 

belajar dapat diketahui setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan tes, baik 

tes tertulis, lisan, maupun tes perbuatan. Masran Sri Muliani mengemukakan bahwa 

hasil belajar adalah ”hasil penelitian atau pengukuran untuk mengetahui apakah guru 

dalam menyajikan bahan pelajaran telah berhasil dengan baik. Disamping itu juga, 

untuk mengukur seberapa jauh siswa menangkap dan mengerti yang telah 

dipelajari”.
38

   

Pengertian hasil belajar yang dikemukakan Muliani di atas menekankan dua 

hal pokok yaitu bahwa hasil belajar adalah parameter keberhasilan guru dalam 
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mengajar sekaligus juga menunjukkan tingkat penguasaan siswa terhadap materi 

pelajaran. Kedua hal pokok di atas saling terkait, dimana tingkat penguasaan siswa 

terhadap materi pelajaran pada dasarnya sangat bergantung pada kepiawaian guru 

dalam mengajar.  

Hasil belajar sebagai parameter keberhasilan belajar siswa membutuhkan 

suatu standar untuk dijadikan acuan dalam menentukan apakah siswa telah berhasil 

dalam belajarnya atau tidak. Dalam rangka itu, Saiful Djamarah dan Asman Zain 

merumuskan acuan dasar yang dapat dijadikan kriteria dalam menentukan tingkat 

keberhasilan belajar siswa yaitu: 

a) Apabila daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi 

tinggi, baik secara individu maupun secara kelompok 

b) Apabila perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/instruksional 

khusus (TIK) telah dicapai siswa secara individu maupun kelompok.
39

 

 

Dari uraian dan penjelasan terhadap pandangan para ahli di atas, dapat 

disarikan beberapa hal terkait dengan hasil belajar siswa, antara lain bahwa: hasil 

belajar merupakan buah dari kegiatan belajar yang dilakukan siswa. Hasil belajar 

dapat diketahui melalui kegiatan pengukuran dengan menggunakan tes baik tes 

tertulis, tes lisan, maupun tes perbuatan. Hasil dari tes tersebut selanjutnya dijadikan 

bahan evaluasi untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan guru dalam 

mengajar, sekaligus menunjukkan sejauhmana siswa mampu menyerap materi 

pelajaran. 
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3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Prestasi Belajar 

Pencapaian hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga tidaklah 

mengherankan apabila hasil belajar siswa dalam satu kelas mempunyai nilai yang 

bervariasi. Keragaman tingkat prestasi siswa seiring dengan perbedaan siswa dalam 

faktor-faktor tersebut, baik secara secara internal maupun eksternal. Nana Sudjana 

mengemukakan ada lima faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu: 

a. Bakat siswa 

b. Waktu yang tersedia untuk belajar 

c. Waktu yang diperlukan siswa untuk menjelaskan pelajaran 

d. Kualitas pengajaran 

e. Kemampuan individu
40

. 

 

Hasil belajar sangat bergantung pada kualitas belajar. Kualitas belajar 

dipengaruhi oleh faktor-faktor individual (faktor internal) dan faktor eksternal. Faktor   

internal    meliputi    intelegensi,  bakat,   minat,  motivasi,  dan   lain-lain sedangkan 

faktor eksternal adalah segala hal yang berada di luar individu siswa yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa seperti lingkungan belajar, kemampuan guru 

mengajar, waktu belajar, dan lain-lain.  

Faktor internal merupakan faktor yang paling penting dan dominan dalam 

mempengaruhi kualitas belajar seseorang.  Burhanuddin Salam menjelaskan bahwa:  

Kegagalan mencapai prestasi akademik di sekolah bersumber dari emosi, 

baik gangguan yang tergolong abnormalitas, maupun normal dalam bentuk 

antara lain frustasi, kemarahan, tekanan, persaingan, dan ketegangan dalam 

masa kritik
41

. 
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Faktor internal memang sangat dominan dalam mempengaruhi proses belajar 

individu. Dukungan faktor-faktor internal baik fisik maupun psikis seperti kesehatan 

tubuh yang fit, adanya minat, motivasi, ditopang dengan tingkat intelegensi yang 

memadai akan sangat membantu dalam proses belajar seoserang. Sebaliknya, adanya 

gangguan emosi secara internal tentu saja dapat mengganggu konsentrasi belajar yang 

akibatnya membuat proses belajar menjadi tidak optimal.  

Relevan dengan pernyataan di atas, Djamarah menjelaskan bahwa “dalam 

proses belajar, motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai 

motivasi dalam belajar, tak mungkin melakukan aktifitas belajar
42

. Disamping faktor 

motivasi juga ada faktor lain, seperti minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan 

belajar, ketekunan, faktor fisik dan psikis.  

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang 

berada di luar individu yang ikut mempengaruhi proses belajar siswa. Faktor 

eksternal tersebut meliputi faktor environmental (lingkungan) dan faktor instrument 

input. Faktor enviromental input atau faktor yang berasal dari lingkungan terdiri dari 

faktor lingkungan fisik dan faktor lingkungan sosial. Kedua bentuk lingkungan ini 

saling berinteraksi, saling mendukung dan secara simultan mempengaruhi proses dan 

hasil belajar siswa. Faktor-faktor tersebut meliputi: 

1) Faktor lingkungan fisik, yakni meliputi keadaan lingkungan yang berwujud 

keadaan suhu, kelembaban, termaksud kesehatan lingkungan alam di sekitar 

sekolah. Belajar pada suhu udara yang normal akan memberikan hasil yang 

lebih baik dari belajar pada keadaan suhu yang terlampau panas atau 

terlampau dingin. 
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2) Faktor lingkungan sosial yakni manusia dan lainnya seperti lingkungan 

keluarga dan lingkungan masyarakat di mana anak bertempat tinggal dan 

melakukan interaksi sosialnya. Anak yang bertempat tinggal pada daerah 

kawasan yang tidak hiruk pikuk akan lebih baik proses belajarnya dari anak 

yang tinggal di lingkugan keributan atau kekacauan (tidak kondusif).
43

   

 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas belajar seseorang dapat dikatagorikan pada dua aspek yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal berupa kualitas mengajar guru, keadaan lingkungan, fasilitas 

pendukung, dan lain-lain. Terdapat pula tiga unsur dalam kualitas pengajaran yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yakni kompetensi guru, kondisi ruang kelas 

kelas, karakteristik sekolah dan proses interaksi sosial siswa.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat simpulkan bahwa sejatinya hasil 

belajar adalah hasil yang diperoleh dari suatu proses belajar dan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yakni minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan kemampuan-

kemampuan kognitif. Secara spesifik indikator hasil belajar siswa dapat dilihat secara 

nyata dari kemampuan kognitif yang biasanya ditunjukkan dalam nilai rapor atau 

ujian akhir. 

 

D. Penelitian Relevan  

Sepanjang yang penulis ketahui telah ada beberapa penelitian sebelumnya 

yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, diantaranya akan diuraikan 

sebagai berikut.   
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Silma Mausuli (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kontekstual Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Biology di SMP Negeri 3 Angata”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa penerapan model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran biology.  Ini terlihat dari peningkatan ketuntasan 

belajar hasil tes akhir pra siklus ke siklus I yaitu dari 40,91% pada pra siklus, menjadi 

54,54% pada siklus I dan siklus II menjadi 81,81 %. 

Ahmad Rifa’i (2014) melakukan penelitian di MAN 1 Wangi-Wangi dengan 

judul skripsi: Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual Dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa di MAN 1 Wangi-Wangi. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa setelah diberikan perlakuan yang berbeda 

kepada kedua kelompok siswa yang menjadi subjek penelitian, ditemukan nilai rata-

rata hasil belajar matematika siswa pada kelompok eksperimen (yang dalam 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kontekstual) lebih tinggi dari 

rata-rata hasil belajar matematika siswa pada kelompok kontrol (yang dalam 

pembelajarannya menggunakan metode konvensional). Perolehan nilai rata-rata hasil 

belajar matematika siswa pada kelompok eksperimen adalah sebesar 70,83 dengan 

ketuntasan belajar 63,33%. Sedangkan, perolehan nilai rata-rata hasil belajar 

matematika siswa pada kelompok kontrol adalah sebesar 55,30 dengan ketuntasan 

belajar 40%. Berdasarkan hasil uji hipotesis terbukti bahwa perbedaan hasil tes untuk 

kedua kelompok signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

kontekstual berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa.  
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Dari uraian hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian ini 

memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada model pembelajaran 

yang diterapkan. Disamping adanya persamaan penelitian ini juga memiliki 

perbedaaan dengan penelitian sebelumnya antara lain bahwa: 

1) Lokasi penelitian yang berbeda, dimana setiap lokasi tentu memiliki masalah 

pembelajaran yang spesifik yang berbeda dengan masalah  pembelajaran di 

sekolah lain  

2) Materi dan juga mata pelajaran yang diajarkan dalam pelaksanaan tindakan 

berbeda dengan mata pelajaran dalam penelitian sebelumnya. 

Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa 

penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang telah diteliti sebelumnya dan 

bukan plagiat. 

 

E. Hipotesis Tindakan  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang perlu 

diuji  kebenarannya  melalui   pengumpulan  dan  analisis  data.  Dalam penelitian ini,  

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: “penerapan model pembelajaran kontekstual 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di kelas V SD 

Negeri 2 Unaaha”. 


