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BAB II
LANDASAN TEORETIK

A. Deskripsi Teori

1. Hasil Belajar

a. Konsep Hasil Belajar

Sudjana menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan

yang dimiliki siswa setelah mengalami pengalaman belajarnya.12 Menurut

Purwanto, hasil belajar merupakan perubahan prilaku siswa akibat belajar.

Perubahan itu diupayakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan

pendidikan. Disamping itu Sudjana mendefenisikan pula bahwa hasil belajar

siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar

dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan

psikomotor.13

Hamalik memberikan gambaran bahwa hasil belajar yang diperoleh dapat

diukur melalui kemajuan yang diperoleh siswa seteleh belajar dengan sungguh-

sungguh.14 Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan.15

Wahid Murni menjelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan telah

berhasil dalam belajar jika ia mampu menunjukkan adanya perubahan

12Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya 2010), h. 22.

13Nana Sudjana,  Penilaian Hasil..., h. 3.
14Omar Hamalik, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: PT Bumi Aksara 2006),  h. 155.
15 Omar Hamalik,  Belajar dan..., h,,4.
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dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya dari segi kemampuan

berpikirnya, keterampilannya, atau sikapnya terhadap suatu objek.16 Hasil

belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar

(Abdurrahman).17

Djamarah mengatakan hasil belajar adalah apa yang diperoleh siswa

setelah dilakukan aktifitas belajar.18 Hamalik mengatakan pula bahwa hasil

belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang

yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan

pengembangan yang lebih baik sebelumnya dari tidak tahu menjadi tahu. Hasil

belajar merupakan prestasi belajar secara keseluruhan yang menjadi indikator

kompetensi dan derajat perubahan prilaku yang bersangkutan. Kompetensi yang

harus dikuasai siswa perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai

wujud hasil belajar siswa yang mengacu pada pengalaman langsung.

Hasil belajar siswa pada hakekatnya adalah perubahan bidang kognitif,

afektif dan psikomotorik yang berorientasi pada proses belajar mengajar yang

dialami siswa.19 Selanjutnya hasil belajar adalah terbentuknya konsep, yaitu

kategori yang kita berikan pada stimulus yang ada dilingkungan

16Pusat Kurikulum dan Penelitian, Kegiatan Belajar Mengajar Yang Efektif (Jakarta:
Depdiknas, 2003), h. 54.

17Mulijono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka Cipta
2009), h. 37.

18Syaiful Bahdi Djamarah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Reneka Cipta 2006), h.
23.

19Nana Sujana, Penilaian Hasil Proses Proses Belajar Mengajar (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya 2005),  h. 13.
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yang menyediakan skema yang terorganisasi untuk asimulasi stimulus-stimulus

baru dan menentukan hubungan di dalam dan diantara kategori-kategori.20

Konsep lain menyatakan hasil belajar merupakan hasil dari suatu

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru tindak mengajar

diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar

merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar.21 Hasil belajar

menurut pandangan humanistik adalah kemampuan siswa mengambil tanggung

jawab dalam menentukan apa yang dipelajari dan menjadi individu yang mampu

mengarahkan diri sendiri (self-directing) dan mandiri (independent).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar

adalah sebuah perubahan tingkah laku yang diperoleh setelah aktifitas belajar

sehingga terbentuknya kemampuan yang dimiliki siswa baik aspek kognitif,

afektif dan psikomotor.

b. Konsep Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kakuatan spritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.22

Sedangkan defenisi    pendidikan   agama Islam disebutkan dalam kurikulum

20Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 42.
21Dimyati dan Mujiono, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 34.

22UU RI No.20 Sistim Pendidikan Nasinal, 2003 pasal 1 dan 2
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2004 Standar Mata Pelajaran pendidikan Agama Islam SD dan MI adalah:

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan

siswa untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertaqwa,

berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utama kitab suci

Al- Quran dan hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta

penggunaan pengalaman.

Pendidikan agama Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani

berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya

kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Dengan pengertian yang lain

sering kali Marimba mengatakan kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama

Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, dan

bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.23 Pendapat ini menurut

peneliti sesuai dengan firman Allah, sebagaimana dijelaskan dalan Q.S. Al-

Maidah/5: 48 berikut:

              
           
.

Terjemahnya:
“Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang
diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu;
Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan

23Ahmad D.Marimba , Pengantar Filsafat Islam, (Bandung: PT Al-Ma’rif, 1989), hal,20
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janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan
kebenaran yang telah datang kepadamu.”24

Menurut Drs. Burlian Shomad, pendidikan agama Islam adalah

pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak

diri berderajat tinggi menurut ukuran Allah dan isi pendidikannya untuk

mewujudkan tujuan itu adalah ajaran Allah.25 Secara rinci beliau mengemukakan

pendidikan itu baru dapat disebut Pendidikan Agama Islam apabila memiliki dua

ciri khas yaitu: 1). Tujuan untuk membentuk individu menjadi bercorak diri

tertinggi menurut ukuran Al-Qur’an. 2). Isi pendidikannya ajaran Allah yang

tercantum dengan lengkap dalam Al-Qur’an dan pelaksanaannya dalam praktek

kehidupan sehari-hari sebagaimana dicontohkan  oleh Rasulullah Muhammad

SAW, sebagaimana, yang dijelaskan dalam Q.S Al-Ahzab/33: 21 berikut:

         
   

Terjemahnya:
“ Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik
bagimu yaitu bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.”26

Menurut Al-Ghulayani, bahwa pendidikan agama Islam ialah

menanamkan akhlak yang mulia dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya

dan menyiraminya dengan petunjuk dan nasehat, sehingga akhlak itu menjadi

salah satu kemampuan (meresap dalam) jiwanya kemudian buahnya berwujud

24Al Qur’an Surah Al-Maidah, :48 Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kemenag R.I
2014), h. 93.

25Burlian Shomad, Beberapa Persoalan Dalam Pendidikan Islam (Bandung: PT.Al-Ma’rif,
1980),  h. 57.

26Q,S, Al-Ahzab : 21, Al Qura’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI
2014), h. 336.
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keutamaan, kebaikan, dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air.27 Menurut

Syah Muhammad A. Naquib Al-Atas, penddikan agama Islam adalah usaha

yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik untuk pengenalan dan

pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu dalam tatanan

penciptaan sehingga membimbing kearah pengenalan dan pengakuan akan

tempat Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadian.28

Menurut Langgulung, pendidikan agama Islam ialah pendidikan yang

memiliki empat macam fungsi, yaitu: (1). Menyiapkan generasi muda untuk

memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan

datang. (2). Memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan peran-

peran tersebut dari genearasi kepada generasi mudah. (3) Memindahkan nilai-

nilai yang bertujuan memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang

menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup (surviral) suatu masyarakat dan

peradaban.29

Dengan kata lain, tanpa nilai-nilai keutuhan (integrity) dan kesatuan

(integration) suatu masyarakat, maka kelanjutan hidup tersebut tidak akan dapat

terpelihara dengan baik yang akhirnya akan berkesudahan dengan kehancuran

masyarakat   itu   sendiri dengan   hikmah   mengarahkan, mengajarkan,

melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Menurut M.

Yusuf Al-Qardhawi, pendidikan agama Islam adalah pendidikan manusia

27Mustofa al Ghulayani, Bimbingan Menuju Keakhlak yang Luhur, Terj. Moh. Abdul
Rathomy  ( Semarang: CV Toha Putra, 1978), h. 20.

28Syah Muhammad, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam ( Bandung: Mizan Pustak, 2003),
h. 16.

29Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1992),  h. 38.
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seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan

keterampilnnya. Karena itu, pendidikan agama Islam menyiapkan manusia untuk

hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk

menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan

pahitnya.30

Dari pendapat dan juga tujuan yang terpapar oleh para ahli di atas, dapat

disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam ini berisi mengenai pembelajaran

tentang agama Islam yang berlandaskan Al Quran yang merupakan kitab suci

agama Islam. Selain itu dalam pendidikan agama Islam disini juga

mengharapkan para siswa yang mempelajari agama Islam dapat memahami,

mempraktikkan dan juga mengaplikasikan seluruh pembelajaran yang sudah

didapatkan pada saat pendidikan tersebut berlangsung.

Jadi, pembelajaran yang sudah diperoleh dapat disalurkan lagi ke orang yang

belum memahami agama Islam tersebut, tujuannya agar seluruh manusia dapat

memahami, mempraktikkan, dan mengaplikasikan pembelajaran tadi. Seperti

pada materi iman kepada kitab-kitab Allah S.W.T. Demikianlah pengertian

pendidikan agama Islam yang dapat peneliti pelajari.

2. Model Pembelajaran

a. Konsep Model Pembelajaran Kontekstual

Menurut Aqib, model pembelajaran kontekstual  merupakan

pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan

30M. Yusuf Al-Qardhawi, Tarbiyah Islam dan Madrasah (Jakarta : Pustaka Al Kausar
2006), h. 34
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dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam

kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat.31 Zein juga menyatakan bahwa

pembelajaran kontekstual (CTL) adalah suatu proses pendidikan yang holistik

dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang

dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan

mereka sehari-hari (konteks, sosial, dan kultural) sehingga siswa memiliki

pengetahuan dan keterampilan secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari

satu permasalahan/ konteks ke permasalahan/konteks lainnya.32

Jhonson mendefenisikan pembelajaran kontekstual  sebagai berikut:

Sistem  adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa

melihat makna  dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan

cara menghubungkan objek-objek akademik dengan konteks dalam kehidupan

keseharian mereka, yaitu dengan konteks pribadi, sosial dan budaya mereka.33

Selanjutnya Jhonson menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran kontekstual

atau CTL, adalah sebuah proses pendidikan yang menolong para siswa melihat

makna dalam materi akademik dengan konteks dalam kehidupan seharian

mereka, yaitu konteks keadaan pribadi, sosial dan budaya mereka.34

31Zainal Aqib, Model-Model, Media, dan Strategi pembelajaran Kontekstual ( Bandung:
Yarama Widya, 2013), h. 1.

32Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontempor, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 37.
33Jhonson, Applied Multivariate Statistical Analysis, (Preticihal Unitet States of America,

2006), h. 67.
34Jhonson, Applied Multivariate....,h. 67.
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Menurut Lailatul mengatakan bahwa pembelajaran kontekstual

merupakan konsep belajar yang membantu guru mangaitkan antara materi

pembelajaran dengan situasi dunia nyata  siswa, dan  mendorong  siswa untuk

membuat hubungan antara pengetahuan yang  dimilikinya   dengan penerapan

dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Nurhadi berpendapat bahwa

pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru

mengaitkan antara materi dan membuat hubungan  antara pengetahuan yang

dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan

melibatkan ketujuh komponen utama pembelajaran efektif yaitu kontruktivisme,

bertanya, menemukan, masyarakat belajar, permodelan dan penilaian

sebenarnya.35

Menurut Trianto, pendekatan kontekstual  dapat dikatakan sebuah

pendekatan pembelajaran yang mengakui dan menunjukkan kondisi alamiah

dari   pengetahuan.   Selanjutnya Trianto,   pendekatan   kontekstual

melibatkan tujuh komponen utama, yakni: kontruktivisme, bertanya, inquiri,

masyarakat belajar, permodelan, dan penilaian autentik.36 Menurut Sugiyono,

pendekatan kontekstual merupakan sebuah sistem pengajaran yang cocok

dengan otak yang menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan

akademis dari kehidupan  sehari-hari siswa.37

35Nurhadi, Pembelajaran Kontekstual dan Penerapan Dalam KBK (Malang: UM Press,
2005), h. 5.

36Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Kontstruktivistik (Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2007), hal. 103-103.

37Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi Mixes Methosds
(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 3.



23

Rusman menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual  sebagai suatu

model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar untuk mencari,

mengolah,  dan    menemukan   pengalaman   belajar  yang   bersifat

konkret (terkait dengan kehidupan nyata) melalui keterlibatan aktivitas siswa

dalam mencoba, melakukan dan mengalami sendiri.38 Menurut Syaiful,

pendekatan kontekstual sebuah pembelajaran yang berfokus dalam melibatkan

siswa aktif memperoleh informasi yang dilaksanakan dengan mengenalkan

mereka pada lingkungan serta terlibat secara langsung dalam proses

pembelajarannya.39

Pembelajaran kontekstual  merupakan suatu konsep belajar dimana guru

menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.

Pembelajaran kontekstual adalah proses belajar mengajar yang erat

kaitannya dengan pengalaman nyata. Pembelajaran kontekstual adalah belajar

dimana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendororng siswa

membuat   hubungan   antara   pengetahuan   yang dimilikinya dengan

penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, sementara siswa

memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas, sedikit

demi sedikit dan dari proses mengkostruksi sendiri  sebagai bekal untuk

memecahkan masalah dalam kehidupannya. Menurut Sudrajat, pendekatan

38Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru (Bandung:
PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 190.

39Sagala Syaiful, Makna dan Konsep Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2003),  h. 28.
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kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan   mendorong   siswa

membuat  hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapnnya

dalam kehidupan mereka. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan

lebih bermakna bagi siswa.

Berdasarkan beberapa defenisi model pembelajaran kontekstual  tersebut

dapat diketahui bahwa pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang

mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa sehari-

hari, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat warga

negara, dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut.

Nurhadi dalam Wahyuni mengemukakan tentang pengertian model

pembelajaran kotekstual mengatakan bahwa penbelajaran kontekstual

merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang

diajarkan dengan situasi dunia  nyata siswa, mendorong siswa membuat

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam

kehidupan mereka sebagai anggota keluarganya dan masyarakat.40

Sedangkan menurut Bandono dalam wahyuni model pembelajaran

kontekstual merupakan proses pembelajaran yang holistik dan bertujuan

membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya

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

dan kultural), sehingga siswa memilki pengetahuan dan keterampilan yang

40Wahyuni, Teoi Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar Ruzz Medi, 2009), h. 30.
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dinamis, dan fleksibel untuk mengkonstruksikan sendiri secara aktif

pemahamannya.41

Model pemebalajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning)

bertujuan untuk memotivasi siswa memahami makna materi pelajaran yang

dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan

sehari-hari (konteks pribadi, sosial, dan kultural) sehingga siswa memiliki

pengetahuan yang secara fleksibel dapat diterapkan dari satu masalah ke

permasalahan lainnya, kegiatan-kegiatan model pembelajaran (Contextual

Teaching and Learning) terdiri dari konstruktivisme.

Pembelajaran kontekstual  adalah belajar dimana guru menghadirkan

dunia nyata ke dalam kelas dan mendororng siswa membuat hubungan antara

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka

sehari-hari, sementara siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari

konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit dan dari proses mengkostruksi sendiri

sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya.

Pembelajaran kontekstual mengacu pada sejumlah prinsip dasar

pembelajaran. Menurut Ditjen Dikdasmen depdiknas dalam Gafur menyebutkan

bahwa kurikulum dan pembelajaran kontekstual  perlu didasarkan pada prinsip-

prinsip sebagai berikut:

1. Keterkaitan, relevansi (relation). Proses pembelajaran hendaknya ada

keterkaitan dengan bekal pengetahuan (prerequisite Knowlidge) yang telah

ada pada diri siswa.

41Wahyuni, Teoi Belajar ...., h. 30
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2. Pengalaman langsung (experiencing). Pengalaman langsumg dapat diperoleh

melalui kegiatan eksplorasi. Penemuan (discovery), inventory, investigasi,

penelitian dan sebagainya. Experienceng dipandang sebagai jantung

pembelajaran kontekstual. Proses pembelajaran akan berlangsung cepat jika

siswa diberi kesempatan untuk memanipulasi peralatan, pemanfaatan sumber

belajar, dan melakukan bentuk-bentuk kegiatan penelitian yang secara aktif.

3. Aplikasi (opplyng). Menerapkan fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang

dipelajari antara siswa dan guru, antara siswa dengan narasumber,

memecahkan masalah dan mengerjakan tugas bersama merupakan strategi

pembelajaran pokok dalam pembelajaran kontekstual.

4. Alih pengetahuan (transferring). Pembelajaran kontekstual  menekankan

pada kemampuan siswa untuk mentrasfer situasi dan konteks yang lain

merupakan pembelajaran tingkat tinggi, lebih dari sekedar hafal.

5. Kerja sama (cooperating), Kerja sama dalam konteks saling tukar pikiran,

mengajukan dan menjawab pertanyaan, komunikasi interaktif antara sesama

siswa.

6. Pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang telah dimiliki pada situasi

lain.

Berdasarkan uraian di atas, prinsip-prinsip tersebut merupakan

pendekatan kontekstual dalam pembelajaran. Implementasi model pembelajaran

kontekstual lebih mengutamakan strategi pembelajaran dari pada hasil belajar,

yakni proses pembelajaran berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan
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siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru kesiswa.

Model pembelajaran kontekstual  dalam kelas cukup mudah.

Secara garis besar menurut Trianto,42 langkah-langkah yang harus

ditempuh dalam pembelajaran kontekstual (CTL) adalah sebagai berikut:

1. Kembangkan pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna dengan

cara bekerja sendiri, menemukan sendiri dan mengkonstruksi sendiri

pengeathuan dan keterampilan barunya.

2. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiri untuk semua topik.

3. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya.

4. Ciptakan masyarakat belajar (belajar kelompok-kelompok)

5. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran.

6. Lakukan refleksi diakhir pertemuan

7. Melakukan penilaian yang benar dengan berbagai cara.

Sedangkan menurut Rusman, langkah-langkah pembelajaran kontekstual

sebagai berikut:43

1. Mengembangkan pemikiran siswa untuk melakuakn kegiatan belajar lebih

bermakna, apakah dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan

mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru yang akan

dimilkinya.

2. Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiri untuk semua topik yang

diajarkan.

42Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik (Jakarta:
Pretasi Pustaka, 2007), h. 106.

43Rusman, Model-model Pembelajaran Pengembangan Profesinalisme Guru (Bandung: PT.
Raja Grafindo Persada, 2012), h. 192.
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3. Mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui memunculkan pertanyaan-

pertanyaan.

4. Menciptakan masyarakat belajar, melalui kegiatan kelompok, berdiskusi,

tanya jawab dan sebagainya.

5. Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Bisa melalui ilustrasi,

model bahkan media yang sebenarnya.

6. Membiasakan anak untuk melakukan refleksi dari setiap pembelajaran yang

dilakukan.

7. Melakukan penilaian secara obyektif, yaitu menilai kemampuan sebenarnya

pada setiap siswa.

Berdasarkan penjelasan di atas, langkah-langkah pembelajaran

kontekstual tersebut lebih memungkinkan siswa dapat mengembangkan

pemikirannya untuk bekerja sendiri, menemukan sendiri pada setiap topik

pembelajaran sehingga mampu mengkonstrusikan semua pengetahuan dan

keterampilannya. Siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan sifat ingin

tahu dengan mengajukan pertanyaan-pertnyaan yang dapat ditempu dengan cara

menciptakan masyarakat belajar (belajara kelompok) dengan model

pembelajaran yang tepat, yamg pada akhirnya guru mengadakan penilaian

(evaluasi).

Dalam pengajaran kontekstual  memungkinkan terjadinya lima bentuk

belajar yang penting, yaitu mengaitkan (relating), mengalami (experiencing),

menerapkan (applying), bekerjasama (cooperating), dan mentrnsfer

(transferring).
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1. Mengaitkan adalah strategi yang paling hebat dan merupakan inti

kontuktivisme. Guru menggunakan strategi ini ketika ia mengkaitkan konsep

baru dengan sesuatu yang sudah dikenal siswa.

2. Mengalami merupakan inti belajar kontekstual dimana mengaitkan berarti

menghubungkan informasi baru dengan pengalaman dan pengetahuan

sebenarnya. Belajar dapat terjadi lebih cepat ketika siswa dapat

memanipulasi peralatan dan bahan serta melakukan bentuk-bentuk penelitian

yang aktif.

3. Menerapkan maksudnya siswa dapat menerapkan suatu konsep ketika ia

melakukan kegiatan pemecahan masalah. Guru dapat memotivasi siswa

dengan meberikan latihan yang realitas dan relevan.

4. Kerja sama maksudnya siswa yang bekerja secara individu sering tidak

membantu kemajuan yang signifikan. Sebaiknya, siswa yang bekerja secara

kelompok sering dapat mengatasi masalah yang komplek dengan sedikit

bantuan. Pengalaman kerjasama tidak hanya membantu siswa mempelajari

bahan ajar,  tetapi konsisten dengan dunia nyata.

5. Mentransfer maksudnya peran guru membuat bermacam-macam

pengalaman belajar dengan fokus pada pemahaman bukan hafalan.

Kelebihan model pembelajaran kontekstual menurut Bandono dalam

Wahyuni44 yaitu, (1) Pembelajaran lebih bermakna dan riil. Artinya  siswa

dituntut untuk dapat menangkap  hubungan antara pengalaman belajar di sekolah

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

44 Wahyuni, Teoi Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar Ruzz Medi, 2009), h. 31.
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mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja

bagi siswa materi itu aan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang

dipelajarinya akan   tertanam   erat   dalam   memori  siswa,  sehingga  tidak

akan   mudah dilupakan. (2) Pembelajaran lebih produktif dan mampu

menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena model pembelajaran

kontekstual menganut aliran konstruktivisme, dimana seorang siswa dtuntut

untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofis

kontruktivesme siswa diharapkan belajar melalui “mengalami” bukan

“manghafal”.

Sedangkan kekurangan pendekatan kontekstual yaitu: (1) Guru lebih

intensif dalam membimbing. Karena dalam model pembelajaran kontekstual

guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola

kelas sebagai sebuah tim  yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan

dan keterampilan yang baru bagi siswa. Siswa dipandang sebagai individu yang

sedang berkembang.  Kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi oleh

tingkat perkembangan dan keluasan pengalaman yang dimilikinya. Dengan

demikian, peran guru bukanlah sebagai instruktur atau “penguasa” yang

memaksa   kehendak   melainkan   guru adalah pembimbing siswa   agar

mereka    dapat   belajar sesuai dengan tahap perkembangannya,

(2) Guru  memberikan  kesempatan  kepada  siswa  untuk  menemukan  untuk

menerapkan   sendiri   ide-ide    dan mengajak   siswa   agar dengan menyadari

dan dengan sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar.

Namun dalam konteks ini tentunya guru memerlukan perhatian dan bimbingan
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yang ekstra terhadap terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa

yang ditetapkan semula.

Menurut Yoyo,45 model pembelajaran kontekstual yaitu: (1)

Pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik

maupun mental, (2) Kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai

tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji

hasil temuan mereka dilapangan, (4) Materi pembelajaran dapat ditemukan

sendiri oleh siswa, bukan hasil pemberian dari guru, (5) Penerapan pembelajaran

kontekstual dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna. Sedangkan

kelemahan dari model pembelajaran kontekstual yaitu: (1)

Diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual

berlangsung, (2) Jika guru tidak dapat mengendalikan kelas maka tidak dapat

menciptakan kelas yang kelas.

Berdasarkan pendapat para ahli tentang model pembelajan kontekstual di

atas, maka peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa model

pembelajaran kontekstual adalah konsep pembelajaran yang  banyak mebantu

guru untuk mengaitkan bahan ajarnya dengan kehidupan dunia nyata siswa dan

menuntut keaktivan siswa secara penuh sehinnga mereka termotifasi untuk

membuat   hubungan   antara   pengetahuan   yang   dimilikinya dalam

kehidupannya sebagai anggota keluagra dan masyarakan baik sebagai makhluk

individu maupun sebagai makhluk sosial.  Namun demikian tentu model

45 Yoyo, Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning), (Banyumas: Dinas
Pendidikan, 2006), h. 16.
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pembelajaran kontekstual banyak mamiliki beberapa kekurangan diantaranya,

(1)   Memerlukan   waktu   yang   cukup   lama   dalam   proses

pembelajaran, (2) Suasana kelas yang kurang kondusif jika guru tidak mampu

mengendalikan situasi kelas pada saat proses pembelajaran kontekstual

berlangsung,  (3) Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, guru

harus menyiapkan waktu ekstra untuk mengadakan bimbingan kepada siswa.

b. Konsep Model Pembelajaran Berbasis Masalah

Model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) adalah

merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual

sehingga merangsang siswa untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan

pembelajaran berbasis masalah , siswa bekerja dalam tim untuk memecahkan

masalah dunia nyata (real world).

Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran

yang menantang siswa untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja secara

berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah

diberikan kepada siswa, sebelum siswa mempelajari konsep atau materi yang

berkenaan dengan masalah yang dipecahkan.

Beberapa konsep model pembelajaran berbasis masalah menurut para

ahli:

1. Model pembelajaran dimaksudkan sebagai pola interaksi siswa dengan guru

di dalam kelas yang menyangkut strategi, pendekatan, metode dan teknik



33

pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar

di kelas.46

Konsep yang dikemukakan Suherman menjelaskan bahwa model

pembelajaran adalah suatu bentuk bagaimana interaksi tercipta antara guru

dan siswa berhubungan dengan strategi, pendekatan, metode dan teknik

pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran.

2. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan untuk

membelajarkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan

keterampilan memecahkan masalah, belajar peranan orang dewasa yang

otentik serta menjadi siswa yang mandiri. Pemebelajaran berbasis

masalah tidak dirancang untuk membantu guru untuk memberikan

informasi sebanyak - banyaknya kepada siswa, akan tetapi pembelajaran

berbasis masalah dikembangkan untuk memnbantu siswa mengembangkan

kemampuan berpikir, pemecahan masalah dan keterampilan intelektual, belajar

berbagai peran orang dewasa melalui keterlibatan mereka dalam pengalaman

nyata dan menjadi pelajar yang mandiri.47

Menurut Jodion Siburion, dkk dalam Utami, pembelajaran berbasis

masalah merupakan   salah   satu model pembelajaran   yang berasosiasi

dengan pembelajaran kontekstual. Pembelajaran artinya dihadapkan suatu

46Suherman, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer (Bandung: UPI, 2003),  h. 35
47Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Cet. II; Jakarta: PT

Raneka Cipta, 2002), h. 1-2.
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masalah, yang kemudian dengan melalui pemecahan masalah, melalui masalah

tersebut siswa belajar keterampilan-keterampilan yang lebih mendasar.48

Menurut Duch, Pembelajaran berbasis masalah adalah metode

instruksional yang menantang siswa agar belajar untuk belajar, bekerja sama

dengan kelompok untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. Masalah ini

digunakan untuk mengaitkan rasa keingintahuan serta memiliki kemampuan

analisis siswa dan inisiatif atas materi pelajaran. PBM mempersiapkan siswa.49

Pembelajaran berbasis masalah secara khusus dirancang untuk

melibatkan siswa secara aktif memecahkan sebuah masalah dalam kelompok

kecil. Masalah yang harus dipecahkan oleh siswa tersebut hendaknya disiapkan

secara konteks pembelajaran baru. Selanjutnya, dari analisis serta penyelesaian

terhadap masalah yang ada, diharapkan siswa dapat memperoleh pengetahuan

dan keterampilan baru yang berhubungan dengan pemecahan masalah.

Dalam pembelajaran berbasis masalah hendaknya disajikan masalah-

masalah yang autentik dan bermakna sehingga dapat memberikan kemudahan

pada siswa untuk melakukan penyelidikan atau inquiri. Peran guru dalam model

ini adalah mengajukan masalah, memfasilitasi penyelidikan dan interaksi siswa,

serta mendukung siswa dalam pembelajaran. Model ini diorganisasikan disekitar

situasi kehidupan nyata yang menghindari jawaban sederhana dan mengandung

berbagai pemecahan yang bersaing.

48Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi, (Cet. III; Bandung:
Revika Aditama, 2013), h. 59.

49Duch Barbara J. Problem Based Learning Physics, The Power of Students Teaching Student (
Journal of College Science Teacher (JCST), 1996 ) , h. 328-329.
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Langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah menurut Ibrahim dan

Nur dalam Suprihatingrum,50 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Berbasis Masalah

Tahap Tingkah Laku Guru

Fase 1
Orientasi siswa pada
masalah

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran,
menjelaskan logistik yang dibutuhkan,
mengajukan fenomena, demonstrasi, atau
cerita untuk memunculkan masalah,
memotivasi siswa untuk terlibat dalam
pemecahan masalah yang dipilih.

Fase 2
Mengorganisasi siswa
untuk belajar

Guru membantu siswa untuk
mendefiniskan dan mengorganisasi tugas
belajar yang berhubungan dengan
masalah tersebut.

Fase 3
Membimbing penyelidikan
individual maupun
kelompok

Guru mendorong siswa mengumpulkan
informasi yang sesuai, melaksanakan
eksperimen, dan mendapat penjelasan
dan pemecahan masalah.

Fase 4
Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya

Guru membantu siswa merencanakan dan
menyiapkan karya yang sesuai seperti
laporan, video, dan model serta
membantu mereka untuk berbagi tugas
dengan temannya.

Fase 5
Menganilisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Guru membantu siswa melakukan
refleksi atau evaluasi terhadap
penyelidikan mereka dan proses-proses
yang mereka gunakan.

Ibrahim dan Nur dalam Ralibi,51 mendeskripsikan fase-fase dalam

pembelajaran berbasis masalah, sebagai berikut:

50Suprihatiningrum, J. (2013). Strategi pembelajaran Teori & Aplikasi. (Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media, 2013), h. 223.

51Ralibi, S, Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah pada Materi Logika
Matematika Ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa. Skripsi IKIP-PGRI (Pontianak:2015), h. 27
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Fase 1 Mengorientasikan Siswa pada Masalah

Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan

aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Dalam penggunaan pembelajaran

berbasis masalah, tahapan ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan

dengan rinci apa yang harus dilakukan oleh siswa dan juga oleh guru. Serta

dijelaskan bagaimana guru akan mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini

sangat penting untuk memberikan motivasi agar siswa dapat mengerti dalam

pembelajaran yang akan dilakukan.

Fase 2 Mengorganisasikan Siswa Untuk Belajar

Disamping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah,

pembelajaran berbasis masalah juga mendorong siiswa belajar berkolaborasi.

Pemecahan suatu masalah sangat membutuhkan kerjasama dan sharing antar

anggota. Oleh sebab itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan

membentuk kelompok-kelompok siswa dimana masing-masing kelompok akan

memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip

pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam

konteks ini seperti: kelompok harus heterogen, pentingnya interaksi antar

anggota, komunikasi yang efektif, adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru

sangat penting memonitor dan mengevaluasi kerja masing-masing kelompok

untuk menjaga kinerja dan dinamika kelompok selama pembelajaran.

Setelah siswa diorintasikan pada suatu masalah dan telah membentuk

kelompok belajar selanjutnya guru dan siswa menetapkan subtopik-subtopik

yang spesifik, tugas-tugas penyelidikan, dan jadwal. Tantangan utama bagi guru
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pada tahap ini adalah mengupayakan agar semua siswa aktif terlibat dalam

sejumlah kegiatan penyelidikan dan hasil-hasil penyelidikan ini dapat

menghasilkan penyelesaikan terhadap permasalahan tersebut.

Fase 3 Membantu Penyelidikan Individual dan Kelompok

Penyelidikan adalah inti dari pembelajaran berbasis masalah. Meskipun

setiap situasi permasalahan memerlukan teknik penyelidikan yang berbeda,

namun pada umumnya tentu melibatkan karakter yang identik, yakni

pengumpulan data dan eksperimen, behipotesis, dan penjelasan, dan

memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan

aspek yang sangat penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong peserta didik

untuk mengumpulkan data dan melaksanakan eksperimen sampai mereka betul-

betul memahami dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar siswa

mengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan membagun ide mereka

sendiri.

Guru membantu peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-

banyaknya dari berbagai sumber, dan juga guru seharusnya mengajukan

pertanyaan pada siswa untuk berfikir tentang masalah dan ragam informasi yang

dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan.

Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan tentang

fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai menawarkan

penjelasan dalam bentuk hipotesis, penjelasan, dan pemecahan. Selama

pengajaran pada fase ini, guru mendorong siswa untuk menyampaikan semua

ide-ide dan menerima secara penuh ide tersebut. Guru juga harus mengajukan
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pertanyaan yang membuat siswa berfikir tentang kelayakan hipotesis dan solusi

yang mereka buat serta tentang kualitas informasi yang dikumpulkan.

Fase 4 Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya

Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan hasil karya. Hasil karya

lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukan

situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik

dari situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian

multimedia. Tentunya kecangihan hasil karya sangat dipengaruhi tingkat berfikir

siswa. Langkah selanjutnya adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru

berperan sebagai organisator pemeran. Akan lebih baik jika dalam pemeran ini

melibatkan siswa-siswa lainnya, guru-guru, orang tua, dan lainnya yang dapat

menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik.

Fase 5 Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah

Fase ini merupakan tahap akhir dalam pembelajaran berbasis masalah.

Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi

proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan intelektual yang

mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta siswa untuk merekonstruksi

pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajarnya.

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan model pembelajaran berbasis masalah menurut Sumantri,52 sebagai

berikut:

52Sumantri, M.S, Strategi Pembelajaran. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 46.
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1. Melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan

2. Berfikir dan bertindak kreatif

3. Siswa dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis

4. Mengidentifikasi dan mengevaluasi penyelidikan

5. Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan

6. Merangsang bagi perkembangan kemajuan berfikir siswa untuk

menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi dengan tepat

7. Dapat membuat pendidikan lebih relevan dengan kehidupan

Sedangkan kekurangan model pembelajaran berbasis masalah

Sumantri,53 mengemukakan sebagai berikut:

1. Beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk menerapkan model ini.

2. Membutuhkan alokasi waktu yang lebih panjang

3. Pembelajaran hanya berdasarkan masalah

Sanjaya,54 mengemukakan pula kelebihan dan kelemahan dari model

pembelajaran berbasis masalah yaitu :

a. Kelebihannya:

1. Menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan

pengetahuan baru bagi siswa.

2. Meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa.

53Sumantri, M.S, Strategi Pembelajaran. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 47.
54 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Preneda

Sanjaya, (Jakarta: Preneda Sanjaya, 2007), h. 38.
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3. Membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami

masalah dunia nyata.

4. Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan

bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan.

5. Mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan

mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan

pengetahuan baru.

6. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan

yang mereka miliki dalam dunia nyata.

7. Mengembangkan minat siswa untuk secara terus menerus belajar sekalipun

belajar pada pendidikan formal telah berakhir.

8. Memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna

memecahkan masalah dunia nyata.

b. Kekurangannya yaitu:

1. Manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan

bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan

merasa enggan untuk mencobanya.

2. Untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai

materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah mengapa mereka harus

berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka

akan belajar apa yang mereka ingin pelajari.

Dari pendapat para ahli di atas yang mengemukakan langkah-langkah

dan kelebihan serta kelemahan dari model pembelajaran berbasis masalah maka
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peneliti menarik kesimpulan bahwa setiap model pembelajaran memiliki

keunggulan dan kekurangan ketika diterapkan pada setiap proses pembelajaran

yang disebabkan situasi dan kondisi siswa serta kelas yang berbeda.

B. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian

ini antara lain:

1. Hutabarat, dalam penelitiannya yang berjudul “ Perbedaan Hasil Belajar

Siswa Yang Diajar dengan Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL)

dan Model Pembelajaran Kontekstual (CTL) dalam Penerapan K.13 Pada

Materi Pokok Ekosistem Kelas X SMA Negeri 3 Medan. Hasil penelitian ini

menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada hasil belajar

siswa yang diajar denga model pembelajaran berbasis masalah  dengan

model pembelajaran kontekstual Ho ditolak dan Ha diterima.55

2. Hidayat, dalam penelitiannya yang berjudul “ Studi Komparasi Metode

Pembelajaran Problen Based Learning (PBL) dan Contxtual And Learning

(CTL) Terhadap Pencapaian Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI

SMA Muhammadiyah Surakarta.” Kesimpulan dari penelitian ini adalah

bahwa penggunaan metode pembelajaran CTL pada sub kompetensi pajak

menghasilakan prestasi belajar ekonomi lebih baik dibandingkan dengan

menggunakan metode pembelajaran BPL.56

55Gresya M. Hutabarat, Perbedaan Hasil belajar siswa yang Diajar dengan PBL dan yang
diajar dengan Model CTL, (Tesis,   Universitas Sumatera Utara Medan: 2014 ) hal. ii

56Asi Nur Hidayat, Perbedaan Prestasi Belajar Ekonomi siswa Yang diajar dengan metode
PBL dan siswa Yang Diajar dengan Metode CTL, (Tesis, Universitas Muhammadyah,
Surakarta:2007), hal.iii
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3. Sajina, dalam penelitiannya yang berjudul “ Penerapan Pendekatan

Kontekstual Melalui Metode Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Unaaha”. Hasil penelitiannya memberi

kesimpulan bahwa penerapan pendekatan kontekstual melalui metode

diskusi dapat meningkatkan hasil belajar IPS.57

4. Pratiwi, dalam penelitiannya yang berjudul “Perbedaan Hasil Belajar Siswa

Menggunakan Model Pembelajaran Based Learning dengan Model

Discovery Learning Pada Konsep Virus  Pada Siswa Kelas X SMA PGRI

Hasil penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang

mendapat perlakuan model PBL dengan DL.58 Dari hasil penelitian pada

kelas PBL menunjukkan nilai indeks gain 0,66 (sedang). Sedangkan hasil

penelitian pada kelas Discovery Learning menunjukkan nilai indeks 067

(sedang), sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan model Discovery

Learning lebih baik dibandingkan dengan kelas menggunakan model PBL

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep virus.

5. Sari Tennang, dalam penelitiannya yang berjudul, “Perbedaan Hasil Belajar

Ekonomi, Siswa Yang Diajar dengan Pendekatan Scientific dan

6. Pendekatan Kontekstual Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Pasar wajo.

Pada penelitian ini berdasarkan hasil hipotesis diperoleh nilai thitung sebesar =

2,027 sedangkan ttabel = 1,671. Oleh karena itu thitung lebih besar dari ttabel,

57Sajina, Penerapan Pendekatan Kontekstual Melalui Metode Diskusi, (Tesis, UHO, 2014),
hal. iii

58Nurul Wide Pratiwi, Perbedaan Hasil Belajar Siswa dengan Perlakuan PBL dan Perlakuan
Discory Learning, ( Tesis, Universtis Pendidikan Indonesia, Bandung: 2016), hal iii
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maka Ho ditolak dan hipotesis diterima. Jadi hasil belajar ekonomi yang

diajar dengan pendekatan pembelajaran scientific lebih

tinggi dengan nilai rata-rata 80,7 dibanding dengan yang diajar dengan

pendekatan pembelajaran kontekstual dengan nilai rata-rata 76,5.59

Antara penelitian terdahu dengan penelitian ini memiliki beberapa

persamaan yakni menganilisis hasil belajar siswa dengan menggunakan

beberapa pendekatan atau model pembelajaran, jenis penelitian, serta teknik

pengumpulan data yang sama, sedangkan perbedaannya dengan penelitian

ini adalah penelitian terdahulu tidak menganilisis tentang hasil belajar siswa

dilihat dari kognitif, afektif maupun psikomotornya.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori dan realita maka dapatlah digambarkan kerangka

berpikir bahwa pembelajaran dirancang untuk membelajarkan siswa. Artinya

system pembelajaran menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dengan

kata lain, pembelajaran ditekankan pada aktivitas siswa. Siswa dikatakan belajar

dengan aktif jika mereka mendominasi aktivitas pembelajaran. Peneliti sebagai

pengajar dalam hal ini mengajar pendidikan agama Islam berusaha dalam setiap

mengajar menciptakan suasana kelas yang hidup  sehingga siswa partisipasi,

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan agar mencapai hasil belajar yang baik.

59Sari Tennag , Perbedaan Hasil Belajar Ekonomi antara Siswa yang Diajar dengan
Pendekatan Cientific dan yang Diajar dengan Pendekatan Kontekstual, (Tesis, UHO Kendari:2017),
hal..iii
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Masalah hasil belajar merupakan suatu problem yang tidak pernah habis

dibicarakan dalam dunia pendidikan, karena hasil belajar menjadi salah satu

indikator proses pendidikan dan pengajaran yang ditetapkan pada siswa. Dalam

kegiatan pembelajaran kita senantiasa berhadapan dengan masalah sehingga

siswa dituntut untuk berfikir kritik, kreatif, dan mandiri.

Upaya untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam (PAI)

dan mutu pendidikan sekolah diantaranya adalah dengan pendekatan atau model

pembelajaran yang baru dan bervariasi. Model pembelajaran

adalah merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses yang

sifatnya masih umum. Tapi betapapun tepat dan baiknya metode yang dipakai

dalam pembelajaran PAI belum menjamin akan tercapainya tujuan pendidikan

yang diinginkan. Berbagai kesulitan yang diajarkan dalam pembelajaran, yang

salah satunya adalah kesulitan yang mencerna pembelajaran yang diberikan oleh

guru menjadi kendala dalam proses pembelajaran yang dilakssanakan. Ketepatan

seorang guru dalam memilih model pembelajaran yang digunakan sangat

berpengaruh dengan apa yang akan diterima oleh siswa sendiri.

Dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan global dan tuntutan

kemajuan ilmu pengetahuan, oleh karena itu peneliti sebagai guru PAI sedapat

mungkin harus menciptakan pembelajaran yang menarik, perlu memilih

pendekatan, model atau strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi

kelas dan siswa, sehingga mereka merasa tertarik untuk mengikuti materi

pelajaran yang diajarkan. Salah satu model pembelajaran yang dianggap efektif
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yang akan digunakan dalam proses pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Raha

khususnya kelas yang diajar peneliti adalah model pembelajaran kontekstual.

Model atau  pendekatan  kontekstual  merupakan   konsep   belajar

membantu  guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia

nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai

anggota masyarakat. Model pembelajaran kontekstual dapat membantu siswa

untuk menghubungkan isi materi dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk

mengemukakan makna secara alamiah, belajar lebih cepat ketika siswa dapat

memanipulasi peralatan dan bahan serta melakukan bentuk penilaian yang aktif

dan siswa menerapkan suatu konsep ketika mereka melakukan kegiatan

pemecahan masalah.

Pemilihan model pembelajaran harus tepat dan perlu pemikiran dan

penerapan    yang     matang     dengan   tujuan     untuk   meningkatkan   hasil

belajar siswa dalam  setiap  pembelajaran   pada   umumnya   dan   khususnya

pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI). Tentu untuk mengetahui efektif

dan   efesiennya   suatu   model   pembelajaran  yang   akan  diterapkan   pada

pembelajaran PAI , maka peneliti selain menggunakan model pembelajaran

kontekstual akan manggunakan salah satu model pembelajaran yang lain sebagai

pembanding.

Sebagai metode pembanding peneliti akan menggunakan model

pembelajaran   berbasis masalah  ( PBL). Pembelajaran berbasis masalah

merupakan suatu model pembelajaran yang menantang siswa untuk “belajar
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bagaimana belajar”, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari

permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk

mengikat siswa pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah

diberikan kepada siswa, sebelum siswa mempelajari konsep atau materi yang

berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan.

Pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah pendekatan

pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang siswa

untuk belajar. Dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah,

siswa bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata (real world).

Pada aspek filosofi,  pembelajaran berbasis masalah dipusatkan pada

siswa yang dihadapkan pada suatu masalah. Sementara pada subject based

learning guru menyampaikan pengetahuannya kepada siswa sebelum

menggunakan masalah untuk memberi ilustrasi pengetahuan tadi. PBL bertujuan

agar siswa mampu memperoleh dan membentuk pengetahuannya secara efisien,

kontekstual, dan terintegrasi. Model pembelajaran pokok dalam PBL berupa

belajar dalam kelompok kecil dengan sistem tutorial.60 Pada prinsipnya

merupakan konseppembelajaran membatu guru mengaitkan

antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan

kehidupannya sehari-hari.

Jadi walaupun waktu yang tersedia sudah 3 x 45 menit dalam satu kali

pertemuan ini belum cukup. Kelebihan dari kedua model pembelajaran ini

60 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran Teori dan Apikasi,(Jogyakarta: Ar Ruzz
Media, 2014), cet. 2 hal.215-216.
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menurut peneliti adalah bahwa guru tidak lagi berperan sebagai pusat

informasi. Tugas guru hanya mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja

bersama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi

siswa. Siswa dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. Kemampuan

belajar seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan keluasan

pengalaman yang dimlikinya.

Namun demikian model pembelajaran kontekstual dan model

pembelajaran berbasis masalah masih memiliki banyak kekurangan, diantaranya,

guru jarang menjelaskan, guru sudah beranggapan bahwa dengan kurikulum

2013 ini yang melahirkan macam-macam model pembelajaran guru tidak perlu

menjelaskan lagi materinya. Padahal kita tahu bahwa pelajaran pendidikan

agama Islam tidak cukup hanya teori saja tetapi banyak materi PAI yang

memerlukan praktek.

Oleh karena itu, peran guru bukanlah sebagai penguasa yang selalu

memaksakan kehendak melainkan guru sebagai pembimbing siswa agar mereka

dapat belajar sesuai dengan perkembangannya. Guru memberi kesempatan

kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-idenya dan mengajak

siswa agar dengan sadar menggunakan strategi-strategi sendiri dalam belajar.

Kedua model pembelajaran  yang digunakan peneliti mengajar PAI dengan

sasaran agar siswa memperoleh hasil belajar yang maksimal sesuai  dengan

tujuan yang diharapkan. Adapun skema dari alur pemikiran di atas adalah

sebagai berikut:
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Skema Kerangka Pikir

MODEL PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN BERBASIS
MASALAH

- Orientasi siswa pada masalah.
- Mengorganisasi siswa untuk

belajar.
- Membimbing penyelidikan

individual maupun kelompok
- Mengembangkan dan

menyajikan hasil karya
- Menganilisis dan

mengevaluasi proses
pemecahan masalah

KOGNITIF
HASIL BELAJAR                          AFEKTIF

PAI PSIKOMOTOR

SISWA

PEMBELAJARAN
KONTEKSTUAL

-Mengaitkan konsep baru
dengan sesuatu yang sudah
dikenal siswa.

-Mengalami,menghubungkan
informasi baru debgan
pengetahuan.
-Menerapkan latihan yang

relevan
-Mentranfer pengalaman

belajar dan kerjasama.

PEMBELAJARAN PAI

KELAS
XI MIA-2

KELAS
XI MIA-3

GURU PAI
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D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian relevan dan kerangka pikir di atas, maka peneliti

mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan hasil belajar PAI aspek kognitif  siswa yang diajar

dengan menggunakan model pembelajaran kontesktual dan siswa yang

diajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah.

2. Terdapat perbedaan hasil belajar PAI aspek kognitif  siswa yang diajar

dengan menggunakan model pembelajaran kontesktual dan siswa yang

diajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah.

3. Terdapat perbedaan hasil belajar PAI aspek psikomotor  siswa yang diajar

dengan menggunakan model pembelajaran kontesktual dan siswa yang

diajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah.


