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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, 

akibat interaksi individu dengan lingkungan.
9
 Sri Rumini, menjelaskan bahwa 

belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku yang relatif menetap, baik yang dapat diamati maupun 

tidak dapat diamati secara langsung, yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau 

pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan.
10

 Sehubungan dengan 

pendapat itu, maka Wahidmurni, Alifin Mustikawan dan Ali Ridho menjelaskan 

bahwa seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia mampu 

menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut di 

antaranya dari segi kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau sikapnya 

terhadap suatu objek.
11

  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses atau aktivitas 

siswa secara sadar dan sengaja, yang dirancang untuk mendapatkan suatu 

pengetahuan dan pengalaman yang dapat mengubah sikap dan tingkah laku 

seseorang sehingga dapat mengembangkan dirinya kearah kemajuan yang lebih 

baik. 

                                                           
9
 Muhammad Ali, Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2008), hlm. 14 
10

 Sri Rumini, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UPP IKIP Yogyakrta, 1991), hlm. 59 
11

 Wahidmurni, Alifin Mustikawan, dan Ali Ridho, Evaluasi Pembelajaran: Kompetensi 

dan Praktik, (Yogyakarta: Nuha Letera, 2010), hlm.18 
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Nana Sudjana memberikan definisi hasil belajar adalah “kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”.
12

 Hasil belajar 

dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang dilakukan secara sistematis 

mengarah kepada perubahan yang positif yang kemudian disebut dengan proses 

belajar. Akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil belajar 

siswa. Sudjana mengemukakan, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah menerima pengalaman belajar.
13

 Sedangkan Hamalik mengatakan 

bahwa “hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan 

kelakuan”.
14

 Selanjutnya Hamalik mengatakan “bukti bahwa seseorang telah 

belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari 

tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti”
15

 Slameto 

menambahkan “hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh dari suatu proses 

usaha setelah melakukan kegiatan belajar yang dapat diukur dengan menggunakan 

tes guna melihat kemajuan siswa”.
16

  

Sedangkan Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain mengatakan “yang 

menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil adalah 

daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik 

secara individual maupun kelompok”
17

.  

                                                           
12

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar , (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,  2005), hlm. 22. cet ke-10. 
13

 Ibid., hlm. 22, Cet. 15 
14

 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 36 
15

 Ibid., hlm. 114 
16

 Slameto, Op.Cit., hal. 8 
17

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

Cipta, 2010), hlm. 107 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar sebagai 

perubahan perilaku secara positif serta kemampuan yang dimiliki siswa dari suatu 

interaksi tindak belajar dan mengajar yang berupa hasil belajar intelektual, strategi 

kognitif, sikap dan nilai, inovasi verbal, dan hasil belajar motorik. Perubahan 

tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih 

baik dibandingkan dengan sebelumnya. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Mendapatkan hasil belajar yang baik, mungkin akan banyak menemukan 

kesulitan-kesulitan, karena hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut 

W.S.Wingkel mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah : 

a. Faktor psikis 

1) Intelektual: Motivasi belajar, sikap, perasaan, minat, kondisi, akibat 

keadaan kultural/ekonomi. 

2) Non intelektual: Motivasi belajar, sikap, perasaan, minat, kondisi, akibat 

keadaan kultural/ekonomi. 

b. Faktor-faktor fisik 

c. Faktor-faktor proses belajar di sekolah seperti kurikulum pengajaran, sarana 

prasarana disiplin sekolah, fasilitas belajar dan pengelompokkan siswa. 

d. Faktor sosial diantaranya adalah: sistem sosial, status sosial siswa, dan 

interaksi guru-siswa. 
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e. Faktor-faktor situasional, seperti  keadaan politik, keadaan waktu dan 

tempat.
18

 

Slameto, mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, 

antara lain : 

a. Faktor intern. 

Faktor intern adalah faktor yang timbul dari dalam diri  individu itu 

sendiri, adapun yang digolongkan kedalam faktor intern yaitu: Kecerdasan, minat, 

bakat dan motivasi. 

b. Faktor ekstern. 

Faktor ekstern adalah faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

yang sifatnya di luar diri siswa yaitu: Keadaan keluarga, Keadaan sekolah dan 

Keadaan lingkungan masyarakat.
19

 Hal ini seperti yang dijelaskan dalam QS. Al 

Isra ayat 24 yang berbunyi :  

ْحَمِة َوقُْل َربِّ اْرَحْمهَُما َكَما َربَّيَانِي  لِّ ِمَن الزَّ َواْخفِْض لَهَُما َجنَاَح الذُّ

( )َصِغيًزا   
 
Artinya : "Dan rendahkan;ah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 

kesayangan dan ucapkanlah : "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, 

sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." (Q.S. Al Isra' : 24) 

 

Pada surah ini yang termasuk karakter pendidikan dalam islam adalah 

berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Akhlak anak terhadap orang 

tua dalam kandungan Q.S Al Isra ayat  24 terdiri dari lima macam yaitu larangan 

mengatakan perkataan uffin, larangan membentak dengan kata-kata kasar, berkata 

                                                           
18 W. S. Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belaja,  ( Jakarta : Gramedia, 1989), 

hlm. 19. 
19

 Slameto, Belajar dan  Faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka cipta. 

2010) hlm. 54. 
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dengan perkataan yang mulia, bersikap tawadhu, dan mendoakan orang tuanya 

baik masih hidup maupun sudah meninggal. Era modernisasi saat ini telah 

merubah banyak hal dari tatanan hidup manusia. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan anak 

dalam hasil belajar di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, kedua faktor 

tersebut sangat mempengaruhi dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. 

Kemampuan belajar siswa berpengaruh pada prestasi belajar yang dicapai dari 

setiap siswa karena setiap faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa juga 

berbeda-beda 

3. Aspek-aspek hasil belajar 

Proses belajar mengajar harus mendapat perhatian serius yang melibatkan 

berbagai aspek yang menunjang keberhasilan belajar mengajar. Hasil belajar 

dapat dikelompokan menjadi tiga aspek diantaranya yaitu: aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. 

a. Aspek kognitif 

Yaitu yang berkenaan dengan pengenalan baru atau mengingat kembali 

(menghafal), memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan kemampuan 

mengevaluasi. 

b. Aspek afektif 

Yaitu berhubungan dengan pembangkitan minat, sikap atau emosi juga 

penghormatan (kepatuhan) terhadap nilai atau norma. 

c. Aspek psikomotorik 
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Yaitu pengajaran yang bersifat keterampilan atau yang menunjukkan gerak 

(skill). Keterampilan tangan menunjukkan pada tingkat keahlian seseorang dalam 

suatu tugas tertentu. 

B. Model CTL (Contextual Teaching and Learning) 

1. Pengertian CTL (Contextual Teaching and Learning) 

Nurhadi mengatakan Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah 

konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang di 

ajarkan dan situasi dunia nyata siswa. Sedangkan menurut Sugiyanto   CTL 

adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk menolong para siswa 

memaknai didalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara 

menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan 

keseharian mereka.
20

 

Wina Sanjaya, mengatakan Contextual Teaching and Learning adalah 

suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses  keterlibatan siswa 

secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan 

menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata.
21

 Udin Saefudin Sa‟ud, 

mengungkapkan bahwa pembelajaran kontekstual menekankan kepada proses 

keterlibatan siswa untuk menemukan materi, artinya proses belajar 

berorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. 
22

 

B. Johnson Elaine, mendefinisikan pengertian CTL sebagai berikut: CTL 

adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat 

makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara 

                                                           
20 Nurhadi, Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching Learning) dan Penerapannya 

Dalam KBK, (Malang: UM Press, 2003), hlm. 21.  
21 Wina Sanjaya, Op.Cit., hlm. 225. 
22 Udin Saefudin Sa‟ud, Inovasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 263. 
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menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan 

keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya 

mereka. Untuk mencapai tujuan ini, sistem tersebut meliputi delapan komponen 

berikut: membuat keterkaitan yang bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti, 

melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, melakukan kerja sama, berpikir 

kritis dan kreatif, membantu individu untuk tumbuh berkembang, mencapai 

standar yang tinggi, dan menggunakan penilaian autentik.
23

 

Kutipan di atas menegaskan hakikat CTL yang dapat diringkas  dalam tiga 

kata, yaitu makna, bermakna, dan dibermaknakan. CTL berikhtiar membangun 

makna yang berkualitas dengan menghubungkan suatu pelajaran dengan pelajaran 

yang lain dengan lingkungan personal dan  sosial siswa. Sehingga disimpulkan 

bahwa, Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu pembelajaran yang  

membuat  siswa mampu  menghubungkan isi dari subjek-subjek akademik dengan 

konteks kehidupan keseharian mereka untuk menemukan makna dengan 

memberikan pengalaman-pengalaman baru yang merangsang otak membuat 

hubungan-hubungan baru, guru bertugas untuk membantu siswa menemukan 

makna baru sehingga siswa mampu memahami isi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru.   

2. Karateristik Contextual Teaching and Learning 

Wina Sanjaya, mengatakan Karakteristik CTL sangatlah penting untuk 

diperhatikan dalam menerapkan pembelajaran CTL yang baik. Terdapat lima 

                                                           
23 B. Johnson Elaine, Contextual Teaching dan Learning: Menjadikan kegiatan Belajar-

Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna, (Bandung: MLC, 2007), hlm. 67. 
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karateristik penting dalam proses pembelajaran yang menggunakan model CTL 

yaitu :  

a. Activiting Knowledge 

Pembelajaran CTL merupakan proses pengaktifan pengetahuan  yang 

sudah ada (activiting knowledge), artinya apa yang akan dipelajari tidak terlepas 

dari pengetahuan yang sudah dipelajari, dengan demikian pengetahuan yang akan 

diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh dan memiliki keterkaitan satu sama 

lain. 

b. Acquiring Knowledge 

Pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh 

dan menambah pengetahuan baru (acquiring knowledge). Pengetahuan baru itu 

diperoleh dengan cara deduktif, artinya pembelajaran dimulai dengan mempelajari 

secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. 

c. Understanding Knowledge 

Artinya pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal tetapi untuk 

dipahami dan diyakini, misalnya dengan cara meminta tanggapan dari yang lain 

tentang pengetahuan yang diperolehnya dan berdasarkan tanggapan tersebut baru 

pengetahuan itu dikembangkan.   

d. Applying Knowledge 

Artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya harus dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga tampak perubahan perilaku siswa. 

e. Reflecting Knowledge 
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Melakukan refleksi (reflecting knowledge) terhadap strategi 

pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses 

perbaikan dan penyempurnaan strategi.
24

 

3. Asas-Asas Contextual Teaching and Learning 

Wina Sanjaya, mengemukakan bahwa Contextual Teaching and Learning 

merupakan suatu model pembelajaran yang memiliki 7 asas. Asas-asas ini yang 

melandasi pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan model CTL. Di 

bawah ini akan dijelaskan ketujuh asas CTL tersebut. 

a. Kontrutivistik (Contructivist) 

Konstruktivistik (Constructivist) merupakan landasan berfikir  

pembelajaran kontekstual, bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit 

demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan 

tidak secara tiba-tiba. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, dan 

kaidah yang konstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman 

nyata. 

b. Bertanya (Questioning) 

Bertanya (Questioning) merupakan strategi utama pembelajaran yang 

berbasis kontekstual. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan 

guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berfikir siswa. 

Bagi siswa, kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan 

pembelajaran yang berbasis inquiry, yaitu menggali informasi,mengkonfirmasikan 

                                                           
24

Wina Sanjaya, Op.Cit., hal. 256. 
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apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum 

diketahui. 

c. Menemukan (Inquiry) 

Menemukan (Inquiry) merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran 

berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh siswa 

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

menemukan sendiri. 

d. Masyarakat Belajar (Learning community) 

Masyarakat Belajar (Learning Community) merupakan pembelajaran yang 

diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari sharing 

antar teman, antar kelompok, antar mereka yang tahu, ke mereka yang belum 

tahu. Dalam CTL, kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dalam kelompok-

kelompok belajar. Masyarakat belajar bisa tercipta apabila ada proses komunikasi 

dua arah. 

e. Pemodelan (Modeling) 

Pemodelan (Modeling) adalah sebuah pembelajaran keterampilan atau 

pengetahuan tertentu. Pemodelan pada dasarnya membahasakan gagasan yang 

dipikirkan, mendemonstrasikan, dan melakukan apa yang guru inginkan agar 

siswa ikut serta dalam kegiatan pemodelan.  

f. Refleksi (Reflection) 

Refleksi (Reflection) merupakan bagian penting dari pembelajaran CTL. 

Refleksi adalah cara berfikir tentang apa yang baru dipelajari atau berfikir ke 

belakang tentang apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Refleksi 
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merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru 

diterima. 

g. Penilaian Sebenarnya (Authentic assessment) 

Penilaian Sebenarnya (Authentic Assessment) adalah proses yang 

dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar 

yang dilakukan siswa. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui apakah siswa 

benar-benar belajar atau tidak. Penilaian ini dilakukan secara terus menerus 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
25

 

Asas-asas dalam model CTL saling berkaitan antara satu dengan lainnya. 

Keberhasilan pembelajaran CTL sangatlah dipengaruhi penerapan asas-asas CTL 

tersebut dalam setiap aspek kegiatan pembelajaran.  

4. Langkah-langkah pembelajaran CTL (Contextual Teaching and 

Learning) 

Secara sederhana langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas adalah: 

a. Mengembangkan pemikiran siswa dengan cara mengajak siswa mengamati 

langsung objek pembelajaran..   
b. Mengarahkan siswa agar dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

baru dengan cara menemukan seperangkat fakta-fakta baru dari objek yang 

dipelajari. 
c. Melaksanakan kegiatan tanya jawab untuk mendorong dan menilai 

kemampuan siswa dalam menggali informasi dari seperangkat fakta-fakta 

baru yang ditemukan dari objek yang dipelajari serta mengkonfirmasi apa 

yang sudah diketahui dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum 

diketahui. 
d. Membentuk kelompok belajar agar siswa bisa bekerja sama dan melakukan 

sharing antar teman, antara mereka yang tahu ke mereka yang belum tahu 

sehingga siswa memperoleh pengetahuan baru. 
e. Mengajak siswa untuk membahasakan gagasan yang dipikirkan, 

mendemonstrasikan, dan menyampaikan hasil pembelajaran atau pengetahuan 

baru yang didapat dari objek pembelajaran. 

                                                           
25

Ibid., hlm. 258 
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f. Melaksanakan refleksi dengan mengajak siswa melihat kembali kelebihan 

dan kelemahan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
g. Mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan 

siswa dengan melakukan penilaian secara terus menerus. 

 

5. Kelebihan Dan Kelemahan Model CTL (Contextual Teaching And 

Learning) 

a. Kelebihan model CTL (Contextual Teaching and Learning) 

1) Memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai 

dengan potensi yang dimiliki sisiwa sehingga sisiwa terlibat aktif 

dalam PBM. 

2) Siswa dapat berfikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, 

memahami suatu isu dan memecahkan masalah dan guru dapat lebih 

kreatif 

3) Menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. 

4) Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan 

oleh guru. 

5) Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. 

6) Membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. 

7) Terbentuk sikap kerja sama yang baik antar individu maupun 

kelompok. 

b. Kelemahan model CTL (Contextual Teaching and Learning) 

1) Dalam pemilihan informasi atau materi  dikelas didasarkan pada 

kebutuhan  siswa  padahal, dalam kelas itu tingkat kemampuan 

siswanya berbeda-beda sehingga guru akan kesulitan dalam 

menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaiannya siswa tadi 

tidak sama. 

2) Tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam 

PBM. 

3) Dalam proses pembelajaran dengan model CTL akan nampak jelas 

antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang 

memiliki kemampuan kurang, yang kemudian menimbulkan rasa tidak 

percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. 

4) Bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran dengan CTL 

ini akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalan, 

karena dalam model pembelajaran ini kesuksesan siswa tergantung 

dari keaktifan dan usaha sendiri jadi siswa yang dengan baik 

mengikuti setiap pembelajaran dengan model ini tidak akan menunggu 

teman yang tertinggal dan mengalami kesulitan. 

5) Tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan 

model CTL ini. 
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6) Kemampuan setiap siswa berbeda-beda, dan siswa yang memiliki 

kemampuan intelektual tinggi namun sulit untuk mengapresiasikannya 

dalam bentuk lisan akan mengalami kesulitan sebab CTL ini lebih 

mengembangkan keterampilan dan kemampuan soft skill daripada 

kemampuan intelektualnya. 

7) Pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan 

tidak merata. 

8) Peran guru tidak nampak terlalu penting lagi karena dalam CTL ini 

peran guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing, karena lebih 

menuntut siswa untuk aktif dan berusaha sendiri mencari informasi, 

mengamati fakta dan menemukan pengetahuan-pengetahuan baru di 

lapangan.
26

 

 

Berdasarkan uraian di atas mengenai  kelemahan model pembelajaran 

Contextual Teaching Learning (CTL) dalam proses pembelajaran, peneliti 

memberikan beberapa solusi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam model 

pembelajaran Contextual Teaching Learning (CTL). Beberapa solusi tersebut, 

yaitu :  

1) Guru harus menetukan sendiri materi yang cocok dipelajari siswa dengan 

melihat kemampuan siswa, agar semua siswa bisa fokus pada satu 

masalah. 

2) Untuk mengefisiensikan waktu dalam proses pembelajaran guru harus 

mengintruksikan kepada ketua masing-masing kelompok supaya 

mengkordinir anggotanya agar pembelajaran menjadi terarah sesuai 

skenario pembelajaran yang ditentukan. 

3) Dalam membagi kelompok guru hendaknya memperhatikan tingkat 

kemampuan siswa agar dalam setiap kelompok dikombinasikan antara 

siswa yang pintar, sedang, dan kurang pintar. 

4) Guru harus melakukan konfirmasi di setiap akhir pembelajaran, agar 

siswa bisa memastikan fakta dan kebenaran pengetahuan yang didapat. 

5) Mengoptimalkan peran guru sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran, supaya kegiatan yang dilakukan siswa menjadi terarah dan 

terbimbing. 

 

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al kahfi ayat 66 yang berbunyi  

  قَاَل َلُه ُموَسى َهْل أَتَِّبُعَك َعَلى أَْن تُ َعلَِّمِن ِمَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا (٦٦)
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 Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik,  (Jakarta: 

Prestasi Pustaka Publisher, 2007) , hlm. 105-106. 
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Artinya: “Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya 

kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah 

diajarkan kepadamu?" (Q.S al-Kahfi: 66). 

 

Surah Al-Kahfi ayat 66 ini menggambarkan bagaimana etika yang baik 

antara seorang pendidik dengan anak didiknya. Seorang pendidik harus memiliki 

kompetensi dan kepribadian yang luhur dalam proses pembelajaran, diantaranya 

adalah dengan memiliki sikap sabar dalam menghadapi perilaku peserta didiknya. 

Sedangkan seorang anak didik harus menghormati gurunya yaitu dengan 

berbicara yang lemah lembut, tidak memaksa, tidak banyak bicara, dan bersikap 

sabar serta bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu. 

6. Karateristik Anak Usia Sekolah dasar 

 Berdasarkan hasil pengamatan di kelas IV SD Negeri Tabanggele Kec. 

Anggalomoare Kab. Konawe, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2016, 

karateristik siswa kelas IV sekolah dasar yaitu : 

1) Anak suka menyelidiki berbagai hal 

2) Anak memiliki rasa ingin selalu mencoba dan bereksperimen. 

3) Anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. 

4) Anak mulai menjelajah dan mengeksplorasi berbagai hal.  

5) Anak sudah mulai terdorong untuk berprestasi disekolahnya. 

6) Anak masih senang bermain dan bergembira. 

 

 Berdasarkan poin-poin di atas maka dapat disimpulkan bahwa siswa kelas 

IV sekolah dasar masuk ke dalam tahap operasional konkret, yang dimana pada 

tahap ini anak sudah mampu berpikir logis, mereka mampu berpikir secara 

sistematis untuk mencapai suatu pemecahan masalah. Pada tahap ini 

permasalahan yang muncul pada anak adalah permasalahan yang konkret, anak 

akan menemui kesulitan apabila diberi tugas untuk mengungkapkan sesuatu yang 



30 
 

tersembunyi karena banyak aspek yang berkembang pada diri anak seperti aspek 

fisik, sosial, emosional dan moral sehingga anak akan menemukan jati diri mereka 

dan juga harus ditunjang oleh lingkungan dan proses pembelajaran. Hal ini serupa 

dengan pendapat yang dikemukakan Basset, Jacka, dan Logan (dalam Mulyani 

Sumantri dan Johar Permana) bahwa secara umum karateristik anak usia sekolah 

dasar adalah sebagai berikut :  

1) Mereka secara alamiah  memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik 

akan dunia sekitar yang mengelilingi diri mereka sendiri. 

2) Mereka senang bermain dan lebih senang bergembira. 

3) Mereka suka mengatur dirinya untuk menangani berbagai hal, 

mengeksplorasi suatu situasi dan mencobakan usaha-usaha baru. 

4) Mereka biasa tergetar perasaannya dan terdorong untuk berprestasi 

sebagaimana mereka tidak suka mengalami ketidakpuasan dan menolak 

kegagalan. 

5) Mereka belajar secara efektif ketiaka mereka merasa puas dengan situasi 

yang terjadi. 

6) Mereka belajar dengan cara bekerja, mengobservasi, berinisiatif dan mengajar 

anak-anak lainnya.
27 

Hal ini diperkuat dalam Q.S Az Zumar ayat 9 yang berbunyi :  

ْن ُهَو قَاِنٌت آنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما ََيَْذُر اآلِخَرَة َويَ ْرُجو َرْْحََة رَبِِّه ُقْل َهْل  أَمَّ
ُر أُوُلو األْلَباِب  َا يَ َتذَكَّ ( ٩)َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال يَ ْعَلُموَن ِإَّنَّ  

Artinya: (Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 

beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada (azab) 

akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, "Apakah sama orang-orang 

yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sebenarnya hanya orang 

yang berakal sehat  yang dapat menerima pelajaran. 
Ayat ini menunjukkan atas „kesempurnaan manusia‟ bilamana mereka 

mempunyai 2 hal pokok; yakni, ilmu dan amal (wujud konsekuensi atas ilmu yang 

ia punya) 
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C. PENELITIAN RELEVAN 

Beberapa penelitian yang relevan dan mendukung penelitian ini, yakni: 

1. Pendekatan Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam pada Siswa Kelas IV 

SDN 03 Kendari Kel. Kampung Salo Kota Kendari” yang disusun oleh 

Israwati Tamrin, Jurusan Tarbiyah STAIN Kendari tahun 2012. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan model CTL pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam siswa kelas IV SDN 03 Kendari Kel. Kampung 

Salo Kota Kendari Tahun Pelajaran 2012/2013 bahwa hasil belajar siswa 

dapat ditingkatkan. Hal ini ditunjukan pada nilai siswa setelah siklus 1 

meningkat dibandingkan dengan nilai tes awal yakni 67,15 menjadi 70,47 

namun belum mencapai indikator kinerja yang telah ditentukan. Selanjutnya 

nilai rata-rata siswa setelah siklus II meningkat dibandingkan dengan nilai 

rata-rata siklus 1 yang dari 70,47 menjadi 74,75 dan telah memenuhi 

indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu 80% siswa telah mendapat nilai 

minimal 70. Dari kegiatan siklus 1 dan siklus 1I dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model CTL dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
28

 

2. “Peningkatan Hasil Belajar PAI Melalui Strategi Pembelajaran CTL pada 

Kelas VIII di SMP Negeri 7 Kendari” yang disusun oleh Harsin mahasiswi 

Jurusan Tarbiyah STAIN Kendari tahun 2012. Dengan hasil penelitian Bahwa 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidkan Agama Islam pada pre test 
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sebelum diterapkan strategi pembelajaran CTL (contextual teaching and 

learning) masih banyak yang belum mencapai nilai yang sesuai diharapkan, 

hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh hanya mencapai 6,3 

dengan persentase ketuntasan sebesar 33%. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan dengan diterapkannya strategi pembelajaran CTL (contextual 

Teaching and Learning) melalui penelitian tindakan kelas (PTK) yang 

dilaksanakan sebanyak dua kali tindakan penelitian ( 2 siklus), ternyata 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam pada kelas VIII D di SMP Negeri 07 

Kendari, dimana pada siklus I nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 

sebesar 7,05 dengan persentase ketuntasan sebesar 58,33% dan pada siklus II 

dengan nilai rata yang diperoleh sebesar 8,49 dengan persentase ketuntasan 

95%. Berdasarkan hasil tersebut berarti penelitian dengan menggunakan 

strategi pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) telah 

dikatakan tuntas dan berhasil meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam pada kelas VIII D di SMP Negeri 07 

Kendari dimana indikator penelitian telah mencapai 70-80%.
29

 

Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Israwati 

Tamrin yaitu terletak pada mata pelajaran dan lokasi tempat penelitian. 

Penelitian Israwati Tamrin mengambil mata pelajaran PAI dengan lokasi 

tempat penelitian yaitu SDN 03 Kendari Kel, Kampug Salo Kota Kendari 

sedangkan penelitian ini mengambil mata pelajaran IPA dan berlokasi di SD 
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Negeri Tabanggele Kec. Anggalomoare Kab. Konawe. Sedangkan 

persamaanya terletak pada model yang digunakan yaitu model CTL 

(Contextual Teaching Learning) dan sama-sama memilih kelas IV sebagai 

subjek penelitian serta menggunakan variabel hasil belajar sebagai faktor 

yang diteliti. Pada penelitian yang dilakukan Harsin perbedaannya dengan 

penelitian ini yaitu tempat penelitian, mata pelajaran dan pemilihan jenjang 

pendidikan yang diteliti. Penelitian yang dilakukan Harsin berlokasi di 

Kendari dan memilih siswa kelas VIII SMP Negeri 7 Kendari dengan mata 

pelajaran PAI. Sedangkan penelitian ini dilaksnakan di Konawe pada siswa 

kelas IV SD Negeri Tabanggele dengan mata pelajaran IPA. Adapun yang 

menjadi persamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan model yang sama 

yaitu model CTL (Contextual Teaching Learning) dan memilih variabel hasil 

belajar sebagai faktor yang diteliti, pada penelitian ini juga merencanakan 2 

siklus dalam pelaksanaan tindakan. 

  


