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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam UU NO 20 Tahun 2003 pasal (1) tentang sistem pendidikan 

nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

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

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.
1
  

Meningkatnya hasil pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor 

diantaranya adalah faktor guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, 

karena guru secara langsung dapat mempengaruhi, membina dan meningkatkan 

kecerdasan serta keterampilan siswa. Untuk mencapai tujuan pendidikan secara 

maksimal, maka guru diharapkan mampu menyampaikan semua materi pelajaran 

yang tercantum dalam proses pembelajaran secara tepat dan sesuai dengan 

konsep-konsep mata pelajaran yang akan disampaikan. 

Model pembelajaran diartikan sebagai suatu prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar agar dapat mencapai tujuan belajar. Model 

pembelajaran juga diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran merupakan hal yang sangat 

berkontribusi dalam pencapaian tujuan belajar dengan opotimal. Model 

pembelajaran yang digunakan seorang guru dapat meningkatkan motivasi, hasil 
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serta aktivitas belajar siswa.
2
 Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Dalam QS. 

An-Nahl : 125 

اِدْْلُْم بِالَِِّت ِهيى  نىِة وىجى ْوِعظىِة اْلْىسى ِة وىاْلمى ِبيِل رىبِّكى بِاْلِْْكمى ادُْع ِإَلى سى
ِبيِلِه وىُهوى أىْعلىُم بِاْلُمْهتى  ِدينى أىْحسىُن ِإنَّ رىبَّكى ُهوى أىْعلىُم ِبىْن ضىلَّ عىْن سى  

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.
3
 

Berdasarkan ayat diatas, jelas bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada 

nabi Muhammad Saw untuk menyeru manusia dengan cara yang bijaksana. Hal 

ini juga merupakan ibrah atau teladan bagi seorang guru yang mempunyai tugas 

sebagai pendidik tentunya harus mendidik peserta didiknya dengan cara 

pengajaran yang baik,  penuh hikmah (ilmu), bijaksana, lemah lembut, serta tutur 

kata yang baik. Dengan demikian, peserta didik lebih termotivasi untuk belajar 

sehingga hasil belajarnya pun meningkat, dan secara tidak langsung tujuan 

pembelajaran tercapai secara optimal. 

Sejalan dengan inovasi pembelajaran, muncullah model pembelajaran 

kontekstual (contextual teaching and learning). Pembelajaran kontekstual 

(contextual teaching and learning) merupakan konsep belajar yang dapat 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia 

nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 
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dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat. Dalam penelitian ini, dikhususkan pada model 

pembelajaran CTL tipe konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan 

berfikir dalam CTL yang merupakan pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit 

demi sedkit dan hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. 

Konstruktivisme merupakan proses membangun atau menyusun pengetahuan baru 

dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Model ini adalah model 

pembelajaran yang berpusat pada siswa dan guru hanya sebagai fasilitator. 

Pembelajaran kontekstual tipe konstruktivisme sebagai suatu model pembelajaran 

yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengolah dan 

menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konktret (terkait dengan 

kehidupan nyata) melalui keterlibatan aktivitas siswa dalam mencoba, melakukan, 

dan mengalami sendiri. Dengan demikian pembelajaran tidak sekedar dilihat dari 

sisi  produk, akan tetapi yang terpenting adalah proses.
4
 

Pendidikan agama Islam merupakan salah satu komponen wajib dari isi 

kurikulum setiap jenjang pendidikan sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003. Dengan 

demikian, pendidikan Islam diakui secara jelas. Akan tetapi persoalan yang 

muncul adalah apakah pendidikan Islam mampu menempatkan diri pada posisi 

yang tepat serta bagaimana strategi yang efektif dan efisien yang diterapkan 

sehingga mampu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai 

bentuk pendidikan yang berbasis agama, pendidikan Islam jelas memiliki mata 
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rantai transmisi spritual yang lebih nyata dalam proses pengajarannya. Karena 

itulah, pendidikan Islam menanggung beban yang cukup berat, sebab harus 

memadukan unsur profane dan iman. Dengan pemaduan ini diharapkan tujuan 

pendidikan Islam bisa terwujud, yakni melahirkan manusia yang beriman dan 

berilmu pengetahuan. Sebagaimana dikatakan bahwa pendidikan adalah faktor 

yang penting untuk mengembangkan SDM, maka jelas pendidikan pada dasarnya 

adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia 

siswa dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka secara 

detail.  

Berdasarkan teori, faktor –faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

terdiri dari faktor internal dan eksternal. Pada saat observasi awal di SMA Negeri 

3 Konawe Selatan, peneliti melakukan wawancara kepada salah seorang guru PAI 

untuk mendapatkan data awal mengenai hasil belajar siswa. Beliau menjelaskan 

bahwa akhir- akhir ini hasil belajar siswa menurun. Adapun faktor internal adalah 

kurangnya motivasi belajar siswa. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor 

lingkungan fisik, faktor lingkungan sekolah, dan spiritual atau lingkungan 

keagamaan. Factor lingkungan fisik adalah rendahnya hasil belajar siswa adalah 

dikarenakan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran masih terbatas, 

khususnya LCD sebagai salah satu media pembelajaran.
5
LCD proyektor adalah 

salah satu media pembelajaran yang digunakan untuk menampilkan video, gambar 

atau data pada computer. Hal ini tentu sangat membantu dalam proses 

pembelajaran, karna memudahkan semua pihak baik pengajar maupun siswa. 
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Penggunaan LCD pada pembelajaran dapat memberikan pengalaman baru bagi 

siswa sehingga motivasi belajar makin tumbuh, penyampaian pesan akan lebih 

jelas, lebih efektif dan efisien, lebih ramah lingkungan dan dapat menumbuhkan 

sikap proaktif siswa dalam belajar sehingga hasil belajar meningkat.  

Menurut pengamatan peneliti, pada saat proses belajar ada siswa yang 

terkadang bosan dengan model konvensional yaitu model pembelajaran yang 

berpusat pada guru yang menyebabkan situasi pembelajaran menjadi jenuh.  

Mereka  mengaku sering merasa bosan, tidak memiliki gairah dalam belajar serta 

lebih memilih aktivitas lain seperti bermain HP atau bercerita dengan teman 

sebangku di kelas. Selain itu, buku berbasis kurikulum 2013 sebagai salah satu 

sumber belajar masih sangat terbatas, serta kurangnya pembinaan terhadap siswa 

terkait kegiatan keagamaan disekolah.  

Peneliti telah melakukan tes pratindakan sebagai data awal hasil belajar. 

Tes pratindakan ini dilakukan pada siswa kelas XI MIA I, yang  diikuti oleh 25 

orang siswa. Dari hasil analisis nilai tes awal, nilai rata-rata siswa 61,48 , 

sehingga belum mencapai nilai KKM yaitu 65. Selain itu, persentase ketuntasan 

siswa hanya mencapai 48% dan persentase ketidaktuntasan 52%. Nilai maksimum 

yang dicapai oleh siswa adalah 92 dan nilai minimum adalah 28. data ini 

memberikan gambaran bahwa hasil belajar siswa kelas XI MIA I SMA Negeri 3 

Konawe Selatan masih sangat rendah dan belum mencapai ketuntasan belajar 

secara maksimal. 

Berdasarkan uraian fakta tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

menjadikannya sebagai bahan penelitian.  Namun yang menjadi fokus penelitian 
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ini adalah meningkatkan hasil belajar PAI melalui Model Pembelajaran contextual 

teaching and learning tipe konstruktivisme pada Siswa Kelas XI MIA I SMA 

Negeri 3 Konawe Selatan, tahun pelajaran 2016/2017 . 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka batasan masalah dalam 

penelitian ini meliputi: 

1. Rendahnya hasil  belajar Pendidikan Agama Islam kelas XI MIA I 

SMA Negeri 3 Konawe Selatan. 

2. Model pembelajarannya berpusat pada guru. 

3. Kurangnya saran pembelajaran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Motivasi belajar siswa rendah 

5. Kurangnya variasi model mengajar guru Pendidikan Agama Islam 

dalam proses pembelajaran. 

C. Rumusan Masalah 

Yang menjadi rumusan masalah yaitu Apakah model pembelajaran CTL ( 

Cotextual Teaching and Learning) tipe konstruktivisme dapat meningkatkan hasil 

belajar pendidikan agama Islam pada siswa kelas XI MIA I SMA Negeri 3 

Konawe Selatan?  

 

 

 



7 
 

 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui apakah model pembelajaran Cotextual Teaching and 

Learning tipe konstruktivisme dapat meningkatkan hasil belajar pendidikan 

agama Islam pada siswa kelas XI MIA I SMA Negeri 3 Konawe Selatan 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberi manfaat antara 

lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian tindakan kelas (PTK) memberikan manfaat secara teoritis 

sebagai inovasi pendidikan yang tumbuh dari bawah, karena guru adalah ujung 

tombak pelaksana lapangan. Dengan PTK guru menjadi lebih mandiri yang 

ditopang oleh rasa percaya diri, sehingga secara keilmuan menjadi lebih berani 

mengambil prakarsa yang patut diduganya dapat memberikan manfaat perbaikan. 

Rasa percaya diri tersebut tumbuh sebagai akibat guru semakin banyak 

mengembangkan sendiri pengetahuannyaberdasarkan pengalaman praktis. Dengan 

secara kontinue melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), guru sebagai 

pekerja profesional tidak akan cepat berpuas diri lalu diam dizone nyaman, 

melainkan selalu memiliki komitmen untuk merih hari esok lebih baik dari hari 

sekarang.  

2. Manfaat Praktis 

a. Siswa: dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada bidang 

studi pendidikan agama Islam. 
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b. Guru: sebagai referensi guru pendidikan agama Islam untuk 

memperbaiki sistem mengajarnya, serta memberikan informasi 

bahwa hasil belajar siswa dapat ditingkatkan melalui model 

pembelajaran kontekstual. 

c. Sekolah: memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada 

kepala sekolah sebagai upaya memperbaiki kinerja guru. 

d. Peneliti : penelitian ini sebagai sarana untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori 

profesionalisme guru yang telah diperoleh dibangku kuliah. 

e. Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini diharapkan dapat 

diguunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

F. Defenisi Operasional 

1. Hasil belajar pendidikan agama Islam adalah kemampuan yang 

diperoleh siswa baik segi kognitif, afektif dan psikomotorik setelah 

mengikuti kegiatan belajar pada beberapa kompetensi dasar atau pokok 

bahasan.  

2. Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning tipe 

konstruktivisme adalah model pembelajaran yang prosesnya 

mendorong keaktifan siswa untuk membangun pengetahuannya 

berdasarkan pengalaman atau problematika pada kehidupan sehari-

harinya yang relevan dengan materi yang sedang diajarkan. 
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G. Hipotesis Tindakan  

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning  tipe konstruktivisme dapat meningkatkan 

hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa pada kelas XI MIA I SMA Negeri 3 

Konawe Selatan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam ( PAI ) 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 

perubahan yang mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotor yang 

beriorentasi pada proses belajar mengajar yang di alami siswa.
1
 

Menurut Sudjana, hasil belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses 

pembelajaran ditunjukkan dengan berbagai bentuk seperti perubahan sikap, 

tingkah laku serta perubahan aspek lain yang ada pada individu yang belajar.
2
 

Hasil belajar merupakan hal yang penting yang akan dijadikan tolak ukur 

keberhasilan sistem pembelajaran yang diberikan guru, berhasil atau tidak. Suatu 

proses belajar mengajar dikatakan berhasil apabila kompetensi dasar yang 

inginkan tercapai. Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya kompetensi tersebut, 

guru mengadakan tes setelah menyajikan materi pembelajaran kepada siswa. Dari 

hasil tes ini diketahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam belajar. 
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