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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang pendidikan sekolah dasar adalah Pendidikan Agama Islam, yang biasa disingkat PENDAIS. Mata pelajaran ini penting bagi siswa dalam kaitannya dengan pemahaman secara dini tentang agama yang dipeluknya yakni Islam. Dalam konteks yang lebih besar bahwa mata pelajaran ini penting sebagai alat dan pedoman dalam mendidik watak (character building) siswa, dalam hal ini moral dan akhlak.
Meskipun mata pelajaran pendidikan agama Islam telah lama dilaksanakan pada jenjang pendidikan sekolah dasar, bukan berarti bahwa tidak ada masalah dalam prosesnya. Hingga saat ini, permasalahan yang terus ada pada pelajaran ini adalah bagaimana agar siswa terdorong untuk mempelajarinya. Dari sini dapat dilihat duduk persoalannya: Pertama, mungkin saja siswa yang memiliki motivasi yang rendah dalam mempelajari Pendidikan Agama Islam. Hal ini disebabkan mereka tidak merasakan manfaat praktis dari mata pelajaran ini selain doktrin semata, yang harus didengar dan ditaati. Kedua, mungkin juga guru menyampaikan materi pembelajaran dengan teknik yang kurang tepat sehingga siswa menjadi jenuh di kelas.
Telah kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini kompetensi mengajar guru masih menjadi masalah tersendiri yang belum terselesaikan. Pembelajaran yang dilakukan pada umumnya menggunakan pendekatan tradisional (konvensional) seperti ceramah, demonstrasi, Tanya jawab, dan sebagainya. Jarang sekali kita temukan guru yang dapat mengajak murid belajar berinteraksi dengan realitas.
Kegiatan pembelajaran di sekolah merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan untuk  membawa suatu keadaan kepada keadaan baru yang lebih baik. Dalam proses  pembelajaran tersebut guru sebagai pendidik diharapkan mempunyai kemahiran dalam melaksanakan proses pembelajaran termasuk didalamnya adalah kemahiran dalam menyampaikan materi dan memilih pendekatan serta model pembelajaran yang tepat agar kegiatan pembelajaran tersebut efektif dan efisien. Pemilihan model pembelajaran tersebut didasarkan bahwa setiap siswa mempunyai kemampuan dan taraf berpikir yang berbeda-beda, sehingga pemilihan model pembelajaran yang tepat akan membantu siswa menguasai materi pelajaran sesuai dengan target yang ditempuh dalam kurikulum.
Kurikulum saat ini (KTSP) pada intinya bertujuan untuk mengembangkan seluruh kompetensi siswa. Siswa dibantu agar kompetensinya muncul dan dikembangkan semaksimal mungkin. Dengan KTSP siswa akan dibawa memasuki kawasan pengetahuan dan penerapan pengetahuan yang didapatkan melalui pembelajaran, dengan demikian kompetensi siswa  (ability, skill, knowledge) akan berkembang melalui proses belajar mengajar.
Jika kita amati secara mendalam, saat ini pendidikan kita masih didominasi oleh pandangan bahwa pengetahuan sebagai seperangkat fakta–fakta yang harus dihafal. Sehingga hasil pendidikan hanya tampak dari kemampuan siswa menghafal fakta-fakta. Walaupun banyak siswa mampu menyajikan tingkat hafalan yang baik terhadap materi yang diterimanya tetapi pada kenyataannya mereka sering kali tidak memahami secara mendalam substansi materinya.
Orientasi pendidikan selama ini  cenderung menitikberatkan pada  penguasaan materi semata yang terbukti keberhasilan hanya terjadi pada kompetensi jangka pendek tetapi gagal  membekali anak dalam memecahkan masalah atau persoalan jangka panjang. Secara umum pembelajaran PAI yang selama ini diterapkan kurang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata  siswa dan juga belum secara optimal membuat  hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan  peserta didik  sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pembelajaran yang selama ini diterapkan adalah pembelajaran konvensional yang monoton, berupa transfer pengetahuan dari guru ke siswa secara  searah. Siswa memiliki kesulitan untuk memahami konsep akademik sebagaimana mereka biasa diajarkan yaitu menggunakan sesuatu yang abstrak dan metode ceramah. Mereka sangat butuh untuk memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan tempat kerja dan masyarakat pada umumnya dimana mereka akan hidup dan bekerja.
Belajar akan lebih bermakna jika anak ‘mengalami’ sendiri apa yang dipelajari bukan sekedar mengetahuinya.  Sehingga diperlukan konsepsi pembelajaran yang  baru yang bisa meghadirkan situasi belajar yang bermakna bagi siswa. Dan itu akan terwujud jika dalam pembelajaran terdapat upaya untuk menghadirkan suasana realistis yang bisa menghubungkan antara pengetahuan yang  diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa.
Pendekatan kontexstual teaching and learning (CTL) adalah pendekatan pembelajaran yang kharakteristiknya memenuhi harapan itu. Saat ini pembelajaran  kontekstual menjadi tumpuan dan harapan para ahli pendidikan dan pengajaran dalam upaya menghidupkan kelas secara maksimal.
Pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsep belajar dimana guru menghadirkan situasi dunia nyata kedalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan pembelajaran kontekstual diharapkan hasil pembelajaran lebih bermakna bagi siswa.
Pendekatan kontekstual juga merupakan salah satu bentuk pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan kearah kecakapan hidup  (life skill). Kecakapan hidup atau  life skill  merupakan  kecakapan yang dimiliki seseorang  untuk berani menghadapi problema hidup dengan wajar tanpa merasa tertekan kemudian secara  proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga mampu  mengatasinya. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang membantu guru  mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa  membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Orientasi dari pendekatan tersebut adalah guru bersama siswa  bekerja dan mengalami pengetahuan yang dipelajari, bukan sekedar transfer pengetahuan  dari guru ke siswa. Siswa perlu mengerti makna belajar, apa manfaatnya, dan bagaimana mencapainya.  
 Pembelajaran kontekstual merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya menghadirkan lingkungan alamiah dalam proses belajar mengajar agar kelas lebih hidup dan bermakna karena siswa mengalami sendiri apa yang dipelajarinya. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang memungkinkan siswa untuk menguatkan, memperluas dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik mereka dalam berbagai macam tatanan kehidupan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu siswa dilatih untuk dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi  dalam bentuk simulasi.
Pembelajaran PAI pada murid jenjang pendidikan sekolah dasar memerlukan penanganan yang serius, karena pada mereka diletakkan dasar-dasar pengetahuan tentang agama Islam. Model pembelajaran yang dipilih sangat menentukan, yang tidak hanya untuk dihafal tetapi tersimpan dalam memori jangka panjang dan teralami dalam praktek keseharian. Model pembelajaran kontekstual atau CTL pada mata pelajaran PAI penting untuk diterapkan, terutama kaitannya dengan peningkatan motivasi belajar.
 Dengan keyakinan bahwa pembelajaran kontekstual (CTL) dapat menjadi alat yang efektif dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian tindakan dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar PAI Siswa Melalui Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) pada Murid Kelas IV SDN 2 Lalonggasumeeto Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe”

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 1) factor-faktor apa yang mempengaruhi hasil belajar siswa?; 2) apa kesulitan siswa dalam mempelajari Pendidikan Agama Islam?; 3) apakah siswa hanya mendapatkan pelajaran agama Islam di Sekolah?; 4) bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa?; 5) teknik pembelajaran apakah yang dapat meningkatkan hasil belajar PAI siswa?; 6) apakah model pembelajaran CTL dapat meningkatkan hasil belajar PAI siswa?

Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: “Apakah Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan hasil belajar PAI murid kelas IV SDN 2 Lalonggasumeeto Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe?

Definisi Operasional
Dalam rangka memperjelas maksud dari judul penelitian yang diangkat, penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:
	Model Pembelajaran Kontekstual (CTL) adalah konsep belajar dimana guru menghadirkan situasi dunia nyata kedalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan  antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Kunci CTL adalah : pembelajaran bermakna, penerapan pengetahuan, berpikir tingkat tinggi, respon terhadap budaya, dan penilaian.
	Hasil Belajar adalah nilai yang diperoleh murid setelah melalui proses pembelajaran pada periode tertentu, yakni nilai setelah proses tindakan.


Tujuan dan Manfaat Penelitian
Secara umum, Tujuan penelitian ini adalah untuk “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) pada Murid Kelas IV SDN 2 Lalonggasumeeto Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara”. Hasil penelitian ini diharapkan member manfaat dalam beberapa hal:
	Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat menjadi bacaan untuk meningkatkan wawasan tentang pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang efektif, yakni kemampuan mendialogkan apa yang dipelajari dengan realitas keseharian mereka, di rumah maupun di sekolah.

Bagi guru dan peneliti yang lain, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual.
Bagi lembaga terutama SDN 2 Lalonggsumeeto, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbang saran bagi pembuatan keputusan dan program peningkatan kualitas pembelajaran terutama melalui penelitian tindakan kelas (PTK).


