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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dewasa ini, masih terdapat sistem pembelajaran yang bersifat teoritis. 

Sebagian besar siswa belum dapat menangkap makna dari apa yang mereka peroleh 

dari pembelajaran untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai 

dengan kenyataan bahwa “pada umumnya siswa tidak dapat menghubungkan apa 

yang telah mereka pelajari dengan cara pemanfaatan pengetahuan tersebut di 

kemudian hari”.
1
 Oleh sebab itu, kondisi seperti ini guru atau pendidik harus mampu 

merancang sebuah pembelajaran yang benar-benar dapat membekali siswa baik 

pengetahuan secara teoritis maupun praktik. Dalam hal ini, guru harus pandai 

mencari dan menciptakan kondisi belajar yang memudahkan siswa dalam 

memahami, memaknai, dan menghubungkan materi pelajaran yang mereka pelajari. 

Salah satu alternatif jawaban permasalahan di atas, guru dapat memilih model 

pembelajaran kontekstual.
2
 

Dalam model pembelajaran kontektual tugas guru adalah membantu siswa 

mencapai tujuannya. Maksudnya, guru lebih banyak berurusan dengan strategi dari 

pada memberi informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang 

bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa). 

Sesuatu yang baru datang dari menemukan sendiri bukan dari apa kata guru. 

Begitulah peran guru di kelas yang dikelola dengan model pembelajaran kontekstual. 
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Mulyasa menyatakan bahwa model pembelajaran kontektual 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 penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih 

bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk 

kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke 

siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil.
3
 

Menurut Trianto penerapan model pembelajaran kontekstual di dalam kelas 

menggunakan 7 komponen atau asas pokok dalam model pembelajaran kontekstual 

yaitu: 

1. Guru membangun pengetahuan yang dimiliki siswa sebelum menjelaskan 

materi pelajaran, seperti mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi pelajaran (Konstruktivisme)  

2. Guru memberikan kesempatan untuk mencari dan menemukan jawaban 

mereka (Inkuiri) 

3. Guru mendorong siswa untuk bertanya jika mengalami kesulitan 

(questioning)  

4. Guru mengarahkan siswa untuk belajar secara berkelompok (learning 

community) 

5. Guru menjelaskan materi pelajaran dan disertai contoh atau pemodelan 

(modeling) 
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6. Guru memberikan kesempatan siswa untuk menafsirkan dan menyimpulkan 

sendiri materi pelajaran (reflection) 

7. Guru melakukan penilaian sebenarnya dengan cara memberikan soal evaluasi 

(authentic assessment).
4
 

Yatim Riyanto menjelaskan bahwa model pembelajaran kontekstual  sangat 

penting diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, karena mode pembelajaran 

kontekstual dapat menciptakan: a) kerja sama siswa, b) saling menunjang, c) 

menjadikan pembelajaran menyenangkan dan tidak membosankan, d) belajar dengan 

bergairah, e) pembelajaran terintegrasi, f) menggunakan berbagia sumber belajar, g) 

siswa terlibat aktif, h) siswa melakukan sharing dengan teman, i) siswa kritis dan 

guru kreatif, j) dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa, peta, 

gambar, dan k) laporan kepada orang tua bukan hanya rapor tetapi juga hasil kerja 

dan karya siswa.
5
 

Lebih lanjut Muslich mengemukakan bahwa kesadaran perlunya model 

pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran didasarkan adanya kenyataan bahwa 

sebagian besar siswa tidak mampu menghubungkan antara apa yang mereka pelajari 

dengan bagaimana pemanfaatannya dalam kehidupan nyata. Hal ini dikarenakan 

pemahaman konsep akademik yang mereka peroleh hanyalah merupakan sesuatu 

yang abstrak, belum menyentuh kebutuhan praktis kehidupan mereka, baik 

dilingkungan kerja maupun di masyarakat. Pembelajaran yang selama ini mereka 

terima hanyalah penonjolan tingkat hafalan dari sekian rentetan topik atau pokok 

bahasan, tetapi tidak diikuti dengan pemahaman dan pengertian yang mendalam, 
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yang bisa diterapkan ketika mereka berhadapan dengan situasi baru dalam 

kehidupannya.
6
 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya model 

pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru 

menghubungkan antara materi pelajaran yang diajarkannya dengan situasi dunia 

nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dalam 

menyampaikan materi pelajaran, guru membantu menghubungkannya dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan studi pendahuluan dan wawancara yang penulis lakukan kepada 

salah seorang guru, diketahui bahwa guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Tapung Hulu Kabupaten Kampar telah menerapkan model 

pembelajaran kontekstual dalam proses pembelajaran. Namun, dalam kenyataannya 

implementasi model pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam yang diterapkan masih jauh dari konsep sebenarnya. Hal ini terlihat 

dari gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas dikarenakan kurangnya 

pemahamannya siswa terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh 

guru. 

2. Masih terdapat siswa yang remedial sekitar 65%. 

3. Siswa tidak berani bertanya sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan guru. 
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4. Hasil belajar sebagian siswa dibawah standar tidak mencapai KKM yang 

ditetapkan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu 70. 

5. Siswa kurang diberikan kesempatan untuk mencari dan menemukan 

jawaban mereka. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin melihat dan mengetahui 

lebih lanjut bagiamana implementasi model pembelajaran kontekstual pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam melalui penelitian dengan judul: “Implementasi 

Model Pembelajaran Kontekstual Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tapung Hulu Kabupaten Kampar”. 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah penelitian ini bertujuan untuk memperjelas dan 

mempertegas beberapa kata istilah, agar tidak terjadi kekeliruan bagi para pembaca. 

Adapun istilah yang didefinisikan adalah: 

1. Implementasi adalah indakan atau perbuatan yang akan dilaksanakan atau telah 

dilaksanakan. Bisa juga bermakna mengambarkan proses tindakan yang akan 

dilakukan oleh orang yang melakukan pekerjaan. Sedangkan implementasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi model pembelajaran 

kontekstual pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.  

2. Model Pembelajaran Kontekstual adalah salah satu model pembelajaran yang 

menhubungkan materi pelajaran yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa 

dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antar pengetahuan yang 

dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 
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3. Pendidikan Agama Islam adalah salah satu mata pelajaran yang dimasukkan  

dalam kurikulum tingkat SD, SMP, dan SMA dengan tujuan untuk membentuk 

akhlak, moral, dan budi pekerti siswa, serta memupuk keimanan dan ketaqwaan 

kepada Allah SWT. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan. 

a. Masih terdapat siswa yang tidak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan 

guru. 

b. Model pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tapung Hulu Kabupaten Kampar 

sudah di terapkan, namun belum sesuai dengan konsep sebenarnya. 

c. Model pembelajaran kontekstual  pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tapung Hulu Kabupaten Kampar 

sudah di terapkan, namun guru masih kurang mendorong siswa untuk 

bertanya dan belajar secara kelompok. 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan ini 

lebih difokuskan pada: implementasi model pembelajaran kontekstual  pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tapung 

Hulu Kabupaten Kampar. 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: (1) ”Bagaimanakah implementasi model pembelajaran 

kontekstual  pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Tapung Hulu Kabupaten Kampar? (2) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi model pembelajaran kontekstual pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tapung 

Hulu Kabupaten Kampar? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi 

model pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya.       

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan 

berguna untuk: 

a. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru tentang 

bagaimana mempersiapkan model pembelajaran yang akan disampaikan 

kepada siswa dengan sebaik mungkin. 
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b. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah sebagai referensi 

untuk lebih menyempurnakan dan lebih meningkatkan lagi pelaksanaan 

model pembelajaran oleh guru. 

c. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan penulis 

dalam hal menciptakan pembelajaran yang nyaman dan semangat peserta 

didik dalam menerima materi yang diajarkan. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi kalangan akademis 

yang melakukan penelitian tentang model pembelajaran pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


