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ABSTRAK 

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas VI SD Negeri 002 Basilam Baru 

Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai melalui penerapan pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning pada tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian 

ini dilakukan dengan metode penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas V 

SD Negeri 002 Basilam Baru tahun pelajaran 2017/2018 dengan jumlah siswa 

sebanyak 22 orang. Berdasarkan hasil yang diperoleh penerapan pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning dapat meningkatkan prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam siswa kelas VI SD Negeri 002 Basilam Baru Kecamatan 

Sungai Sembilan Kota Dumai terhadap materi PAI. Peningkatan prestasi belajar 

siswa meningkat, yang semula nilai rata-rata pra siklus 73,32 meningkat menjadi 

77,88 atau terjadi peningkatan sebesar 5,56%. Pada siklus I dengan banyaknya 

siswa 59,09% (13 anak) yang tuntas dan 40,91% (9 anak) yang tidak tuntas. Pada 

siklus II lebih meningkat lagi menjadi 88,18 atau terjadi peningkatan sebesar 

10,3% dengan banyaknya siswa 86,36% (19 anak) yang tuntas dan 9,09% (2 

anak) tidak tuntas. 

 

Kata Kunci: Contextual Teaching and Learning, Hasil Belajar, Pendidikan Agama 

Islam 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan memerlukan inovasi – inovasi yang sesuai dengan kemajuan 

dengan ilmu pengetahun dan teknologi tanpa mengabaikan nilai – nilai manusia, 

baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk religius. Mengingat 

pendidikan selalu berkenaan dengan upaya pembinaan manusia, maka 

keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada unsur manusianya. Unsur 

manusia yang paling menentukan berhasilnya pendidikan adalah pelaksanaan 

pendidikan, yaitu guru. 

Inilah hakikat pendidikan sebagai usaha memanusiakan manusia. Sebagai 
ujung tombak, guru dituntut memiliki kemampuan dasar yang diperlukan sebagai 

pendidik dan pengajar. Kemampuan tersebut tercermin dalam kompetensi guru. 

Sebagai pengajar paling tidak guru harus menguasai bahan yang diajarkannya dan 

terampil dalam hal cara mengajarkannya. Bahan yang harus diajarkan oleh guru 
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tercermin dalam kurikulum (program belajar bagi siswa), sedangkan cara 

mengajarkan beban tercermin atau berkaitan dengan proses belajar mengajar. 

Belajar mengajar sebagai suatu proses memerlukan perencanaan yang 

saksama dan sistematis agar dapat dilaksanakan secara realistis. Perencaaan 

tersebut dibuat oleh guru sebelum melaksanakan proses belajar mengajar yang 

disebut dengan rancanagn/ skenario pembelajaran (RPP) dan silabus. 

Pendidik dituntuk untuk benar-benar mengatahui dan mengerti metode 

yang cocok dalam proses belajar mengajar yang disesuaikan dengan kondisi dan 

kemampuan siswa yang akhirnya pendidikan itu bisa mencapai tujuan yang 

diinginkan serta mendapatkan hasil yang maksimal. 

Penguasaan terhadap metodologi pengajaran adalah merupakan salah satu 

persyaratan bagi seorang tenaga pendidik yang profesional. Seorang tenaga 

pendidik yang profesional selain harus menguasai mata pelajaran yang akan 

diajarkan, juga harus menguasai metodologi pembelajaran. Di dalam metodologi 

pembelajaran ini diajarkan tentang teknik mengajar (Teaching Skill) yang efektif 

yang dibangun berdasarkan teori-teori pendidikan serta ilmu didaktik, metodek 

dan pedagogik. 

Menurut Ahmad Tafsir yang dikutip oleh Nurfuadi (2012) mengemukakan 

bahwa “guru adalah orang–orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan 

anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik 

dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi 

afektif, kognitif maupun prikomotorik”. 

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan pengalaman peneliti sebagai guru 

Pendidikan Agama Islam yang mengajar di kelas VI SD Negeri 002 Basilam Baru 

ternyata masih ditemukan bawah metode pembelajaran PAI yang digunakan belum 

sesuai yang diharapkan. Metode yang digunakan masih monoton dan klasik seperti 

ceramah dan hafalan. Sehingga siswa tampak jenuh ditunjukkan dengan respon 

yang rendah acuh tak acuh selama mengikuti proses pembelajaran. Dari segi hasil 

belajar siswa dapat yang diperoleh dari guru mata pelajaran PAI didapat bahwa 

rata – rata nilai ulangan harian siswa kelas VI adalah 73,32. Nilai tersebut masih 

dibawah KKM yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 78. Oleh karena itu, diperlukan 

berbagai upaya, inovasi dan kreativitas dalam penerapan pembelajaran PAI 

sehingga tujuan pembelajaran PAI bisa tercapai sesuai yang diharapkan bersama. 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hasil belajar siswa masih 

tergolong rendah. Selain itu bahwa metode pembelajaran PAI yang digunakan 

monoton dan klasik seperti ceramah dan hafalan. 

Pembelajaran di sekolah tidak hanya difokuskan pada pemberian 

pembekalan kemampuan pengetahuan yang bersifat teoritis saja, akan tetapi 

bagaimana agar pengalaman belajar yang dimiliki siswa senantiasa terkait dengan 

permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di lingkungannya. Untuk 

mengaitkan setiap materi atau topik pembelajaran dengan kehidupan nyata yaitu 

dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual. 
 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: Apakah penerapan pembelajaran CTL dapat meningkatkan hasil belajar 
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PAI pada siswa kelas VI SD Negeri 002 Basilam Baru Kecamatan Sungai 

Sembilan Kota Dumai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan belajar siswa kelas VI SD Negeri 002 Basilam Baru 

Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 

2017/2018 pada mata pelajaran PAI melalui penerapan pembelajaran CTL. 

 

Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi siswa dapat memberikan sikap positif dan meningkatkan pemahaman 

terhadap mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 

2. Bagi guru PAI sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan metode dan teknik 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa serta sebagai motivasi untuk 

meningkatkan keterampilan memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan 

bervariasi terhadap mata pelajaran PAI. 

3. Bagi peneliti dapat menambah pengalaman praktis di bidang penelitian dan 

pengalaman secara langsung penerapan pembelajaran CTL dalam pembelajaran 

PAI. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Sardiman (2011) menayatakan bahwa pembelajaran kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning) meruapakan konsep belajar yang dapat 

membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia 

nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dengan masyarakat. 

Untuk memperkuat dimilikinya pengalaman belajar yang aplikatif bagi 

siswa, tentu saja diperlukan pembelajaran yang lebih banyak memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan, mencoba, dan mengalami sendiri 

(learning to do), dan bahkan sekedar pendengar yang pasif sebagaimana penerima 

terhadap semua informasi yang disampaikan guru. Oleh sebab itu, melalui 

pembelajaran kontekstual, mengajar bukan transformasi pengetahuan dari guru 

kepada siswa dengan menghafal sejumlah konsep-konsep yang sepertinya terlepas 

dari kehidupan nyata, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya memfasilitasi siswa 

untuk mencari kemampuan untuk bisa hidup (life skill) dari apa yang dipelajarinya. 

Dengan demikian, pembelajaran akan lebih bermakna, sekolah lebih dekat dengan 

lingkungan masyarakat (bukan dekat dari segi fisik), akan tetapi secara fungsional 

apa yang dipelajari di sekolah senantiasa bersentuhan dengan situasi dan 

permasalahan kehidupan yang terjadi di lingkungannya (keluarga dan msyarakat). 

(Rusman: 2013) 
Sementara itu, Howey R, Keneth yang dikutip Rusman (2013) 

mendefinisikan CTL adalah pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses 

belajar dimana siswa menggunakan pemahaman dan kemampuan akademiknya 
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dalam berbagai konteks dalam dan luar sekolah untuk memecahkan masalah yang 

bersifat simulatif ataupun nyata, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama. 

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah salah satu pendekatan 

pembelajaran yang menekankan pentingnya lingkungan alamiah itu diciptakan 

dalam proses belajar ajar kelas lebih hidup dan lebih bermakna karena siswa 

mengalami sendiri apay yang dipelajarinya, pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) 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 situasi. 

 

Hasil Belajar 

Manusia menurut hakikatnya adalah makhluk belajar. Ia lahir tanpa 

memiliki pengetahuan, sikap, dan kecakapan apapun. Kemudian, tumbuh dan 

berkembang menjadi mengetahui, mengenal, dan menguasai banyak hal. Itu terjadi 

karena ia belajar dengan menggunakan potensi dan kapasitas diri yang telah 

dianugerahkan Allah kepadanya. Tuhan memberi potensi yang bersifat jasmani 

dan rohani untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

untuk kemaslahatan umat manusia. 

Slameto dalam Djamarah (2011) merumuskan pengertian tentang belajar. 

Menurutnya belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Selanjutnya Djamarah (2011) menyatakan bahwa seorang belajar bila ia 

ingin melakukan suatu kegiatan sehingga kelakuannya berubah. Ia dapat 

melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dilakukannya. Ia menghadapi 

siatusi dengan cara lain. Kelakuan harus kita pandang dalam arti yang luas yang 

meliputi pengamatan, pengenalan, perbuatan, keterampilan, minat, penghargaan, 

sikap, dan lain-lain. Jadi belajar tidak hanya mengenai bidang intelektual saja, 

akan tetapi seluruh pribadi anak, kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai hasil belajar, penulis dapat 

menyimpukan bahwa hasil belajar ialah tingkat penguasaan seseorang yang 

mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai akibat dari proses 

belajar yang telah diuji, salah satunya ialah dengan memberikan tes. Hasil tes 

mempunyai fungsi yaitu sebagai umpan balik bagi perbaikan proses belajar 

mengajar serta dapat memberikan gambaran kemajuan bagi siswa. 

 

Pendidikan Agama Islam 

Agama adalah kepercayaan terhadap Tuhan yang dinyatakan dengna 

mengadakan hubungan dengan Dia melalui upacara, penyembahan dan 

permohonan, serta membentuk sikap hidup manusia menurut atau berdasarkan 
ajaran agama itu. (Mohammad Daud Ali, 2013) 

Islam kata turunan (jadian) yang berarti ketundukan, ketaatan, kepatuhan 

(kepada Allah) berasal dari kata salama artinya patuh dan menerima; berakar dari 

huruf sin lam mim. Kata dasarnya adalah salama yang berarti sejahtera, tidak 
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tercela, tidak bercacat. Dari kata itu terbentuk kata masdar salamat (yang dalam 

bahasa Indonesia menjadi selamat). Dari uraian tersbeut dapat disimpulkan Islam 

dari segi bahasa adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri), 

ketaatan, dan kepatuhan. (Mohammad Daud Ali, 2013) 

Menurut Zakiah Darajat yang dikutip oleh Abdul Majid (2012), Pendidikan 

Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta diidk agar 

senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati 

tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai 

pandangan hidup. 

Dalam kurikulum PAI yang dikutip oleh Abdul Majid (2012), Pendidikan 

Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan siswa untuk 

mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran Agama Islam 

dibarengi dengna tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam 

hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan 

dan persatuan bangsa. 

Berdasarkan definisi dan pengertian yang dikemukakan di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa, Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar dan 

terencana berupa bimbingan dan asuhan terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani 

anak didik yang bertujuan untuk membentuk anak didik agar setelah mereka 

memperoleh pendidikan itu anak didik dapat meyakini, memahami, menghayati, 

dan mengamalkan seluruh ajaran Islam sehingga mendapatkan kebahagiaan hidup 

di dunia dan akhirat. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut 

Arikunto (2009) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu pencermatan 

terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan 

dalam sebuah kelas. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan dalam bentuk 

siklus berulang yang di dalamnya terdapat empat tahapan kegiatan yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

 

Subjek, Waktu, dan Lokasi Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VI SD Negeri 002 Basilam Baru 

Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Tahun pelajaran 2017/2018 sebanyak 22 

siswa yang terdiri dari 10 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik observasi dan teknik tes. Teknik observasi digunakan untuk memperoleh 

data tentang proses belajar mengajar dalam kelas yakni kemampuan guru dalam 

penerapan Contextual Teaching and Learning dalam menyampaikan pembelajaran 
PAI. Test yang digunakan dalam penelitian ini adalah test yang berbentuk pilihan 

ganda yaitu bentuk test yang mempunyai satu jawaban benar atau salah. Tes 

dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada akhir setiap siklus.  
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Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data 

kuantitatif untuk menganalisis nilai akhir belajar siswa, nilai rata – rata kelas, dan 

persentase ketuntasan belajar secara klasikal. Teknik analisi data kualitatif untuk 

menganalisis keaktifan belajar siswa secara klasikal dan aktivitas guru. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sebelum Tindakan (Pra Siklus) 

Pra siklus ini dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2017, guru masih 

menggunakan metode konvensional yaitu dengan menggunakan metode ceramah 

dalam pembelajaran. Maka dalam pra siklus ini, tidak menggunakan pembagian 

atau pembentukan kelompok. Guru dalam hal ini menguasai penuh proses 

pembelajaran. Pada pelaksanaan pra siklus materi yang disampaikan adalah Kisah 

Abu Lahab. 

Setelah diadakan ulangan atau tes didapat nilai rata-rata kelas 73,32 dengan 

banyaknya siswa yang tuntas 40,91% dan yang tidak tuntas sebanyak 59,09%. Ini 

berarti masih ada 13 siswa kelas VI tersbeut belum dapat menyelesaikan evaluasi 

dengan baik.  

 

Siklus I 

1. Perencanaan 

Siklus I dilaksanakan sebanyak satu kali pertemuan. Sebelum siklus 

pertama dilaksanakan, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan, sebagai 

berikut: a) Membuat perencanaan pembelajaran. b) Menyiapkan materi 

mengingatkan siswa tentang rukun iman. c) Membagi siswa yang berjumlah 22 

anak menjadi 5 kelompok, dengan rincian 2 kelompok terdiri dari 5 siswa dan 3 

kelompok terdiri dari 4 siswa dengan memperhatikan kriteria nilai atau prestasi 

anak di dalam kelas. d) Mempersiapkan instrumen penelitian yang digunakan 

untuk meneliti peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa. e) Membuat 

langkah – langkah pembelajaran pada siklus I. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Proses awal pembelajaran pada pertemuan pertama dimulai, keadaan 

siswa masih dalam keadaan ramai tetapi keadaan ini dapat dikondisikan setelah 

guru membuka kelas. Pada siklus I ini terhitung hanya tiga anak yang aktif 

bertanya sedangkan yang lain belum berani mengeluarkan pertanyaan hanya 

sekedar membacakan hasil diskusi. 

Sebagai penutup guru menyimpulkan hasil diskusi yang telah dipelajari 

bersama-sama dan memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang 

materi yang telah didiskusikan. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 

merencanakan tindakan yang akan mereka lakukan terkait dengan materi yang 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, seperti taat pada perintah agama, sabat 
dalam menerima cobaan dan sebagainya. Sedangkan pengambilan nilai dalam 

pelaksanaan tindakan ini dengan memberikan tes formatif untuk dikerjakan 

oleh siswa secara individu. 
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3. Observasi 

Pada siklus I ini, selama pelaksanaan pembelajaran di kelas, terlihat para 

siswa mulai antusias dan merespon positif. Mulai adanya peningkatan motivasi 

belajar dibandingkan pada saat pra siklus. Hal ini terlihat dari aktivitas bertanya 

siswa yang pada saat pra siklus mereka masih malu dan takut salah. Pada siklus 

I ini mereka sudah mulai berani bertanya meskipun bobot pertanyaannya masih 

belum mencapai seperti yang diharapkan. Pada saat kegiatan pembelajaran 

berlangsung, para siswa tampak gembira dan senang. Hal ini dapat dilihat dari 

raut muka mereka yang tampak bersemangat untuk belajar meskipun masih ada 

beberapa siswa yang belum terbiasa dengan model pembelajaran yang 

diterapkan oleh peneliti. 

Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa motivasi belajar siswa 

masih belum seperti yang diharapkan atau bisa dikatakan masih rendah. Ini 

dapat dilihat dari lembar observasi siswa yang menunjukkan bahwa aktivitas 

kerjasama siswa belum mencapai apa yang diharapkan. Kegiatan kelompok ini 

masih didominasi oleh para siswa yang aktif, sedangkan mereka yang pasif 

cenderung mengikuti hasil yang telah dikerjakan kelompok. Hal ini dikarenakan 

adanya perbedaan individual pada masing-masing siswa. Mereka yang aktif 

adalah mayoritas yang memiliki prestasi di kelas, dan mereka yang pasif adalah 

prestasi kurang atau sedang dan mereka cenderung kurang percaya diri pada 

kemampuannya. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan terdapat sedikit 

peningkatan prestasi belajar siswa yang semula nilai rata – rata kelas dari pre 

test sebesar 72,32 meningkat menjadi 77,88 atau sekitar 5,56%. 

Pada pelaksanaan siklus I ini, prestasi belajar dapar dilihat dalam tabel 

berikut. 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus I 

54  - 59 0

60  - 65 6

66  - 71 3

72  - 77 0

78  - 83 5

84  - 89 2

90  - 95 3

96  - 100 3

22

13

59,09

9

40,91

% Ketuntasan

Jumlah Siswa 

yang Tidak 

Tuntas% Tidak 

Tuntas

Interval Frekuensi

Jumlah

Jumlah Siswa 

yang Tuntas

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

4. Refleksi 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I ini bertujuan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa terhadap mata pelajaran PAI. Kembali 
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pada tujuan peneliti menerapkan pembelajaran kontekstual adalah untuk 

meningkatkan prestasi bealjar siswa terhadap materi PAI melalui pembelajaran 

yang melibatkan siswa secara aktif, maka peneliti menyimpulkan bahwa pada 

siklus I ini penerapan pembelajaran kontekstual, mampu menunjukkan 

peningkatan motivasi dan prestasi bealjar namun hasil yang dapat diperoleh 

sangat minim sekali. Hal ini dapat dilihat dari: a) Kegiatan diskusi kelompok 

kurang bisa membawa siswa untuk aktif berbicara mengemukakan pendapat, 

bertanya dan menjawab pertanyaan. b) Sebagian siswa mengandalkan 

kemampuan menjawab pertanyaan guru bukan pada kemampuan menyikapi 

atau memecahkan persoalan. Sehingga motivasi bealjar siswa adalah untuk 

memperlajari materi secara keseluruhan (sebatas materi) bukan untuk 

mensinkronkan materi dengan kehidupan nyata. c) Motivasi belajar siswa 

terhadap materi PAI hanya dimiliki mereka yang sebagian besar memiliki 

prestasi di kelas, sedangkan mereka yang berprestasi rendah/ kurang cenderung 

pasif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini tidak terlepas dari kebiasaan siswa 

dalam proses belajar yang dialami sebelumnya. 

 

Siklus II 

1. Perencanaan 

Pada rencana tindakan siklus II peneliti tetap menerapkan pembelajaran 

kontekstual pada mata pelajaan Pendidikan Agama Islam, dengan model 

pembelajaran ini diharapkan dapat lebih membantu untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Sebelum siklus II dilaksankan peneliti melakukan 

beberapa tahap persiapan, antara lain: a) Membuat perencanaan pembelajaran. 

b) Membagi siswa menjadi 5 kelompok. c) Memberi materi tentang kisah 

Perilaku Bohong Musailamah Al – Kazab. d) Mempersiapkan instrumen 

penelitian yang digunakan untuk meneliti peningkatan prestasi belajar siswa. e) 

Membuat langkah – langkah pembelajaran pada siklus II. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

Hasil penelitian siklus I menunjukkan bahwa tujuan penelitian belum 

tercapai dan harus dilanjutkan pada siklus II. Hal-hal yang belum sempurna 

dilaksankan pada siklus I diperbaiki di siklus II. 

Pelaksanaan pembelajaran dimulai, proses awal masuk kelas, peneliti 

langsung memposisikan diri sebagai guru. Sedangkan pengamat duduk pada 

kursi belakang dengan membawa lembar observasi yang harus diisi sebagai 

lembar pengamatan. Pembelajaran berlangsung tidak jauh berbeda dengan 

penelitian tindakan siklus I.  

Proses pembelajaran pada siklus II ini sudah ada peningkatan dibanding 

pada siklus I, artinya sudah mulai banyak siswa yang berani bertaya kepada 

kelompok lain. Adanya peningkatan pertanyaan dan tanggapan dari siswa pada 

siklus II tersebut menunjukkan keberhasilan penerapan pembelajaran 

kontekstual. Sebagai penutup guru menyimpulkan hasil diskusi yang telah 
diteaalh bersama-sama dan memberikan kesempatan pada siswa untuk 

bertanyaa tentang materi yang telah didiskusikan. Tetapi tidak ada pertanyaan 

yang muncul saat pertanyaan itu diajukan guru. 
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3. Observasi 

Pada siklus II ini, hasil pengamatan menunjukkan bahwa siswa 

mengalami peningkatan motivasi dan prestasi belajar yang cukup tinggi dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa mulai berani bertanya dan 

mengemukakan pendapat apabila peneliti memberikan permasalahan. 

Indikator peningkatan motivasi belajar siswa tercermin dalam 

bertambahnya semangat, antusias dan rasa ingin tahu siswa dalam 

pembelajaran. Sedangkan indikator peningkatan prestasi belajar siswa terlihat 

dari peningkatakan hasil belajar siswa. 

Pada pelaksanaan siklus II ini, prestasi belajar dapat dilihat dalam tabel 

berikut. 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa Siklus II 

54  - 59 0

60  - 65 0

66  - 71 1

72  - 77 1

78  - 83 3

84  - 89 5

90  - 95 5

96  - 100 6

21

19

86,36

2

9,09

% Ketuntasan

Jumlah Siswa 

yang Tidak 

Tuntas% Tidak 

Tuntas

Interval Frekuensi

Jumlah

Jumlah Siswa 

yang Tuntas

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Berdasarkan hasil obervasi yang telah dilaksanakan terdapat motivasi 

yang semulai nilai rata – rata kelas dari pra siklus sebesar 73,32 meningkat 

menjadi 88,18 atau sekitar 15,86 %, dan peningkatan prestasi belajar siswa 

terlihat dari rata – rata kelas yang semua nilai rata – rata kelas dari pre test/ 

siklus I sebesar 77,88 menjadi 88,18 atau mengalami peningkatan sebesar 

10,3%. 

4. Refleksi 

Penerapan pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan prestasi 

belajar siswa terhadap materi PAI melalui pembelajaran yang melibatkan siswa 

secara aktif maka peneliti menyimpulkan bahwa pada siklus II ini penerapan 

pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 

siswa yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari segi: a) Kegiatan diskusi 

kelompok yang sudah dapat membawa siswa untuk aktif berbicara 

mengnemukakan pendapat, bertanya dan menjawab pertanyaan. b) Sebagian 

siswa sudah dapat mengandalkan kemampuan menyikapi atau memecahkan 

persoalan, untuk mensinkronkan materi dengan kehidupan nyata. c) Motivasi 

belajar siswa terhadap materi PAI dimiliki hampir semua siswa kelas VI, jadi 
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bukan hanya mereka yang memiliki prestasi di kelas, tetapi juga mereka yang 

berprestasi kurang/ rendah. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran di kelas 

VI selama pembelajaran berlangsung secara keseluruhan divisualisasikan dalam 

bentuk histogram seperti tampak dalam gambar berikut. 

Gambar 1. Histogram Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

Sedangkan prestasi belajar siswa, diperoleh perbedaan rata – rata nilai tes 

pembelajaran pada setiap akhir siklus. Adapun rata – rata tes pembelajaran setiap 

siklus divisualisasikan dalam bentuk histogram seperti tampak dalam gambar 2 

dan 3 berikut ini. 

Gambar 2. Histogram Rata – Rata Hasil Belajar Siswa 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

 

Gambar 3. Histogram Ketuntasan Belajar Siswa 

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
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Adapun untuk mengetahui hasil penelitian secara kesleuruhan dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 3. Hasil Penelitian pada Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

Pra Siklus Siklus I Siklus II
Hasil Belajar          

(Nilai Rata - rata Kelas)
72,32 77,88 88,18

Aktivitas Belajar 58,60% 73,86% 89,49%

Ketuntasan 40,91% 59,09% 86,36%

Hasil Pengamatan
Indikator

 
Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuaraikan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: Penerapan pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan prestasi 

belajar Pendidikan Agama Islam siswa kelas VI SD Negeri 002 Basilam Baru 

Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai terhadap materi PAI. Peningkatan 

prestasi belajar siswa meningkat, yang semula nilai rata – rata pra siklus 73,32 

meningkat menjadi 77,88 atau terjadi peningkatan sebesar 5,56%. Pada siklus I 

dengan banyaknya siswa 59,09% (13 anak) yang tuntas dan 40,91% (9 anak) yang 

tidak tuntas. Pada siklus II lebih meningkat lagi menjadi 88,18 atau terjadi 

peningkatan sebesar 10,3% dengan banyaknya siswa 86,36% (19 anak) yang 

tuntas dan 9,09% (2 anak) tidak tuntas. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang membuktikan adanya hubungan yang 

positif antara pembelajaran kontekstual dengan prestasi belajar siswa, maka dapat 

diajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Evaluasi terhadap pembelajaran kontekstual seperti yang disebutkan di 

atas perlu diterapkan secara berkesinambungan, agar guru senantiasa 

melakukan upaya-upaya perbaikan dalam tindakan pengajarannya sehingga 

akan terjadi peningkatan prestasi belajar siswa. 
2. Bagi Siswa 

a. Agar siswa selalu antusias dalam kegiatan pembelajaran, lebih berani 

mengungkapkan gagasannya, berkomunikasi dan bekerjasama dengan 

teman kelompoknya, membiasakan aktif dalam segala permasalahan yang 

ditemui dalam kehidupan sehari-hari, mengaktualisasikan materi yang 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu merupakan jalan untuk 

mendapatkan motivasi dan prestasi belajar yang lebih baik. 

b. Agar suswa lebih meningktkan motivasi belajar, sebab terbukti bahwa 

siswa yang memiliki prestasi belajar yang baik adalah siswa yang memiliki 

motivasi belajar yang tinggi. 

c. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan pengaruh 

pembelajaran kontekstual terhadap prestasi belajar siswa, sehingga dapat 

menghasilkan penelitian yang lebih akurat, valid, dan reliabel. 
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