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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Pembahasan Hasil Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual 

Terhadap Hasil Belajar  

Penelitian dilaksanakan pada kelas VIII SMPIT AL-AZHAAR 

Trenggalek dengan jumlah subjek 12 peserta didik. Dengan tujuan menjelaskan 

pengaruh penerapan model pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar 

PAI materi makanan dan minuman halal haram siswa kelas VIII di SMPIT AL-

AZHAAR Trenggalek. 

Penggunaan model pembelajaran sangatlah diperlukan dalam proses 

pembelajaran hal ini dikarenakan dapat membantu guru dalam proses 

pemberian materi terhadap siswa dan juga mempermudah siswa dalam 

menyerap materi yang disampaikan oleh seorang guru. Tidak hanya itu model 

yang digunakan oleh seorang guru harus lah kreatif agar siswa tidak jenuh 

dalam melakukan proses pembelajaran disamping itu penggunaan model 

pembelajaran dapat memotivasi siswa untuk lebih fokus dalam melakukan 

pembelajaran. 

Model pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsep mengajar dan 

belajar yang membantu guru mengaitkan isi mata pelajaran dengan situasi 

dunia nyata, dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara 

pengetahuan dan aplikasinya bagi kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, 

warga, dan pekerja dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Dengan 
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diterapkannya model pembelajaran kontekstual dalam proses pembelajaran, 

diharapkan daya serap siswa akan materi pelajaran PAI lebih tinggi 

dibandingkan dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada pembelarajan 

sebelumnya hanya dengan model pembelajaran konvensional dan tergolong 

monoton yang menjadikan siswa kurang bersemangat dalam melakukan proses 

pemebelajaran. 

Hasil temuan di lapangan selama pengaplikasian model pembelajaran 

kontekstual menunjukkan bahwa ketertarikan dan keaktifan siswa saat proses 

pembelajaran mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini pun 

berpengaruh pada hasil belajar yang didapatkan oleh para siswa yang 

mengalami peningkatan. Pada saat sebelum diaplikasikannya model 

pembelajaran kontekstual ini siswa cenderung malas atau bingung dalam 

menerima materi yang disampaikan. Hal ini disebabkan hanya penggunaan 

pembelajaran konvensional menyebabkan tingkat penyerapan materi dari siswa 

menjadi tidak maksimal. 

Dalam pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual siswa dapat 

mengembangkan pemikiran untuk melakukan kegiatan belajar lebih bermakna 

apakah dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi 

sendiri pengetahuan dan keterampilan baru yang harus dimilikinya, 

melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik yang 

diajarkan, mengembangkan sifat ingin tahu siswa melalui memunculkan 

pertanyaan-pertanyaan, menciptakan masyarakat belajar, seperti melalui 

kegiatan kelompok berdiskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya, 
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menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran, bisa melalui ilustrasi, 

model, bahkan media yang sebenarnya. 

Sejalan dengan pernyataan dari penulis, dalam penelitian lain dengan 

judul “ Penerapan pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) untuk 

Meningkatkan Minat Belajar Pkn Materi Globalisasi Pada Siswa Kelas IV MIN 

Jeli Karangrejo Tulungagung” karya Indah Nur’aini memberikan pernyataan 

serupa. Penggunaan model pembelajaran kontestual sangatlah berpengaruh 

dalam proses pembelajaran hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaran kontekstual dapat membantu siswa 

dalam memecahkan suatu malasah yang dihadapi melalui kerjasama tim atau 

secara kelompok dan juga akan lebih mudah dalam memahami pembelajaran 

yang diberikan pendidik melaluui pengalaman yang mereka telah dapatkan.
1
 

Dalam penelitian lain dengan judul “Pendekatan  Kontekstual Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Melalui Pada Siswa Kelas II Di MI 

Podorejo Sumbergempol Tulungagung” karya Umi Hajar Husniatus Zahro 

mengemukakan bahwa penggunaan pendekatan  pembelajaran kontekstual 

memberikan pengaruh yang lebih baik daripada pembelelajaran konvensional 

karena pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kontekstual 

menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa dan juga membuat siswa 

lebih aktif dalam pembelajaran. Sehingga pembelajaran tidak dirasakan 

menjadi suatu hal yang membosankan bagi siswa dan juga membuat 

pembelajaran menjadi suatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.keadaan 

                                                           
1
 Indah Nur’aini , Penerapan pendekatan Contextual Teaching And Learning (CTL) untuk 

Meningkatkan Minat Belajar Pkn Materi Globalisasi Pada Siswa Kelas IV MIN Jeli Karangrejo 

Tulungagung, (Tulungagung: Skripsi tidak di terbitkan, 2013) 
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sepertini akan dapat membuat siswa lebih tertarik dan senang dalam proses 

pembelajaran.
2
  

Semakin memperkuat hasil temuan di lapangan, penelitian dengan judul 

“Penerapan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan prestasi belajar PKN 

siswa kelas IV MI MA’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung tahub ajaran 

2012/2013” karya Nurul Khotimah memberikan pernyataan senada. 

Penggunaan pembelajaran kontekstual telah memberikan dampak positif 

terhadap hasil belajar siswa. Dimana sebelum penggunaan pembelajaran 

konteksyual belum ada peningkatan yang berarti. Secara kualitatif kinerja guru 

menjadi lebih baik dari sebelumnya. Guru menjadi lebih terampil dalam 

mengatasi kelemahan-kelamahan dan permasalahan yang muncul dalam 

pembelajarannya.
3
    

Dalam penerapannya yaitu pada tahap awal peneliti menggali kembali 

pengetahuan siswa pada materi yang berkaitan dengan makanan dan minuman 

halal haram yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 

siswa dalam mengingat dan memahami terkait materi yang dajarkan. 

Kemudaian siswa disuruh untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 3 

orang. Setelah it siswa berkumpul dengan kelompok masing – masing untuk 

berdiskusi atau saling bertukar pengalaman yang telah mereka dapatkan 

mengenai makan dan minuman halal haram. Dengan berkelompok ini 

                                                           
2
 Umi Hajar Husnatus Zahro, Pendekatan CTL (Contextual Teaching  and Learning ) 

Untuk Meningkatkan Perstasi Belajar  Matematika  Melalui Pada Siswa Kelas II Di MI Podorejo 

Sumbergempol Tulungagung . (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012) 
3
 Nurul Khotimah, Penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan 

prestasi belajar PKN siswa kelas IV MI MA’arif Gendingan Kedungwaru Tulungagung tahun 

ajaran 2012/2013, (Tulungagung: Skripsi tidak di terbitkan, 2013) 
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bertujuan untuk melatih keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat atau 

argument didepan siswa lain dan melatih kerjasama dan kekompakan dengan 

anggota kelompoknya.kemudian diakhir penelitian, peneliti memberikan tes 

yang berupa soal post test terkait dengan materi makanan dan minuman halal 

haram untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

Langakah – langkah penerapan pembelajaran tersebut hamper serupa 

dengan yang dilakukan dalam sebuah penelitian karaya Siti Khomsiatus 

Zunasiin dengan judul “Penerapan Pembelajaran Kontekstual untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Siswa Kelas IV Di SDI Al Munawar 

Tulungagung “dalam penelitian tersebut kegiatan pembelajaran dengan 

pembelajaran kontekstual dilaksanakan pertama pendidik membimbing siswa 

untuk bisa memahami materi. Setelah itu siswa dikelompokkan menjadi 

beberapa kelompok dengan jumlah 4 – 5 siswa dan masing – masing kelompok 

mengerjakan atau berdiskusi tentang soal yang diberikan oleh pendidik atau 

soal yang ada dbuku paket. Selanjutnya guru menunjuk beberapa kelompok 

untuk mempresentasikan hasl dari diskusinya kemudian siswa lain bertugas 

untuk menanggapinya. Dan yang terakhr siswa diberikan tes atau soal yang 

bertujuan untuk mengetahui hasil belajar para siswa.
4
 

Dalam proses pembelajaran penggunaan model pembelajaran kontekstual 

sangatlah berpengaruh dalam proses pembelajaran dengan ditunjukkannya 

hasil yang lebih optimal daripada pembelajaran konvensional. Hal ini juga 

                                                           
4
 Siti Khomsiatu Zunasiin, Penerapan Pembelajaran CTL untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar IPA pada Siswa Kelas IV Di SDI Al Munawar Tulungagung, (Tulngagung: Skripsi tidak di 

Terbitkan,2012) 
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dikarenakan model pembelajaran kontekstual memiliki kelibihan diantaranya 

yaitu : 

1. Memberikan kesempatan pada sisiwa 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 siwa bekerja dengan efektif dalam kelompok. 

7. Terbentuk sikap kerja sama yang baik antar individu maupun kelompok.
5
 

Senada dengan yang diungkapkan pada paragraf sebelumnya, mashudi 

beserta kawan – kawannya dalam bukunya Desain Model Pembelajaran 

Inovatif Berbasis Kontruktivisme menyatakan bahwa manfaat dari model 

pembelajaran kontekstual yaitu adanya kecenderungan dalam dunia pendidikan 

dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik 

jika lingkungan yang diciptakan seacara alamiah. Belajar akan lebih bermakana 

jika anak mengalami sendiri apa yang dipelajarinya,bukan mengetahuinya.dan 

juga membekali dan memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang.
6
 

                                                           
5
http://www.belajarkreatif.net/2015/08/kelebihan-kelemahan-model-belajar 

kontekstual.html diakses pada tangga 29 April 2018 Pukul 18.57 WIB 
6
 Mashudi, dkk., Desain Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Kontruktivisme, 

(Tulungagun: STAIN Tulungagung Press, 2013), hal. 104 

http://www.belajarkreatif.net/2015/08/kelebihan-kelemahan-model-belajar%20kontekstual.html
http://www.belajarkreatif.net/2015/08/kelebihan-kelemahan-model-belajar%20kontekstual.html
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Dua pernyataan dari dua sumber yang berbeda yang telah di ungkapkan 

sebelumnya membuktikan, bahwa penggunaan model pembelajaran 

kontekstual sangat dibutuhkan demi suksesnya sebuah proses pembelajaran. 

Model pembelajaran kontekstual sangat mendukung dalam proses 

pembelajaran karena dapat membantu siswa dalam memecahkan suatu masalah 

yang dihadapi dengan caranya sendiri tidak terpussat dipendidik hal ini akan 

yang dapat membekalinya dimasa yang akan datang. Hal tersebut juga semakin 

diperjelas dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yang 

mengungkapkan bahwa penggunaan model pembelajaran kontekstual juga 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa meskipun yang kita ketahui 

bahwasannya setiap siswa memiliki latar yang berbeda – beda. Terbukti, hasil 

belajar siswa dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) materi makanan 

dan minuman halal haram yang menggunakan model pembelajaran kontekstual 

meningkat. 

B. Pembahasan Hasil Analisis Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual 

Terhadap Hasil Belajar PAI Materi Makanan Dan Minuman Halal 

Haram  

Berdasarkan analisis data hasil belajar siswa, penerapan pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual dapat meningkatan 

hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat perbedaan rata-rata hasil  skor Pretest 

dan Posttest pada subjek kelas seperti disajikan pada tabel 4.9. 

Dapat dilihat hasil  uji t-satu pihak yaitu uji t pihak kanan pada subjek 

kelas mendapat nilai rata-rata Pretest 78,33 Sedangkan nilai rata-rata Posttest 
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84,58 Dari hasil analisis Tabel 4.9, diperoleh bahwa t-hitung sebesar  9,574 dan 

t-tabel sebesar 1,79588. Dari uji t tersebut, diketahui bahwa t hitung > t tabel, 

maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar 

(Posttest) lebih besar dibandingkan dengan hasil belajar sebelumnya (Pretest). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar dengan penerapan pembelajaran 

dengan menggnakan model pembelajaran kontekstual lebih baik dari pada hasil 

belajar dengan menerapkan pembelajaran konvensional. 

 

 

 


