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MOTTO 

 

ْىُبِبنَّتِىُِهَيُُبِبْنِحْكَمةُِْدع ُاِنَىَُسبِْيِمَُرب َِكُا ُ َواْنَمْىِعَظِةُاْنَحَسىَِةَُوَجبِدْنه 

ُاَنَُّ هتَِدْيَهُُاَْحَسه  ُِبْهم  َُوه َىاَْعهَى  َُسبِْيِهِه َُعْه َُضمَّ ُبَِمْه ُاَْعهَى  ُه َى َربََّك

ُ«۵۲۱ُُانىحمُ:»

“(Wahai Nabi Muhmmad SAW) Serulah (semua manusia) kepada 

jalan (yang ditunjukkan) Tuhan Pemelihara kamu dengan hikmah 

(dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka) 

dan pengajaran yang baik dan bantalah mereka dengan (cara) yang 

terbaik. Sesungguhnya Tuhan pemelihara kamu, Dialah yang lebih 

mengetahui (tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah 

yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk).” 

(Q.S. An-Nahl: 125)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Tanggerang: PT Panca Cemerlang, 

2010), 517. 
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ABSTRAK 

 
Durrotun Nafisah, 2022: Penerapan Contextual Teaching and Learning dalam 

Pembelajaran Kitab Aqidatul Awwam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 

Songgon Banyuwangi 

Kata Kunci: Contextual Teaching and Learning (CTL), Pembelajaran Kitab Aqidatul 

Awwam. 

Penerapan Contextual Teaching and Learning (CTL) ialah salah satu cara guru 

agar siswa dapat mengaitkan antara materi dengan pengalaman yang dimilikinya dan 

dapat interaktif dalam kelas. Penerapan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dalam pembelajaran Kitab Aqidatul Awwam dapat memberikan dampak yang baik 

untuk siswa karena mereka dapat mengaitkan antara sifat-sifat Allah dengan  kehidupan 

sosial. Selain itu, Kitab Aqidatul Awwam dapat disajikan dengan mudah dengan konkrit 

dalam pembelajaran. Padahal, biasanya Kitab Aqidatul Awwam atau tauhid itu abstrak. 

Fokus penelitian dalam skripsi ini, ialah: 1) Bagaimana implementasi Contextual 

Teaching and Learning dalam mempelajari kitab aqidatul awwam di SMP Negeri 02 

Songgon? 2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat penerapan Contextual 

Teaching and Learning dalam mempelajari kitab aqidatul awwam di SMP Negeri 02 

Songgon ? Dan tujuan penelitian ini diantaranya ialah untuk 1) Menemukan 

implementasi pembelajaran Contextual Teaching and Learning dalam mempelajari 

kitab aqidatul awwam di SMP Negeri 02 Songgon. 2) Mengetahui faktor pendukung 

dan penghambat dalam penerapan Contextual Teaching and Learning dalam 

mempelajari kitab aqidatul awwam di SMP Negeri 02 Songgon. 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan 

yakni studi kasus. Adapun informan kunci yang diambil dari teknik purposive sampling. 

Dan teknik pengumpulan data ialah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data ialah menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Juga, teknik keabsahan data dengan menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Hasil penelitian ini, yakni: 1) Implementasi Contextual Teaching and Learning 

dalam mempelajari kitab aqidatul awwam di SMP Negeri 02 Songgon dengan dengan 

metode example non-examples dengan beberapa tahapan. Pertama, guru mengartikan 

kitab dan meminta setiap siswa untuk menghafal nadzam, minimal 4 nadzam aqidatul 

awwam. Lalu, guru menyiapkan  gambar terkait ilmu sosial seperti seseorang yang 

berdagang yang dapat dikaitkan dengan materi tauhid. Dan siswa disuruh untuk 

menganalisis permasalahan tersebut. Kemudian, siswa membuat kelompok 3 sampai 4 

orang untuk berdiskusi yang dicatat pada kertas. Lalu, tiap kelompok membacakan atau 

presentasi hasil diskusinya. Dan guru memberi komentar dan menjelaskan materi 

tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran. 2) Faktor pendukung dan penghambat 

Contextual Teaching and Learning dalam Mempelajari Kitab Aqidatul Awam di SMP 

Negeri 02 Songgon yakni aspek guru, aspek siswa, dan aspek sarana dan prasarana yang 

menjadi aspek yang fundamental dalam pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Banyak hal yang harus dituntaskan untuk mewujudkan kemajuan 

suatu bangsa dan negara dari pendidikan, menciptakan mentalitas 

masyarakat agar berkarakter baik. Masyarakat yang memiliki mentalitas 

atau moralitas dapat dilihat dari jalannya suatu sistem pendidikan yang ada 

di lingkungannya dan profesionalitas pendidiknya. Dapat diketahui sebuah 

proses pelaksanaan pembalajaran yang ada sangat membutuhkan suatu 

strategi, media, ataupun metode yang mampu membuat transformasi ilmu 

dan membuat kritis pemikiran siswa. Salah satu lembaga yang mempunyai 

guru yang kreatif dalam memodifikasi pembelajaran ialah SMP Negeri 02 

Songgon Banyuwangi. 

SMP Negeri 02 Songgon Banyuwangi pada umumnya memberikan 

pembelajaran terkait ilmu-ilmu sesuai kurikulum nasional. Akan tetapi, 

dengan adanya modernisasi lembaga ini dapat memodifikasi pembelajaran, 

yakni dengan mempelajari kitab-kitab, seperti kitab fiqh, aqidah, dan kitab 

lainnya yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari untuk 

meningkatkan berpikir kritis siswa yang belajar disana. Siswa-siswi yang 

menuntut ilmu banyak sekali, yakni santri-santri yang menetap didalam 

Pondok Pesantren Nurut Taqwa seluruhnya dan masyarakat sekitar 

lembaga pendidikan tersebut. SMP Negeri 02 Songgon  ini juga 

mengajarkan terkait ideologi yang moderat yang tidak radikal maupun 

liberal dengan adanya pendidik yang selalu memberikan wawasan, nilai, 
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dan ajaran agama kepada peserta didik untuk diimplementasikan dalam 

kehidupan nyata.
2
 

SMP Negeri 02 Songgon tersebut memiliki pelajaran tambahan 

tentang kitab kuning setelah salat selasa setiap sepekan sekali, yakni 

pembelajaran kitab tauhid yang diikuti oleh siswa-siswi kelas VII dengan 

menerapkan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 

pembelajaran kitab aqidatul awwam terkait materi sifat-sifat wajib Allah 

dengan mengaitkan antara materi dengan hukum kekekalan massa yang 

selalu terikat dengan kehendak Allah. Selain itu, guru tersebut berusaha 

mengaitkan sifat wajib Allah dalam pengaruh kehidupan manusia.
3
 

Pelajaran tambahan tersebut dilakukan sebagai pengembangan materi 

Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Pembelajaran PAI sangat penting diterapkan karena ajaran dan 

nilai yang terkandung didalamnya memuat aspek akidah, syari’ah, dan 

ibadah yang menjadi pedoman untuk seluruh aspek kehidupan.
4
 Hal 

tersebut dapat diketahui bahwa aspek akidah terkandung dalam materi PAI 

yang perlu untuk dikaji mendalam. Seperti pendapat salah satu guru tauhid 

yang ada
5
: 

“Saya berusaha menjabarkan sifat Allah (wujud) dalam pengaruh 

kehidupan manusia kepada siswa. Seperti ketika manusia 

                                                           
2
 Istiqomah, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 26 Juni 2021 

3
 Observasi di Penerapan Contextual Teaching Learning dalam Pembelajaran Kitab Aqidatul 

Awwam di SMP Negeri 02 Songgon Banyuwangi 

Kabupaten Banyuwangi, 26 Juni 2021 
4
 Rifka Herliani, Urgensi Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis 

Multietnik Perspektif Tokoh Agama Islam dan Budayawan di Jember, (Skripsi: IAIN Jember, 

2020), 5.  
5
 Abdul Aziz, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 14 Juli 2022 
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berdagang, pasti mempunyai semangat yang besar karena ia yakin 

didalamnya ada sesuatu yang bernama laba atau untung. Dengan 

adanya laba saja, pedagang bias giat dan seakan-akan tidak 

mempunyai hambatan lalu mengapa manusia susah padahal ada 

Allah yang ada (wujud) dan pemberi rezeki? Nilai yang terkandung 

dalam materi itu yang perlu dijelaskan agar memiliki keyakinan 

kuat.” 

 

Hal tersebut dapat diketahui bahwa penjelasan yang diberikan pada 

peserta didik itu penjelasan hal-hal yang konkret. Sedangkan pembelajaran 

terkait aqidah atau keyakinan ialah pembelajaran yang abstrak dan perlu 

dibumbui dengan realitas agar memberi pemahaman yang detail pada 

peserta didik. Kejadian tersebut membuktikan bahwa pendidik perlu 

menerapkan pembelajaran Contextual Teaching and Learning agar peserta 

didik paham terhadap materi yang dijelaskan. 

Pemaparan tersebut sesuai dengan perkataan kepala sekolah yang 

berkata: 

“Penerapan Contextual Teaching and Learning yang ada dapat 

memberikan stimulus yang baik pada siswa dalam mengaitkan 

sebuah materi dengan kehidupan riil yang dialami oleh mereka 

sendiri. Dibuktikan dengan adanya pendidik yang mengajarkan 

pelajaran tauhid dengan menggunakan kitab aqidatul awam dapat 

memberikan kontribusi khazanah keilmuan dengan mengaitkan 

antara ketuhanan dengan kehidupan nyata.
6
 

Penerapan Contextual Teaching and Learning (CTL) di SMP 

Negeri 02 Songgon tentu memiliki faktor penghambat ataupun pendukung 

dalam proses pembelajaran seperti pendidik, peserta didik, dan sarana dan 

prasarana. Penerapan pembelajaran dipengaruhi ketika guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI) mengajarkan kitab aqidatul awam atau tauhid 

semangat dalam proses pembelajaran. Selain itu, siswa yang sering 

                                                           
6
 Irianto Andri Hakim, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 14 Juli 2022 
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kelelahan karena kegiatan pondok pesantren akan merasa senang ketika 

guru mengetahui cara mengajar yang menyenangkan meskipun sarana dan 

prasarana yang disediakan tidak lengkap.
7
 

Dampak terhadap peserta didik yang belajar merasa puas dan 

senang dengan penjelasan guru tersebut dapat mengaitkan kehidupan 

nyata, materi, dan pengalaman-pengalamannya untuk meningkatkan 

pemikiran kritis mereka. Peserta didik juga tidak akan mempunyai 

pemikiran yang radikal karena pembahasan mengenai ketuhanan biasanya 

mempengaruhi ideologi seseorang untuk berpikir dan bertindak.
8
 

Ketika dikaji lebih dalam lagi, banyak fenomena yang dapat 

merusak ideologi pancasila karena kurangnya pemikiran kritis dan 

stagnannya ajaran agama tanpa dikolaborasikan dengan refleksi peristiwa 

yang fundamental. Hal tersebut dapat menjadikan masyarakat perlu belajar 

ilmu tauhid dan berpikir secara rasional. seperti halnya pendapat guru PAI 

yang mengajar Kitab Aqidatul Awwam menyatakan
9
: 

“Tauhid sangat berkaitan dengan keselamatan bangsa. Tauhid 

dapat merusak ideologi bangsa dan warga negara. Dan ketika 

problematika tersebut dibicarakan lebih dalam, hal tersebut 

berkaitan dengan ideologi atau aqidah. Maka dari itu, proses 

pembelajaran aqidah memerlukan guru yang dapat menjelaskan 

materi yang konkret pada siswa yang diajar dengan kontekstual. 

Sebab itu, pendidik perlu menerapkan pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning agar peserta didik mampu menguasai 

materi, berpikir ktritis dan rasional, moderat, dan tidak terpengaruh 

dengan hasutan politik yang radikal.” 

 

                                                           
7
 Observasi awal di SMP Negeri 02 Songgon di Kabupaten Banyuwangi, 14 Juli 2021 

8
 Observasi awal di SMP Negeri 02 Songgon di Kabupaten Banyuwangi, 14 Juli 2021 

9
 Abdul Aziz, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 14 Juli 2022 
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Problematika terkait radikalisme tersebut semakin menyebar luas 

karena pemahaman pembelajaran tauhid atau aqidah yang keliru. Hal 

tersebut ditandai dengan adanya kontinuitas kehidupan yang dirasakan 

menjadi sangat sempit, jumud dan tidak berdasar atas kebenaran.
10

  

Hal tersebut merupakan fenomena yang sangat vital yang perlu 

ditemukan solusinya. Banyak hal yang berkaitan dengan aqidah yang 

dapat menjadikan seseorang berideologi atau paham radikal atau ekstrem. 

Maka dari itu, masyarakat  perlu melibatkan seorang pendidik yang baik 

dan mampu memberikan kontribusi ajaran agama dan nilai yang 

terkandung terhadap peserta didik seperti menggunakan cara mengajar 

yang sesuai dengan gaya belajar dan melatih pemikiran kritis mereka, 

salah satunya dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dalam pembelajaran.
11

 

Ketika metode pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

diterapkan didalam sebuah instansi atau kelas, hal itu membuat adanya 

karismatik yang dimiliki guru. Biasanya, guru yang memiliki kualitas dan 

kapabilitas dalam mengelola proses pembelajaran yang sesuai dengan 

keinginan siswa, ia akan disukai oleh siswa-siswanya tersebut. Dengan 

menerapkan hal yang sesuai dengan pemikiran siswa juga, guru dapat 

meningkatkan kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotorik mereka. 

Penerapan Contextual Teaching and Learning yang mengaitkan 

materi dengan kehidupan dapat memudahkan pendidik untuk memberikan 

                                                           
10

 Zaini, Penguat Pendidikan Aqidah Anak dari Penyimpangan Budaya Online, Jurnal Pendidikan 

Islam: IAIN Madura, vol. 14, no.2, 2019, 203 
11

 Observasi awal di SMP Negeri 02 Songgon di Kabupaten Banyuwangi, 14 Juli 2021 
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suatu informasi. Hal tersebut menjadi tantangan pendidik agar mengetahui 

karakteristik peserta didik dan belajar mengaitkan sebuah materi dengan 

kehidupan nyata dalam proses pembelajaran berlangsung.  

Guru perlu memiliki akhlak yang baik, berpikir kritis, dapat 

menganalisis, dan mempunyai kreativitas agar tidak tergantikan oleh 

robot. Jika pendidik hanya mengajarkan ilmunya, maka ia dapat dikatakan 

sama seperti robot. Karena robot dapat diprogram dengan logika atau 

pengetahuan-pengetahuan yang tinggi. Tantangan guru di era 4.0 atau 5.0 

adalah adanya persaingan yang ketat antara guru yang berlevel bawah 

dengan robot ataupun teknologi-teknologi yang canggih di dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran dapat memberikan kontribusi yang positif 

untuk pendidikan. Dengan adanya anak yang polos yang ditempatkan di 

lingkungan baik, maka anak tersebut mempunyai karakter baik pula. 

Karena, pembelajaran berkaitan dengan tujuan (output) yang baik.
12

 Maka 

dari itu, penerapan Contextual Teaching and Learning (CTL) merupakan 

salah satu solusi untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. 

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Riatun 

S. Manang yang berjudul Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Kontekstual 

terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Laju Reaksi Kelas XI IPA di 

SMA Negeri 1 Gorontalo. Hasil penelitian tersebut ialah siswa dapat 

melakukan respons dalam proses pambelajaran dengan mudah, mampu 

menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana 

                                                           
12

 Muhammad Soleh Hapudin, Teori Belajar dan Pembelajaran Menciptakan Pembelajaran yang 

Kreatif dan Efektif (Jakarta: Kencana, 2021), 21. 
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pemanfaatannya dalam kehidupan nyata dengan penerapan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) yang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa.
13

 Penelitian sebelumnya ini memiliki perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan karena fokus penelitian penelitian ini ialah terkait 

penerapan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam proses 

pembelajaran, bukan orientasi dari hasil penerapan pembelajaran. 

Penelitian lainnya terkait Pembelajaran Aqidatul Awwam juga 

dilakukan oleh Syarifatun Nurul Maghfiroh. Hasil penelitian yang dilakukan 

ialah peneliti menemukan terdapat hubungan antara materi tauhid yang ada 

dalam kitab aqidatul awam dengan realitas kehidupan.
14

 Hal tersebut dapat 

diketahui bahwa Aqidatul Awwam yang abstrak dapat dikaitkan dengan 

kehidupan. 

Pembelajaran kontekstual atau disebut dengan Contextual 

Teaching and Learning adalah konsep belajar dan mengajar yang dapat 

membantu guru mengaitkan materi yang diajarkannya dengan situasi dunia 

nyata, dan membantu peserta didik membuat hubungan antara 

pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan yang dinamis, baik 

sebagai anggota keluarga, warga Negara, dan pekerja.
15

 Artinya, 

pembelajaran Kitab Aqidatul Awwam sesuai dengan keinginan dan 

                                                           
13

 Riatun S. Manang, Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Kontekstual Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Pada Materi Laju Reaksi Kelas XI IPA di SMA Negeri 1 Gorontalo,(Skripsi: Universitas 

Negeri Gorontalo, 2014)  
14

 Syarifatun Nurul Maghfiroh, “Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid dalam Kitab Áqidatul Awam 

Karya Sayid Ahmad Al-Marzuki”, (Skripsi: IAIN Salatiga, 2016), 
15

 Kokom Komalasari, Pebelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi, (Bandung: Refika Aditama, 

2010), 6. 
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kebutuhan siswa dalam memperdalam suatu materi yang fundamental agar 

mencapai tujuan pendidikan. 

Tujuan pendidikan tersebut dapat memberikan dampak positif 

ketika implementasinya terwujudkan dengan baik. Pendidikan mempunyai 

makna yang sempit dan luas. Pendidikan dengan pengertian sempit adalah 

pendidikan yang berada di lembaga pendidikan, dan seseorang yang 

mengajar adalah orang yang mempunyai kualifikasi minimal sarjana 

dengan menggunakan kurikulum sebagai bahan ajar. Sedangkan makna 

pendidikan secara luas adalah pendidikan yang berlangsung sepanjang 

hayat, ilmu yang diberikan tidak hanya berasal dari pendidik, dan 

tempatnya dimana saja. Dan manusia dapat mengambil hikmah dan 

manfaat dari lingkungan sekitarnya. Tetapi, hal tersebut kontradiksi 

dengan fakta yang ada, salah satunya dalam kualitas pendidikan Indonesia. 

Bank Dunia (World Bank) memiliki data terkait kualitas pendidikan di 

Indonesia itu masih rendah.
16

 Sehingga Indonesia sangat memerlukan 

pendididikan yang berkualitas. 

Pendidikan dapat diartikan sebagai pengaruh utama yang dapat 

mengubah pikiran manusia dari tradisional ke modern, dari statis ke 

dinamis dan progresif.
17

 Pendidikan tersebut yang menjadikan suatu ilmu 

pengetahuan terus berkembang dan bersifat dinamis yang dapat 

menjadikan peserta didik mempunyai karakter yang baik. Seperti halnya 

                                                           
16

 https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180607113429-284-304214/bank-dunia-kualitas-

pendidikan-indonesia-masih-rendah diakses pada 3 Mei 2021 
17

 Ruchman Basori, The Founding Father Pesantren Modern Indonesia.(Jakarta: Inceis, 2008), 2. 

https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180607113429-284-304214/bank-dunia-kualitas-pendidikan-indonesia-masih-rendah
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tertulis terkait pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab II 

Pasal 3 yakni Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara 

terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, 

dan global.
18

  

Pendidikan tersebut selalu berkaitan dengan generasi muda yang 

berperan penting, seperti peserta didik dan fasilitatornya yang 

berkontribusi. Peserta didik tersebut selalu menginginkan metode yang 

tepat sesuai dengan lingkungannya. Salah satu tugas pendidik ialah 

menyiapkan metode yang tepat agar memudahkan proses pembelajaran 

berlangsung. Pembelajaran berlangsung dengan baik dapat menjadikan 

peserta didik ketagihan belajar. Oleh sebab itu, pendidik perlu belajar 

dalam pememilihan metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan 

intelektualnya dan dapat membimbing siswanya. Seperti firman Allah 

dalam Q.S. Al-Baqarah: 31 yang menjadi guru Nabi Adam a.s. 

ُأَْوِبئ ىوِيُبِأَْسَمبِءُ ُفَقَبَل َُعهَىُاْنَمالئَِكِة ْى َُعَرَضه  ُث ىَّ ُك هََّهب ُاألْسَمبَء ُآَدَو َوَعهََّى

الِءُإِْنُك ْىت ْىَُصبِدقِيهَُ  َهؤ 

Artinya: 

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

memang benar orang-orang yang benar!" (Q.S. Al-Baqarah: 31) 

                                                           
18

 UU RI tentang SISDIKNAS & Peraturan Pemerintah RI tentang Standar Nasional Pendidikan 

(Bandung: Citra Umbara, 2022),4. 
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 Pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa peneliti ingin meneliti 

terlebih dalam terkait pembelajaran yang menggunakan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) karena sangat urgen dalam pendidikan agar 

progresif dan dinamis sehingga menciptakan generasi-generasi yang 

mempunyai moralitas tinggi dan perkembangan kepribadian. 

. Hal tersebut menjadi alasan peneliti mengambil judul 

“Penerapan Contextual Teaching and Learning dalam Pembelajaran 

Kitab Aqidatul Awwam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 

Songgon Banyuwangi” untuk mengetahui apakah sistem yang diterapkan 

berjalan dengan baik dan efektif dalam pelaksanaan pembelajaran yang 

menggunakan Contextual Teaching and Learning. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan batasan masalah diatas maka penulis dapat 

merumuskan  fokus masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi Contextual teaching and Learning dalam 

mempelajari kitab aqidatul awwam di SMP Negeri 02 Songgon 

Banyuwangi? 

2. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan 

Contextual teaching Learning dalam mempelajari kitab aqidatul 

awwam di SMP Negeri 02 Songgon Banyuwangi?  

 

C. Tujuan Penelitian 



11 

 

 

Tujuan penelitian ini ialah untuk: 

1. Menemukan implementasi Contextual Teaching and Learning dalam 

mempelajari kitab aqidatul awwam di SMP Negeri 02 Songgon 

Banyuwangi. 

2. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan 

pembelajaran Contextual teaching Learning dalam mempelajari 

kitab aqidatul awwam di SMP Negeri 02 Songgon Banyuwangi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diinginkan dapat memberikan kontribusi 

pengetahuan dan keilmuan bagi pembelajaran ilmu tauhid Aqidatul 

Awwam serta memberi inspirasi dalam menyelesaikan problematika 

ideologi-ideologi keagamaan saat ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi sarana peneliti dalam 

menambah khazanah keilmuan terkait cara menulis karya ilmiah 

yang baik agar menjadi bekal dalam melakukan penelitian 

selanjutnya dan memberi pengetahuan integral pada ilmu yang 

terkait dengan penerapan pembelajaran kontekstual dalam 

mempelajari kitab Aqidatul Awwam di sekolah. 
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b. Bagi Kepala Sekolah 

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam 

mengembangkan kualitas lembaga yang baik sehingga 

menciptakan lembaga yang islami dan progresif di SMP Negeri 02 

Songgon Banyuwangi. 

c. Bagi guru Pendidikan Agama Islam 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan kontribusi 

pemikiran ataupun tindakan, motivasi dalam pelaksanaan 

pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam atau materi pokoknya agar lebih inklusif, progresif, dan 

transformatif dalam memberikan nilai-nilai agama yang universal. 

d. Bagi lembaga Universitas Islam Negeri (UIN) KH Achmad Siddiq 

Jember 

Penelitian ini sebagai tambahan referensi dan literatur bagi 

instansi yang mengembangkan kajian-kajian bidang Pendidikan 

Agama Islam. 

e. Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan memberi informasi terkait 

Contextual Teaching and Learning dalam Pembelajaran Kitab 

Aqidatul Awwam sebagai pengembangan materi PAI di SMP 

Negeri 02 Songgon. 
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E. Definisi Istilah 

1. Contextual Teaching and Learning  

CTL juga dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang 

melibatkan pemikiran peserta didik terkait pengalaman yang dimiliki 

untuk mengembangkan materi yang dipelajari dan nilai yang 

terkandung didalamnya. 

Kata Contextual Teaching and Learning diuraikan menjadi 

contextual, teaching, dan learning. Contextual berasal dari kata 

konteks yang artinya sesuai dengan keadaan atau kondisi yang terjadi 

sekarang. Antonim kata kontekstual ialah tekstual yang berarti terpacu 

pada bacaan. Dan teaching ialah proses yang dilakukan oleh seorang 

guru atau pendidik. Pendidik merupakan guru yang singkatannya 

adalah digugu dan ditiru. Guru seharusnya memberikan perlakuan 

yang baik terhadap manusia, lingkungan, ataupun alam. Apapun yang 

dilakukan guru dapat ditiru oleh peserta didik, meskipun ia hanya 

melakukan hal-hal yang kecil. Guru juga dikatakan dwi tunggal 

dengan peserta didik karena antara guru dan peserta didik tidak dapat 

dipisahkan. Hal ini mengajarkan terhadap guru agar dapat memahami 

karakter peserta didik untuk menjadi barokah dan manfaat ilmunya. 

Guru juga diartikan sebagai seseorang yang mendoktrin murid sesuai 

keinginannya. Jika guru mengajarkan murid-murid agar tidak 

mencintai NKRI, hal itu mungkin dapat diterima murid-muridnya 

karena mereka mengikuti terhadap gurunya meskipun terhadap hal-hal 
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yang bersifat abstrak. Sedangkan learning yakni belajar yang biasanya 

digunakan untuk pelajar untuk merefleksikan hal-hal yang ingin 

diketahui. 

2. Pembelajaran Kitab Aqidatul Awwam 

Pembelajaran merupakan proses belajar dan mengajar untuk 

menambahkan suatu pengalaman yang didalamnya terdapat pendidik, 

peserta didik, dan materi ajar. Pembelajaran juga dapat diartikan 

sebagai proses belajar yang perlu adanya feed back antara pendidik dan 

peserta didik 

Kitab Aqidatul awwam merupakan kitab yang mempelajari 

terkait ilmu aqidah atau keyakinan untuk umat islam, orang awwam 

pada khususnya. Kitab tersebut merupakan karya ulama’ yang bernama 

Sayid Ahmad Al-Marzuki yang bertujuan untuk pedoman dan rujukan 

seseorang agar menambah keyakinan dan menetapkannya dalam hati 

yang diaplikasikan dengan lisan dan tindakan yang berdasarkan 

wahyu.  

Kitab Aqidatul Awam membahas terkait ilmu tauhid yang 

mengandung keesaan Allah dan buktinya. Kitab tersebut juga terkenal 

dengan sebutan aqoid yang lima puluh yang terdiri dari 20 sifat wajib 

bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz Allah yakni fi’lu 

kuli mumkinin au tarkuhu (menjadikan setiap perkara atau tidak), 4 

sifat wajib bagi rasul, 4 sifat mustahil rasul, dan satu sifat jaiz bagi 

rasul. Dan materi yang diambil dalam penelitian ini ialah sifat-sifat 
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wajib Allah dan sifat jaiz Allah. Materi kitab tersebut dapat digunakan 

sebagai pembelajaran tambahan sebagai inovasi dari materi ajar ilmu 

agama islam. Karena materi pendidikan agama islam ada tiga aspek, 

yakni aspek akidah, syariah, dan akhlak. Tetapi, penelitian ini meneliti 

terkait pengembangan aspek aqidah. 

3. SMP Negeri 02 Songgon ialah lembaga yang menjadi tempat menimba 

ilmu yang ada di daerah Songgon, Banyuwangi. Lembaga tersebut 

terletak didekat Pondok Pesantren Nurut Taqwa yang dinilai 

masyarakat sebagai tempat yang berkah. Artinya, untuk menambahkan 

suatu kebaikan seseorang yang ada didalamnya. Siswa-siswa yang ada 

berasal dari pondok pesantren dan masyarakat sekitar yang tidak 

berstatus santri. Seluruh santri yang ada di Pondok Pesantren Nurut 

Taqwa tersebut bersekolah formal di SMP Negeri 02 Songgon. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan terdiri dari: bab pertama terkait 

pendahuluan. Pada bab ini terdapat latar belakang dan problem riset yang 

meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah. 

Pada bab kedua terdiri dari pembahasan landasan teori atau kajian 

kepustakaan yang yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori 

yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang ada.  

Pada bab ketiga yakni terdapat metode penelitian. Pada bab ini 

terdapat cara dan pendekatan yang digunakan pada penelitian yang terdiri 
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dari jenis penelitian, lokasi penelitian, dan subyek penelitian. Juga metode-

metode lain dalam penelitian. 

Bab keempat berisi tentang pembahasan data-data yang telah 

didapatkan di lapangan untuk dianalisis. Adapun pembagiannya terdiri dari 

penyajian data, analisis data, dan pembahasan. 

Bab kelima ialah penutup yang memuat simpulan yag membahas 

terkait jawaban dari rumusan masalah yang berdasarkan hasil analisis dan 

saran yang sesuai dengan hasil temuan dan pertimbangan peneliti untuk 

ditujukan pada pihak-pihak yang memanfaatkan hasil penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Keterkaitan penelitian sebelumnya dengan judul yang diangkat 

sangatlah penting. Maka penulis berusaha dalam mencari kajian 

penelitian terdahulu sebagai tinjauan pustaka yang berkorelasi dengan 

pembahasan. Penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu untuk 

referensi. 

Pertama. Penelitian yang dilaksanakan oleh Syarifatun Nurul 

Maghfiroh yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid dalam Kitab 

Aqidatul Awwam Karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki.”
19

 Penelitian 

tersebut bertujuan untuk mengetahui sistematika penulisan dan nilai 

yang ada dalam Kitab Aqidatul Awwam dengan nama pengarangnya 

Sayid Ahmad Marzuki, dan untuk mengsignifikasikan terkait ilmu 

tauhid yang akan diterapkan dalam kehidupan nyata. Latar belakang 

dilakukannya penelitian ini didasarkan ketertarikan peneliti dalam 

mengkaji kitab aqidatul awam karena relevan untuk pendidikan dahulu 

hingga sekarang, sistematika penulisan kitab tersebut tematik, dan 

tauhid yang ada dalam pembahasan kitab tersebut ialah rujukan yang 

pokok dan mendasar ajaran dalam islam untuk investasi di akhirat 

kelak. Hasil penelitian yang dilakukan ialah peneliti menemukan 

terdapat hubungan antara materi tauhid yang ada dalam kitab aqidatul 

                                                           
19

 Syarifatul Nurul Maghfiroh, “Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid dalam Kitab Aqidaul Awwam 

Karya Sayid Ahmad Al-Marzuki”, (Skripsi: IAIN Salatiga, 2016), 
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awam dengan realitas kehidupan.  Sedangkan peneliti lebih fokus pada 

fokus pembahasan yang berbeda. Penelitian sebelumnya menggunakan 

kepustakaan (library research) sedangkan penelitian ini ialah penelitian 

kualitatif dengan studi kasus. Perbedaan lain lainnya terletak pada 

objek, subjek, dan lokus penelitian. Adapun persamaannya ialah sama-

sama menelaah terkait Kitab Aqidatul awwam. 

Kedua. Penelitian yang dilaksanakan Riatun S. Manang yang 

berjudul “Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Kontekstual terhadap 

Hasil Belajar Siswa pada Materi Laju Reaksi Kelas XI IPA di SMA 

Negeri 1 Gorontalo.”
20

 Penelitian tersebut membahas tentang 

pendekatan pembelajaran kontekstual. Penelitian memiliki tujuan untuk  

mengetahui pengaruh antara penerapan pendekatan  pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning (CTL) juga penerapan pendekatan 

pembelajaran yang sederhana terhadap hasil siswa. Hasil penelitiannya 

ialah siswa mudah dalam melakukan respon yang baik dalam proses 

pambelajaran dan memiliki hasil tinggi, mampu menghubungkan antara 

materi dan manfaatnnya pada lingkungannya dengan penerapan CTL. 

Adapun persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama 

menerapkan CTL dalam pembelajaran. Perbedaannya ialah metode 

yang diterapkan dalam penelitian, penulis menerapkan pendekatan 

kualitatif, sedangkan peneliti sebelumnya menerapkan metode 

                                                           
20

 Riatun S. manang, Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Kontekstual terhadap Hasil Belajar 

Siswa pada Materi Laju Reaksi Kelas XI IPA di SMA Negeri 1 Gorontalo (Skripsi: Universitas 

Negeri Gorontalo, 2014) 
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kuantitatif. Perbedaan lainnya terletak pada objek, subjek, dan lokus 

penelitian. 

Ketiga. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Gunawan yang 

berjudul “Penerapan Model CTL (Contextual Teaching and Learning) 

Menggunakan CD Interaktif untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS 

Siswa Kelas V SD Negeri 02 Kabupaten Semarang.”
21

 Penelitian 

tersebut membahas terkait konsep proses pembelajaran yang interaktif. 

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada materi yang tersusun juga 

terstruktur perlu penyampaian guru dengan pengertian konkret dan 

perlu penggunaan media. Dan rumusan masalahnya ialah untuk 

mengetahui apakah penerapan model CTL menggunakan CD interaktif 

dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas belajar, serta hasil 

belajar IPS kelas V Sekolah Dasar Negeri Plumbon 02 Kabupaten 

Semarang. Hasil dari penelitian tersebut ialah penerapan CTL dengan 

CD dapat membuat guru memiliki keterampilan, meningkatkan 

aktivitas siswa, dan hasil belajar pelajaran IPS siswa SDN Plumbon 02 

Semarang.” Adapun persamaannya ialah sama-sama meneliti penerapan 

CTL dalam proses pembelajaran. Dan perbedaannya ialah yakni objek, 

subjek, dan lokasinya. 

Keempat. Penelitian oleh Lu’luul Maknunah yang berjudul 

“Pembelajaran Kitab Aqidatul Awwam sebagai Upaya Menanamkan 

Nilai Aqidah Siswa di Madrasah Diniyah Al-Ittihaad Pasir Wetan 

                                                           
21

 Arif Gunawan, “Penerapan Model CTL (Contextual Teaching and Learning) Menggunakan CD 

Interaktif untuk MeningkatkanHasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD Negeri 02 Kabupaten 

Semarang”, (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2013), 1-9 
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Kabupaten Banyumas.”
22

 Skripsi tersebut membahas terkait 

pembelajaran tauhid untuk menanamkan nilai yang terkandung 

didalamnya. Penelitian tersebut memiliki fokus masalah, yakni untuk 

mengetahui pembelajaran Kitab Aqidatul Awwam sebagai upaya 

menanamkan nilai aqidah siswa di Madin Pasir Wetan. Hasilnya ialah 

menunjukkan peneliti tersebut mengetahui upaya menanamkan nilai 

yang terkandung dalam kitab aqidah siswa di madin Al-Ittihaad Pasir 

Wetan yakni dengan pembiasaan membaca doá sebelum belajar, adanya 

kegiatan yang dilakukan secara konsisten seperti halnya program 

lembaga yakni salat  ashar secara berjamaah. Persamaannya ialah sama-

sama mengkaji terkait Kitab Aqidatul Awwam dan sama-sama 

menggunakan penelitian kualitatif. Dan perbedaannya ialah pada fokus 

dan lokasinya. 

Kelima. Penelitian yang diteliti Susi Siviana Sari dengan judul 

“Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid Perspektif Syekh Al-Marzuki dalam 

Kitab Aqidatul Awwam”
23

 Penelitian ini membahas tentang nilai-nilai 

ilmu tauhid. Fokus penelitian ini ialah untuk mengetahui perihal nilai 

tauhid. Hasil penelitiannya ialah peneliti menemukan terkait nilai 

pendidikan tauhid perspektif Syekh Ahmad Al-Marzuki bahwa 

pendidikan iman yang terdiri dari iman pada Allah, malaikat, kitab, 

rasul, hari kiamat, dan qadha’ dan qadar. Nilai tersebut dibagi menjadi 

                                                           
22

 Lu’luul Maknunah, “Pembelajaran Kitab Aqidatul Awwam sebagai Upaya Menanamkan Nilai 

Aqidah Siswa di Madrasah Diniyah Al-Ittihaad Pasir Wetan Kabupaten Banyumas”, (Skripsi: 

IAIN Purwokerto, 2020), ii. 
23

 Susi Siviana Sari, Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid, Jurnal Islam Nusantara, 05, no. 1 (Januari-Juni 
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nilai yang berhubungan dengan Allah SWT, diri sendiri dan sesama 

manusia. Persamaannya ialah sama-sama membahas terkait kitab 

aqidatul awwam dan menggunakan penelitian kualitatif. Dan 

perbedaannya adalah terletak pada jenis penelitiannya. Jenis penelitian 

yang digunakan oleh Susi Siviana Sari menggunakan kajian 

kepustakaan. Sedangkan penelitian ini menggunakan studi kasus. 

Tabel 2.1 

Hasil penelitian terdahulu yang cocok dengan judul peneliti 

No Peneliti Judul Persamaannya Perbedaannya 

1 2 3 4 5 

1. “Syarifatun 

Nurul 

Maghfiroh” 

“Nilai-Nilai 

Pendidikan 

Tauhid dalam 

Kitab Aqidatul 

Awwam Karya 

Sayid Ahmad 

Al-Marzuki.” 

Penelitiannya 

sama-sama 

meneliti materi 

yang ada dalam 

Kitab Aqidatul 

awwam. 

Perbedaan pada: 

fokus pembahasan. 

Skripsi sebelumnya 

menggunakan kajian 

pustaka, sedangkan 

skripsi ini ialah 

penelitian kualitatif 

dengan studi kasus. 

Perbedaan lagi yakni 

pada objek, subjek, 

dan lokasinya. 

Obyek yang akan 

penulis bahas 

mengenai 

pembelajaran Kitab 

Aqidatul Awam 

dengan 

menggunakan CTL. 

Subjek penelitian 

yang dimanfaatkan 

sebagai informan 

ialah guru PAI yang 

mengajar Kitab 

Aqidatul Awwam di 

SMP Negeri 02 

Songgon. Lokus 

penelitian yang akan 

digunakan ialah di  
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1 2 3 4 5 

    SMP Negeri 02 

Songgon. 

2. “Riatun S. 

Manang” 

“Pengaruh 

Pendekatan 

Pembelajaran 

Kontekstual 

terhadap Hasil 

Belajar Siswa 

pada Materi 

Laju Reaksi 

Kelas XI IPA 

di SMA Negeri 

1 Gorontalo” 

Adapun 

persamaannya 

skripsi yang 

dikaji ialah CTL 

pada pelaksanaan 

pembelajaran. 

Sedangkan 

perbedaannya ialah 

pendekatan 

penelitian; penulis 

memakai pendekatan 

kualitatif, sedangkan 

peneliti sebelumnya 

menggunakan 

metode kuantitatif. 

Perbedaan lainnya 

yakni subjek, objek, 

dan lokasinya. 

Obyeknya yang akan 

penulis bahas 

mengenai 

pembelajaran kitab 

aqidatul awwam. 

Subjek penelitian 

yang dimanfaatkan 

sebagai informan 

ialah guru PAI yang 

mengajar Kitab 

Aqidatul Awwam di 

SMP Negeri 02 

Songgon. Lokus 

penelitian yang akan 

digunakan ialah di 

SMP Negeri 02 

Songgon 

Banyuwangi. 

3. “Arif 

Gunawan” 

“Penerapan 

Model CTL 

(Contextual 

Teaching and 

Learning) 

Menggunakan 

CD Interaktif 

untuk 

Meningkatkan 

Hasil Belajar 

IPS Siswa 

Kelas V SD 

Negeri 

Adapun 

persamaannya 

ialah tentang 

penerapan CTL 

dalam proses 

pembelajaran. 

Dan perbedaannya 

pada objek, subjek, 

dan lokusnya. 

Obyeknya yang akan 

penulis bahas 

mengenai 

pembelajaran kitab 

aqidatul awwam. 

Subjek penelitian 

yang dimanfaatkan 

sebagai informan 

ialah guru PAI yang 

mengajar tauhid atau 
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1 2 3 4 5 

  Plumbon 02 

Kabupaten 

Semarang” 

 Kitab Aqidatul 

Awwam di SMP 

Negeri 02 Songgon. 

Lokus penelitian 

yang akan digunakan 

ialah di SMP Negeri 

02 Songgon 

Banyuwangi. 

4 “Lu’luul 

Maknunah” 

“Pembelajaran 

Kitab Aqidah 

Al-Awwam 

Awwam 

sebagai Upaya 

Menanamkan 

Nilai Aqidah 

Siswa di 

Madrasah 

Diniyah Al-

Ittihaad Pasir 

Wetan 

Kabupaten 

Banyumas” 

Persamaannya 

ialah sama-sama 

mengkaji terkait 

Kitab Aqidatul 

Awwam dan 

sama-sama 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif. 

Perbedaan dengan 

skripsi yang dibahas 

berikut ialah fokus 

dan lokusnya. 

5 “Susi 

Siviana 

Sari” 

“Nilai-Nilai 

Pendidikan 

Tauhid 

Perspektif 

Syekh Al-

Marzuki dalam 

Kitab Aqidatul 

Awwam” 

Persamaannya 

ialah sama-sama 

membahas terkait 

kitab aqidatul 

awwam dan 

sama-sama 

menggunakan 

penelitian 

kualitatif. 

Perbedaannya pada 

jenis penelitian. 

Jenis penelitian 

digunakan Susi 

Siviana Sari 

menggunakan kajian 

kepustakaan. 

Sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan studi 

kasus. 

 Penelitian yang akan dilakukan fokus pada pembahasan 

Penerapan CTL pada Pelaksanaan Pembelajarannya dalam 

mengkaji Kitab Aqidatul Awwam sebagai pengembangan materi 

PAI dalam SMP Negeri 02 Songgon Banyuwangi. Skripsi yang 

akan ditulis ini merupakan skripsi yang pertama kalinya dikerjakan 

juga membuat berbeda dengan sebelumnya. Penelitian itu 
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didasarkan karena belum adanya hasil penelitian yang membahas 

secara pokok tentang ide/gagasan penerapan CTL materi PAI di 

lembaga formal. Utamanya tentang aqidatul awam. Berdasarkan 

hasil temuan peneliti, selama ini banyak skripsi dan tesis yang 

membahas seputar CTL pada pelajaran formal pada saat jam 

pelajaran berlangsung yang ada di lembaga pendidikan. Sedangkan 

Kitab Aqidatul Awwam fokus pada ilmu tauhid atau pengetahuan 

yang abstrak terdapat korelasi dengan kehidupan nyata. 

B. Kajian Teori 

1. Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Pengajaran kontekstual yakni jenis pendekatan dan bertujuan untuk 

meningkatkan siswa dan meningkatkan kemampuan mereka untuk 

mengajukan pertanyaan selama proses pembelajaran. Pembelajaran 

CTL tidak mengambil siswa sebagai objek pembelajaran, yaitu orang 

yang bertanggung jawab untuk mendengarkan, mengingat, dan 

menghafal materi pembelajaran. Namun, pendidik dapat menciptakan 

suasana yang aktif dan menciptakan pengetahuan dengan aktif bertanya 

selama proses pembelajaran
24

. CTL direkomendasikan untuk 

pelaksanaan mata kuliah di tingkat satuan pendidikan. 

Sistem tersebut juga dapat menjadi proses pendidikan dalam 

membantu siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisis kejadian 

suatu peristiwa akademik yang dipelajari, caranya ialah 

                                                           
24

Wiwin Sunarsih, Pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) Belajar Menulis 

Berita Lebih Mudah, (Pabean Udik Indramayu Jawa Barat: Adanu abimata, 2020),  4-5. 
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mengkorelasikan pembelajaran dan keadaan pribadi, sosial dan budaya 

mereka terhubung.
 25

 Model tersebut solusi mencapai peningkatan 

akademik sehingga dapat sesuai dengan gaya belajarnya siswa. CTL 

diterapakan saat siswa memahami hal yang diajari guru dengan 

mengkombinasikan peristiwa dalam lingkungannya dan peran siswa 

dan tanggung jawabnya sebagai masyarakat sekitar dan anggota 

keluarga.
 26

  Filosofinya adalah bahwa belajar tidak datang melalui 

membaca, tetapi melalui real kehidupannya, membangun pengalaman 

dan keterampilan baru.
 27

 

a. Tujuan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Sistem CTL bertujuan untuk membantu mahasiswa 

menganalisis makna yang dipelajari, caranya ialah mengkorelasikan 

pembelajaran dan keadaan pribadi, sosial dan budaya mereka 

terhubung.
 28

 Ini adalah proses pendidikan. Tujuan lain penggunaan 

CTL dalam melaksanakan pembelajaran adalah untuk 

mengakomodasi konsumsi otak yang menjadi kebutuhan manusia 

dalam membentuk pola.
 29

 

Pendidik bahkan memiliki kesempatan untuk menghubungkan 

materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka untuk 
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 Elaine, B. Johnson, CTL (Contextual Teaching and Learning), terj. Ibnu Setiawan, (Bandung: 

MLC, 2007), 67. 
26

 Anwar, Model Pembelajaran CTL,62. 
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menciptakan suasana kelas yang lebih hidup.
 30

 Tujuan sebenarnya 

dari penggunaan CTL adalah untuk membutuhkan konteks 

kehidupan yang membawa makna pada materi ketika siswa disajikan 

dengan pembelajaran abstrak. Ketika menerapkan model 

pembelajaran kontekstual, strategi pembelajaran lebih diprioritaskan 

daripada hasil pembelajaran. Pendek kata, proses belajar itu alamiah 

berupa kegiatan dan pengalaman siswa.
 31

 

b. Karakteristik Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Beberapa karakteristik pembelajaran ini yakni:
32

 

1) Berkomunikasi (membangun koneksi yang bermakna). 

2) Melakukan pekerjaan signifikan.  

3) Belajar secara mandiri. Siswa melakukan latihan pengaturan diri 

dengan adanya perencanaan, berhubungan sesama manusia, 

memiliki keputusan, dan terapat hasil yang memuaskan. 

4) Berkerjasama (colaborating). Pendidik dan peserta didik benar-

benar bekerja sama dalam pertemuan yang dibantu dengan melihat 

pengaruh pembicaraan siswa satu sama lain dan berbicaranya. 

5) Penalaran dasar juga imajinatif. Peserta didik dapat berefleksi 

dengan matang & inovatif:peserta didik bisa memecah, 

menggabungkan, menangani masalah, hanya memutuskan, dan 

menggunakan alasan dan bukti. 

                                                           
30

 Abrizal Hasibuan, dkk, Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran CTL terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas X SMAN 1 Angkola Timur, Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan 
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6) Mengasah atau mengikuti karakter peserta didik (nurturing the 

individual). Siswa berurusan dengan diri mereka sendiri: 

mengetahui, fokus, memberikan standar cukup, membangunkan 

semangat dan skill mereka 

7) Menggapai syarat. Peserta didik memahami persyaratan yang 

cukup dengan mengenali pencapaian yang menginspirasinya. 

Pendidik memberitahu siswa cara terbaik untuk mencapai apa yang 

diklasifikasikan hingga mendapatkan hal yang unggul. 

8) Menggunakan nilai yang autentik. Mereka menangkap informasi  

dengan sistem berlogika dalam pengaturan yang sebenarnya untuk 

alasan yang signifikan. Misalnya, mereka mungkin 

menggambarkan materi yang telah mereka ketahui dengan 

pemanfaatannya, semua hal dipertimbangkan dan dapat 

dipublikasikan dalam kehidupan.  

c. Jenis-Jenis Model Contextual Teaching and Learning 

Jenis-jenis model kontekstual dikelompokkan pada beberapa 

macam strategi pembelajaran kontekstual. Seperti halnya lima strategi 

oleh Bern dan Erickson. Beberapa jenis strategi tersebut yang sesuai 

dengan CTL yang diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

1) Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning) 

Pembelajaran dengan model ini adalah teknik yang bertujuan 

menggambarkan realitas untuk dikaitkan, yakni dengan adanya siswa 

bisa mengatasi masalah dengan mengoordinasikan ide dan kemampuan 
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dalam khazanah keilmuan, seperti menggabungkan data juga 

memperkenalkan temuannya dengan presentasi. Model-modelnya 

diantaranya: 

a) Problem-based Introduction (PBI) 

PBI dapat mendasarkan peristiwa kehidupan yang signifikan, 

tugas pendidik adalah untuk memperkenalkan masalah dan menjadi 

fasilitator dalam proses diskusi dan pemberi wacana. 

Tahapan-tahapannya yakni: 

(1) Pendidik menjelaskan keterampilan yang harus dicapai dan 

mengacu pada media atau perangkat pendukung yang diperlukan. 

(2) Pendidik menginspirasi peserta didik untuk memiliki pemikiran 

kritis yang dapat memecahkan masalah. 

(3) Pendidik membantu dalam memberi ciri dan mengoordinasikan 

tugas pembelajaran yang terkait dengan masalah. 

(4) Peserta didik disuruh melakukan pengumpulan data sesuai 

tugasnya, eksperimen untuk menangani masalah, bermacam-

macam informasi, spekulasi, dan kesimpulan. 

(5) Pendidik menyuruh peserta didik untuk merencanakan 

penyiapan karya dengan memodifikasi laporan dan membantu 

memberikan tugas kepada teman sekelasnya. 

(6) Peserta didik merefleksikan juga mengevaluasi pada proses dan 

eksperimen yang dilakukan.
33
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b) Example Non-Examples 

Siswa dapat mengidentifikasi permasalahan yang 

disediakan, lalu ia dapat mencari alternatif dalam memecahkan 

permasalahan dan melakukan tindak lanjut. 

Langkah-langkahnya ialah: 

(1) Guru menyiapkan beberapa foto terkait peristiwa sesuai materi. 

(2) Guru menempel foto tersebut di media atau papan. 

(3) Guru menunjukkan agar menganalisis atau memperhatikan 

permasalahan yang ada dalam gambar pada siswa. 

(4) Guru membentuk grup yang berisi 3 sampai 4 dalam satu kelas. 

(5) Guru memberi kertas pada setiap kelompok yang berisi analisis 

masalah dalam gambar tersebut yang disertai materi yang 

diajarkan. 

(6) Guru meminta siswa agar menulis hasil diskusi  yang ada 

dalam gambar tersebut dengan teliti. 

(7) Guru meminta setiap kelompok presentasi. 

(8) Guru menerangkan terkait materi. 

2) Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran ini ialah suatu teknik dalam pertemuan dengan siswa 

untuk meningkatkan keaktifan dalam kondisi pembelajaran. Diantara 

model-model pembelajarannya ialah NHT, melempar bola salju, dll.” 

a) Numbered Heads Together (Kepala Bernomor) 
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Model pembelajaran NHT membuat siswa mendapatkan 

urutan, dibuat grup dalam kelas, dan siswa dipanggil oleh guru 

sesuai urutan secara acak. Tahapan-tahapan pembelajaran: 

(1) Siswa dibagi dalam suatu grup, dan siswa-siswa pada tiap 

grup mendapat urutan dari pendidiknya. 

(2) Siswa mendapatkan pertanyaan. 

(3) Setiap anggota berdiskusi terkait jawaban yang sesuai. 

(4) Guru mengontrol setiap individu dalam grup agar 

mengusahakan dan mengetahui jawabannya. 

(5) Guru memanggil salah satu urutan untuk mempresentasikan 

hasil dari kerja sama dan diskusinya. 

(6) Guru meminta feed back dari siswa lainnya dengan menunjuk 

urutan nomor lainnya. 

b) Cooperative Script (Skrip Kooperatif) 

Suatu pembelajaran yang menyebabkan sisswa belajar 

berdua-dua dan berbicara secara lisan demikian tentang materi 

yang diajarkan. Langkah-langkah pembelajarannya, yakni: 

(1) Siswa diminta berdua-dua. 

(2) Siswa mendapat wacana tiap siswa untuk dibaca dan 

menyelesaikan rangkuman. 

(3) Penetapan untuk pemeran pembicara dan orang yang 

mendengarkan. 
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(4) Pembaca membaca ringkasan selengapkapnya dalam 

rangkuman tersebut. 

(5) Orang yang mendengar mengoreksi apa yang disampaikan 

pembaca. 

(6) Pasangan tersebut bergantian dalam berperan, artinya siswa 

awalnya pendengar bertukar peran menjadi presentator seperti 

mereka melakukan sama halnya kegiatan sebelumnya. 

(7) Kesimpulan dilakukan secara bersama-sama. 

(8) Penutup.  

c) Student Teams Achievement Divisions (STAD) atau Tim Siswa 

Kelompok Prestasi 

Model dalam penerapan pembelajaran yang dapat 

menyatukan peserta didik yang memiliki sifat berlainan antara satu 

dengan lainnya, kemudian peserta didik cerdas bertindak sebagai 

pembimbing, menjelaskan materi kepada peserta didik lain sampai 

mereka mengerti. 

Tahapan pembelajarannya ialah: 

(1) Guru membentuk grup yang terdiri dari empat kelompok 

heterogen (dicampur berdasarkan ranking, ras, dll.) 

(2) Guru memberi materi untuk bahan ajar. 

(3) Guru memberi penugasan terhadap satu grup agar dikerjakan. 

Salah satu individu dalam kelompok yang paham diharapkan 

menjadi tutor untuk menerangkan materi tersebut pada anggota 
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yang lain sehingga semua per-individu satu grup tersebut 

memahami terkait hal yang dibahas. 

(4) Seluruh siswa menerima kuis dari guru yang dapat dijawab 

tanpa adanya bantuan dari siswa lain. 

(5) Guru mengevaluasi pembelajaran. 

(6) Kesimpulan. 

d) Snowball Throwing (Melempar Bola Salju) 

Model ini dapat mengetahui kemampuan jiwa pemimpin 

siswa dengan membuat juga menganalisis soal-soal konsolidasi 

dengan game. Langkah-langkahnya : 

(1) Guru menyampaikan kompetensi pembelajaran 

(2) Guru membuat grup dan memangil perwakilannya untuk 

diberikan pemaparan terkait materi. 

(3) Setiap ketua kembali ke perkumpulan anggotanya, lalu dia 

memahami keterangan pendidik pada anggota dalam grupnya. 

(4) Setiap siswa diberi selembar kertas dan diminta menyusun 

sebuah pertanyaan tentang hal yang diajarkan. 

(5) Kemudian kertas yang isinya pertanyaan dibentuk bola kertas, 

lalu bola dilemparkan antara individu satu dan individu lainnya 

sekitar kurang lebih seperempat jam. 

(6) Dan individu yang dapat bola kertas, maka ia menjawab hal 

yang tertulis di dalam bola secara bergantian. 

(7) Penilaian. 
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(8) Penutup 

3) Model Pembelajaran Berbasis Proyek  

Model tersebut membentuk siswa bertujuan agar mereka belajar 

mandiri dalam mengkonstruk atau dapat diartikan dengan membentuk 

pembelajaran yang kemudian siswa mengkulminasikan dalam bentuk 

nyata. Model-model pembelajaran ini diantaranya ialah pembelajaran 

portofolio, inquiry, group investigation, dan karyawisata. 

a) Pembelajaran Portofolio 

Pembelajaran portofolio yakni pengumpulan pengalaman dalam 

kognitif, psikomotorik, & afektifnya. Langkah-langkahnya ialah: 

(1) Eksperimen di lingkungannya. 

(2) Pemilihan topik yang akan dipelajari. 

(3) Pengumpulan data-data yang berkaitan dengan topik yang 

dipelajari. 

(4) Mengembangkan hasil karya siswa. 

(5) Pertunjukkan hasil karya yang meliputi pembukaan oleh siswa, 

penyajian lisan kelompok seperti presentasi, sesi terkait tanya jawab, 

hal tersebut dapat diisi dengan penampilan kreativitas seni, tanggapan 

para undangan terkait hal tersebut, dan pengumuman pada informasi 

tentang hasil penampilan siswa tersebut. 

b) Inquiry 

Inquiry bertujuan untuk memudahkan siswa untuk berpikir secara 

ilmiah dan mengembangkan kreativitas dalam mempelajari terkait 
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materi dan dapat menyelesaikan pemecahan masalah. Komponen 

inquiry ada lima secara umum. Pertama, question yang berarti 

pertanyaan pembuka untuk memancing rasa penasaran dan kekaguman 

atau ketertarikan pada suatu fenomena. Kedua, student engangement 

yang melibatkan siswa aktif dalam berpartisipasi dalam kelas. Ketiga, 

cooperative interaction artinya siswa perlu berkomunikasi pada 

kelompoknya atau diartikan sebagai disksi. Selanjutnya ialah 

Perfomance evaluation atau penggambaran pengetahuan terkait 

masalah yang diselesaikan. Dan terakhir ialah Variety of Resource, 

artinya siswa belajar terkait sumber-sumber belajar seperti buku, web, 

televisi, dll. 

Langkah-langkahnya ialah: 

(1) Merumuskan permasalahan. 

(2) Observasi di lapangan 

(3) Analisis dan penyajian data, dokumentasi, peta konsep, dan KTI 

atau Karya Tulis Ilmiah. 

(4) Mengkomunikasikan atau penyajian karya pada pembacanya. 

4) Model Pembelajaran Pelayanan (Service Learning) 

Kegiatan sosial atau administrasi adalah desain dalam 

pembelajaran dengan melibatkan setiap siswa dan guru agar membantu 

mengatasi masalah. Misalnya, menyelesaikan administrasi K3 (Ketertiban, 

Kerapian, dan Keindahan) dan bakti sosial. 
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5) Model Pembelajaran Berbasis Kerja  

Pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk menggunakan 

konteks tempat kerja untuk mempelajari mata pelajaran berbasis sekolah, 

menggunakan kembali materi di tempat kerja, dan melakukan berbagai 

kegiatan dalam kombinasi dengan mata pelajaran untuk kepentingan 

siswa.
34

 

a) Role Playing 

Role playing adalah cara dalam pembelajaran dengan 

mengembangkan imajinasi dan apresiasi siswa. Siswa dituntut untuk 

berkarya dengan scenario yang disiapkan oleh guru. 

d. Tahapan Pembelajaran 

Menurut Sobry Sutikno, terdapat tiga tahapan pembelajaran.  

terdapat tahap awal atau pendahuluan, tahap pelaksanaan (utama), tahap 

akhir (penutupan). Ketiga tahapan tersebut berlangsung dalam proses 

pembelajaran.
 35

 

Tahap pembukaan pembelajaran yakni suatu prosedur yang perlu 

dilaksanakan pendidik dalam memulai proses pembelajaran dengan 

mereview pada materi pelajaran pekan lalu dan mengkorelasikan dengan 

materi yang dicapai saat pelaksanaan pembelajaran, menyajikan tujuan & 

kompetensi, dll. Untuk tahap inti atau disebut dengan tahap pelaksanaan 

pembelajaran ialah proses penyampaian suatu informasi yang memerlukan 

interaksi dan komunikasi yang aktif pendidik dengan siswa. Tahap inti 
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tersebut memerlukan metode yang tepat dan konsentrasi peserta didik 

dalam memahami materi. Dan tahap terakhir ialah penutup, yakni 

bertujuan untuk pembelajaran dengan mengajak peserta didik 

mengevaluasi terkait kegiatan pembelajaran atau menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari dalam kelas.
36

 

Tahapan pembelajaran menurut Muhammad Fathurrohman ialah 

tingkatan pada pembelajaran yang meliputi tahapan pra instruksional, 

hahapan intruksional, dan penilaian atau evaluasi. Fase pra-mengajar 

adalah fase dimana pendidik memulai proses pembelajaran. Beberapa 

kegiatan yang dapat dilakukan pendidik pada tahap ini adalah menanyakan 

kehadiran siswa dan merivew pelajaran sebelumnya. Tahapan ini 

merupakan tahap memberi semangat belajar dengan menghubungkan 

pelajaran hari tersebut. Tahapan pembelajaran yang kedua ialah tahapan 

instruksional atau tahap inti.  

Tahapan inti tersebut mengidentifikasi kegiatan-kegiatan : 

1) Menerangkan pada siswa kompetensi pembelajaran. 

2) Merangkum ringkasan pembahasan ysng dipelajari, kemudian 

membahasnya. 

3) Memberi contoh-contoh secara rinci pada materi. 

4) Penggunaan alat bantu dalam mengajar, seperti media pembelajaran, 

untuk memberi informasi dengan mudah dalam pembahasan. 

5) Menyimpulkan atau meringkas hasil pembahasan. 
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Tahapan ketiga ialah tahapan penilaian atau evaluasi. Tujuannya 

ialah mengetahui tingkat keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. 

Tahap ini dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berikut: (1) 

Ajukan permasalahan pada seluruh audiens tentang topik dalam 

kegiatan pembelajaran. (2) Jika siswa tidak dapat menjawab kurang 

dari 70% dari pertanyaan yang diajukan, guru meriview hal yang 

disampaikan dan, (3) guru dapat memberikan tugas atau pekerjaan 

rumah yang memiliki korelasi dengan topik yang dibahas agar 

memperbanyak pengalaman siswa, (4) kegiatan pembelajaran berakhir 

dengan memahami topik yang akan dibicarakan pada pertemuan 

berikutnya.
37

 

e. Komponen Contextual Teaching and Learning 

Menurut Ditijen Dikdasmen, ada 7 (tujuh) komponen pembelajaran 

kontekstual yaitu.38 Beberapa komponen tersebut diantaranya: 

1) Kontruktivisme, yakni hal untuk lebih mendorong penalaran siswa pada 

pembelajaran yang signifikan dengan bekerja sendiri, mengkontruksi 

pengetahuan, dan mendapatkan sesuatu dengan sendirinya. Pengetahuan 

tersebut bukanlah fakta yang perlu diingat oleh siswa dengan hafalan, 

melainkan siswa yang memberi makna dengan mengaitkan materi 

dengan pengalaman nyata. 

2) Menemukan (Inquiry), pembelajaran yang didasarkan dengan proses 

pemikiran yang sistematis, artinya pembelajaran yang ditransfer melalui 
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proses pengamatan menjadi pemahaman agar siswa berpikir kritis untuk 

memecahkan masalah. 

3) Bertanya atau “Questioning”, tujuannya untuk meningkatkan 

keingintahuan siswa melalui metode tanya jawab terkait seluruh 

persoalan yang memiliki keterlibatan pada kelompok belajar agar 

kegiatan pembelajaran berlangsung interaktif dan dapat menjadikan 

siswa memiliki sikap ingin mengkaji teori. 

4) Masyarakat Belajar (Learning Community), artinya hasil yang 

didapatkan dari cara kerja sama dengan sesama siswa. Hal tersebut 

dapat mendorong siswa yang mumpuni dalam bidang keilmuan itu 

dapat mengajari siswa yang lemah atau belum tahu. 

5) Pemodelan (modelling), dalam pembelajaran keterampilan biasanya hal 

tersebut memerlukan model yang ditirukan siswa. Seperti guru yang 

sanggup melakukan sesuatu dapat mendorong siswa untuk bisa 

melakukan hal itu. 

6) Refleksi (reflection), artinya siswa berusaha melihat, memilah, merinci, 

menjelaskan, dan menilai apa yang disadari. 

7) Penilaian Autentik, yakni proses penilaian tentang proses dan hasil 

siswa yang memungkinkan ujian tertulis, proyek (laporan kegiatan), 

pekerjaan, dan kinerja yang bisa dilakukan bersama-sama dalam 

portofolio siswa.
 39
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f. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Pembelajaran akan berlangsung dengan baik dan efektif ketika 

pembelajaran tersebut telah memenuhi beberapa faktor. Faktor-faktor 

tersebut diantaranya ialah aspek-aspek yang berkaitan dengan 

pembelajaran. 

1) Aspek Guru 

Guru atau pendidik merupakan seseorang yang mempunyai profesi 

sebagai pengajar dan pendidik. Dan dapat diketahui bahwa guru yang 

professional dan berkualitas dapat menghasilkan siswa yang berkualitas 

dan berkarakter baik. Guru professional ialah seseorang yang mumpuni 

dalam bidang keilmuan atau mempunyai skill dalam bidangnya untuk 

mendidik dan mengajar. Dan profesi guru sangat berkaitan dengan peran 

psikologis dan humanis. 

Guru yang ahli  dalam mendidik seseorang memerlukan jenjang 

pendidikan yang perlu ditempuh, pelatihan ataupun seminar, dan waktu 

dalam menjalankan profesi yang cukup. Profesionalisme guru mempunyai 

standar minimal yang perlu dimiliki, diantaranya mempunyai kecerdasan 

intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai. Kedua, guru perlu 

memiliki kemampuan mengetahui dan memahami serta mengaplikasikan 

visi dan misi pendidikan, khususnya visi misi lembaga. Selanjutnya, ahli 

dalam mentransfer pengetahuan ataupun metodologi pembelajaran seperti 

metode pembelajaran yang diimplementasikan sesuai lingkungan, gaya 
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belajar, dan kondisi yang ada. Lalu, guru perlu memahami dan 

membentuk kepribadian anak seperti yang dapat dipelajari dalam 

psikologi perkembangan. Guru juga bisa berkoordinasi dan berpikir kritis. 

Dan terakhir ialah imajinatif dan memiliki keahlian dalam mengajar.40Hal 

tersebut dapat menjadikan guru professional yang menjadi faktor 

pendukung pembelajaran.  

Guru profesional di tuntut mempunyai aspek-aspek berikut. 

Pertama, istiqomah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran. Kedua, ia mahir dan selalu belajar dengan rinci pada materi 

yang akan diajarkan. Selanjutnya, tanggung jawab dan mengevaluasi pada 

hasil siswa dalam pembelajaran. Dan ia mampu berpikir terstruktur dan 

sistematis. Juga, sepatutnya ia selalu belajar dan berusaha menjadi lebih 

baik seperti ia memposisikan dirinya termasuk bagian dari komunitas 

belajar dalam lingkup profesinya.
41

  

Maka, guru perlu memiliki profesionalitas yang tinggi. Guru juga 

menjadi faktor penghambat pembelajaran ketika ia mengajar kurang 

memadai dalam mengatur kelas yang diajarkannya. 

2) Aspek Siswa 

Siswa mempunyai berbagai macam sifat. Pendidik perlu 

menganalisis faktor internal dan eksternal dalam perkembangannya yang 

dilihat dari aspek psikomotorik atau keterampilan, emosi, pengetahuan, 

sikapnya, dan bersosial. Aspek psikomotorik siswa dapat dilihat dari 
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keterampilan dalam memecahkan suatu masalah atau problem solving 

yang diberikan oleh guru. Kedua ialah aspek emosi yang cenderung 

dengan emosi yang positif untuk usaha memecahkan suatu permasalahan. 

Ketika emosi terdapat dalam diri siswa, maka siswa tersebut akan 

berkarakter baik. Selanjutnya ialah aspek kognitif siswa yang berkaitan 

dengan pemberian tugas oleh seorang guru. Siswa dapat mengerjakan soal 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan sesuai materi yang diajarkan 

oleh seorang guru.  

Guru dilarang melontarkan suatu pertanyaan sulit ketika materi 

tersebut belum diketahui oleh siswanya. Selanjutnya terdapat aspek sosial 

yang berkaitan dengan interaksi atau hubungan sosial siswa pada 

lingkungan sekitarnya. Hal tersebut dapat memudahkannya dalam 

menerima dan menganalisis informasi yang didapatkan yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan karena terdapat komunikasi yang baik yang 

sesuai dengan lingkungan sehari-hari siswa.42 

Aspek siswa dapat menjadi faktor pendukung ataupun penghambat 

pembelajaran. Aspek siswa menjadi faktor pendukung ketika inputnya 

ialah lulusan SD yang lulus seleksi yang sesuai dengan proses dinamis dan 

dapat menjadi ciri-ciri meningkatnya output sekolah. Sedangkan aspek 

siswa yang menjadi penghambat ialah ketika input siswa umumnya rata-
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rata nilai SKHUN SD rendah sehingga memerlukan bimbingan dari 

guru.
43

 

3) Aspek Sarana dan Prasarana 

Fasilitas atau sarana adalah seperangkat peralatan, bahan, dan 

perabotan yang digunakan secara langsung dalam satu atau lebih pada 

suatu aktivitas pembelajaran. Dan prasarana yang menjadi pendukung 

utama untuk implementasi proses pendidikan yang berlangsung pada 

lembaga tersebut. Aspek ini sangat memudahkan dalam pengajaran dan 

pembelajaran di sekolah. 

 Sarana prasara tersebut seperti bangunan dalam sekolah, ruangan 

kelas, perpustakaan, labolatorium, kamar mandi, kantor bahan, dan 

infraskruktur lain yang dapat memberi semangat dan motivasi pada minat 

belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran.44 Sarana dan Prasarana 

tersebut seharusnya dijaga dengan adanya manajemen atau tata aturan 

pada sarana dan prasarana untuk menjadikan pembelajaran yang optimal 

dan dapat memotivasi siswa dalam semangat belajar. 

Sarana dn prasarana ialah salah satu faktor pendukung yang urgen 

untuk menarik perhatian siswa dalam belajar. Fasilitas juga menjadi 

kendala saat fasilitas tersebut kurang lengkap. 
45

 Maka, fasilitas tersebut 
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dapat diartikan dengan faktor penunjang dalam pendidikan. Khususnya 

pembelajaran yang sangat perlu fasilitas. 

2. Pembelajaran Kitab Aqidatul Awam 

a. Definisi dan Hakikat Kitab Aqidatul Awam 

Kitab Aqidatul Awwam merupakan kitab yang memiliki uraian 

terkait inti dari keyakinan atau ilmu tauhid.
46

 Kitab tersebut meliputi ilmu 

tauhid yang harus dipelajari oleh semua kalangan orang muslim meskipun 

terdapat beberapa sub bab yang mempelajari terkait sejarah Nabi 

Muhammad SAW. Kitab tersebut juga perlu dipelajari oleh setiap 

kalangan karena setiap ilmu itu wajib dipelajari oleh seorang muslim.  

Pemaparan tersebut sesuai dengan pendapat Syabab Ahlussunnah 

Wal-jamaah yang menyatakan wajib pada orang mukallaf yang memiliki 

karakteristik diantaranya islam, baligh, dan berakal untuk belajar tentang 

ilmu pokok dan fundamental seperti aqidah dan fiqih, seperti thaharah, 

salat, puasa, zakat fitri maupun mal, maksiat-maksiat hati, tangan, mata, 

dll.
47

 

Umat islam harus belajar tentang sifat-sifat Allah dan Rasul-Nya, 

sifat kemustahilan juga jaiz, serta cara mengimani kitab-kitab suci, ghaib, 

takdir, kebangkitan, dan hari akhir melalui ilmu kalam (teologi) atau ilmu 

tauhid. Ilmu tersebut memberikan kita pengetahuan atau ideologi 

mendasar untuk tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan, mempercayai hal 

yang tersembunyi dibalik wasillah atau tawasul, memiliki pemikiran yang 
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kontradiksi atas khilafah atau politik atas nama Islam (politisasi agama), 

atau menghindari su'uzhan terhadap Allah.
 48

 

Tauhid adalah studi ilmiah tentang esensi Allah, tentang Nabi, hal 

nyata dan ghaib seperti kematian, wahyu ataupun yaumul ba’ts 

(kebangkitan). Pelajaran tauhid yang fundamental yakni terkait tuhan 

(sebelumnya tidak ada permulaan). Pengetahuan tauhid harus diperdalam 

semua orang berakal. Dan menurut ahli aswaja atau ahlussunnah wal 

jamaah tauhid berdasarkan pada Al-Quran, hadist atau sunnah Nabi, ijma, 

juga perspektif seseorang ahli ilmu.
 49 

 

Kalimat diatas dapat difilter bahwa tauhid itu ilmu tentang hakikat 

sesuatu yang utama atau kausalitas tunggal. Pandangan tokoh agama, ilmu 

tersebut adalah pengetahuan dari kajian keyakinan agama berlandaskan 

landasan yang utama. Ilmu tersebut membahas tentang Tuhan Yang Maha 

Esa (YME) secara fundamental dalam ajaran Islam.
 50

 

Ilmu tauhid memungkinkan seseorang menghindari keyakinan 

radikal dan menyimpang. Dan mayoritas umat Islam di dunia berpedoman 

pada pendapat dua imam besar terkait ilmu tauhid yaitu Imam Abu Hasan 

Al-Ashari (wafat 324 H) dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi (wafat 333 

H). Ketika ilmu tauhid tertanam dalam jiwa, maka akan menumbuhkan 

kepuasan, motivasi, dan kebahagiaan atas karunia dan ketetapan tuhan, 

serta hati akan tentram.
 51
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan aktivitas yang logis yang tersusun, 

terstruktur, tepat, dan mempunyai alasan tertentu baik secara instan 

maupun dengan hipotesis.
52

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini bertujuan supaya mendapatkan gambaran mendalam 

terkait penerapan “Contextual Teaching and Learning” (CTL) di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 02 Songgon, Banyuwangi dengan pendekatan 

kualitatif. Alasannya bahwa penelitian yang diambil dari pemaparan 

subjektif yang menjadi objektif dengan adanya data dan didukung sumber 

lain yang menggambarkan kata-kata, baik yang disusun dengan tulisan 

atau diucapkan berasal dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

oleh peneliti. Penelitian ini membahas terkait penerapan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dalam pembelajaran Aqidatul awwam 

dengan detail. Penelitian ini juga membahas terkait keterlibatan guru PAI 

yang mengajar kitab aqidatul awwam atau tauhid, siswa kelas VII, dan 

sarana dan prasarana yang menjadi aspek dalam mempengaruhi penerapan 

CTL di SMP Negeri 02 Songgon Banyuwangi. 

Tujuan peneliti ialah melakukan pengkajian lebih dalam, maka 

jenis penelitiannya ialah studi kasus. Jenis penelitian tersebut dipilih oleh 

peneliti karena peneliti ingin memaparkan data yang berhubungan dengan 
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materi aqidatul awwam yang biasanya menjadi hal yang fundamental atau 

dasar untuk kelas VII di SMP Negeri 02 Songgon. Materi tersebut menjadi 

permasalahan ketika siswa-siswa salah pemahaman atau guru memberikan 

penjelasan dengan cara monoton. 

B. Lokasi Penelitian 

Cara paling ideal untuk memutuskan lokus penelitian adalah 

dengan memikirkan hal yang nyata dan teori formal.
 53 

Sesuai dengan 

penelitian ini yang bertempat di kelas VII SMP Negeri 02 Songgon di 

Dusun Cemoro, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten 

Banyuwangi telah direncanakan oleh peneliti. 

Alasan peneliti memilih SMP Negeri 02 Songgon, Banyuwangi 

sebagai lokasi penelitian dengan banyak pertimbangan, diantaranya: 

pertama, sekolah tersebut terletak di dekat pondok pesantren yang siswa-

siswinya ialah seluruh santri yang bermukim di pondok pesantren tersebut. 

Selain itu, ada beberapa warga sekitar yang belajar di lembaga formal 

tersebut.  

Kedua, sekolah tersebut memiliki program khusus untuk kelas VII, 

yakni pelajaran tambahan mengenai kitab kuning. Salah satu kitabnya 

ialah aqidatul awam yang membahas tauhid. Dan pendidik yang ada 

menerapkan Contextual teaching and Learning (CTL) yang diharapkan 

memberi khasanah pengetahuan dalam penelitian dan bagi pembaca. 
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C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dapat diartikan sebagai pemberi informasi yang 

memahami informasi terkait CTL dan pembelajaran Kitab Aqidatul 

Awwam. Adapun informan kunci diambil dari teknik purposive sampling 

dijadikan untuk sumber utama dalam penelitian skripsi adalah: 

a. Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Songgon 

b. Guru PAI yang mengajarkan tauhid (aqidatul awwam) pada jam 

tambahan. 

c. Siswa 

Tabel 3.1 

Nama Informan 

No Nama Status Keterangan 

1 Bapak Irianto 

Andri Hakim, S.Pd. 

Kepala Sekolah 

SMP Negeri 02 

Songgon 

Beliau selaku guru 

yang bertanggung 

jawab atas sistem 

pembelajaran di 

sekolah. 

2 Bu Istiqomah, 

S.Ag. 

Guru PAI yang 

mengajarkan tauhid 

(aqidatul awwam) 

pada jam tambahan 

Beliau selaku guru 

PAI yang mengajar 

kitab aqidatul 

awwam sebagai 

pengembangan 

materi PAI di kelas 

VII 

3 Ustadz Kholil 

Prastiyo, S.Pd.I 

Guru PAI Beliau selaku guru 

PAI yang 

mengajar. 

4. Raisya, Laorel, dan 

Naily 

Siswa Mereka selaku 

siswa kelas VII 

SMP Negeri 02 

Songgon 
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Untuk menemukan hal yang valid, maka hal tersebut 

membutuhkan sumber-sumber, baik sumber primer yang meliputi catatan, 

dokumen-dokumen, dll. Selain itu, penulis memerlukan sumber-sumber 

literatur sebagai data sekunder seperti kitab klasik, skripsi, buku, jurnal, 

internet dan lainnya. Data sekunder tersebut sifatnya sebagai data untuk 

menjadi penunjang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur dalam mengumpulkan 

data data yang baku dan sistematis. Teknik pengumpulan data lebih 

cenderung observasi partisipatif dan wawancara mendalam.
54

 Teknik 

pengumpulan data tersebut menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi lebih diutamakan dalam penelitian kualitatif 

sebagai alat karena peneliti dapat melihat, mendengar, dan 

merasakan informasi secara langsung.
55

 Observasi ini 

menggunakan observasi partisipatif. Observasi partisipasi biasanya 

digunakan ketika observer ikut mengambil bagian dalam penelitian 

dengan cara datang ke SMP Negeri 02 Songgon, tetapi tidak 

berperan dalam proses belajar dan mengajar tentang pembelajaran 

kitab aqidatul awwam. Adapun data observasi yang seharusnya 

didapat: 
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 Mamik, Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2014), 101-103. 
55

 Albi Anggito, Metogologi Penelitian Kualitatif, (Sikabumi: CV Jejak, 2018), 112-114 
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a. Penerapan CTL (Contextual Teaching and Learning) dalam 

pembelajaran Kitab Aqidatul Awwam. 

b. Faktor-Faktor pendukung dan penghambat penerapan 

Contextual Teaching and Learning (CTL)  

Tabel 3.2 

Data yang Diperlukan saat Observasi 

No Fokus Penelitian Indikator 

1 Penerapan “CTL (Contextual 

Teaching and Learning)” dalam 

pembelajaran Kitab Aqidatul 

Awwam 

a. Tahapan pembelajaran 

“Contextual Teaching and 

Learning (CTL)”. 

b. Proses pembelajaran 

c. Model CTL 

2 faktor-faktor pendukung dan 

penghambat dalam penerapan 

Contextual teaching Learning 

dalam mempelajari kitab aqidatul 

a. Aspek Guru: pengelolaan 

kelas  

b. Aspek Siswa: Diskusi dan 

presentasi saat pembelajaran. 

c. Aspek Sarana Prasarana 

yang ada dalam kelas. 

 

2. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab antara seorang 

peneliti dan seorang ahli untuk mendapatkan data yang dapat 

dipercaya.dan riil.
56

 Adapun wawancara yang akan peneliti 

lakukan adalah wawancara tidak terstruktur berdasarkan jenis 

pertanyaan dan fokus pembahasan. Pewawancara menentukan 

terlebih dahulu terhadap data yang sesuai dengan fokus.
57

 

Peneliti memerlukan data-data pada kegiatan wawancara ini 

diantaranya: 
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 Fadhallah, Wawancara, (Jakarta Timur : UNJ Press, 2021), 2. 
57

 Fandi Rosi Sarwo Edi, Teori Wawancara Psikodiagnostik, (Yogyakarta: Leutika, 2016), 45. 
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a. Wawancara kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 02 

Songgon Banyuwangi terkait Pembelajaran Kitab Aqidatul 

Awam di SMP Negeri 02 Songgon. 

b. Wawancara kepada Guru PAI di SMP Negeri 02 Songgon 

Banyuwangi terkait Penerapan CTL (“Contextual Teaching 

and Learning”) Pembelajaran Kitab Aqidatul Awam di 

SMP Negeri 02 Songgon. 

c. Wawancara kepada siswa SMP Negeri 02 Songgon terkait 

Pembelajaran Kitab Aqidatul Awam di SMP Negeri 02 

Songgon. 

Adapun data dalam penelitian ini sebagaimana terdapat 

pada tabel: 

Tabel 3.3 

Data dan Indikator Wawancara 

No Fokus Penelitian Indikator 

1 Penerapan CTL (“Contextual 

Teaching and Learning”) dalam 

pembelajaran Kitab Aqidatul 

Awwam 

a. Tahapan pembelajaran 

“Contextual Teaching and 

Learning” (CTL). 

b. Proses pembelajaran 

c. Model pembelajaran CTL 

2 faktor-faktor pendukung dan 

penghambat penerapan 

“Contextual teaching Learning” 

dalam mempelajari kitab aqidatul 

a. Aspek Guru: pengelolaan 

kelas  

b. Aspek Siswa: Diskusi dan 

presentasi saat pembelajaran. 

c. Aspek Sarana Prasarana 

yang ada dalam kelas. 
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a. Dokumentasi 

Data dokumentasi yang diperlukan ialah proses pembelajaran 

aqidatul awwam di SMP Negeri 02 Songgon, wawancara terhadap 

informan, perencanaan pembelajaran atau disebut dengan jurnal 

yang dimiliki oleh pendidik sebagai pedoman untuk mengajar.  

Berbicara terkait dokumentasi, dokumen tersebut tentang 

dokumen tertulis, foto, dan catatan selama wawancara. Peneliti akan 

menggunakan handphone untuk merekam, dan mengambil foto 

selama observasi berlangsung.
58

 Dokumen-dokumen yang 

diperlukan peneliti ialah: Jurnal pembelajaran, foto kegiatan 

pembelajaran, Kitab Aqidatul Awwam, dan materi kitab aqidatul 

awwam. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif ini sesuai dengan teori Miles, 

Huberman, dan Saldana, dan secara umum dianggap sebagai metode 

analisis data interaktif sampai selesai. Berikut termasuk analisis data 

berdasarkan Miles, Huberman, dan Saldana
59

 : 

a. Kondensasi Data (Kondensation) 

Kondensasai data mengacu pada proses pemilihan, 

pemfokusan, penyederhanaan, pengaabstrakan, atau pengubahan 

data yang muncul dalam catatan lapangan tertulis, catatan 

wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Penulis 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 240. 
59

 Matthew B.Miles, A. Michael Huberman, And Johny Saldana, Qualitative Data Analysis: A 

Methods Sourcebook (USA:SAGE Publishing,2014), 112. 
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berencana untuk meringkas terkait pegumpulan data terkait 

implementasi Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 

pembelajaran kitab Aqidatul Awwam. Lalu, peneliti 

menyederhanakan ringkasan tersebut pada penyajian data. 

b. Data Display (Penyajian Data).  

Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa deskripsi 

singkat, grafik, hubungan antarkatagori dll. Penyajian data dalam 

penelitian kualitatif sering menggunakan teks naratif dalam 

penulisan. 

Penyajian data pada tahap ini peneiliti mengorganisasikan 

data didapat. Apabila data yang didapatkan sesuai dengan fokus 

penelitian, maka penulis menggabungkan data tersebut kepada 

pelaksanaan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 

mempelajari kitab aqidatul awwam. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan data dapat kredibel ketika peneliti 

mengumpulkan data di lapangan sehingga dapat dibuktikan 

bahwa kesimpulan sementara terealisasi dengan bukti sahih dan 

terus-menerus.
60

 Pada tahap ini, setelah data-data telah terkumpul 

dan dikoreksi dengan teliti sesuai dengan fokus penelitian ini dan 

telah diverifikasi, maka tahap akhir peneliti memberi kesimpulan 

pada penerapan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 
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 Umrati Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan, 

(Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 115 
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pembelajaran kitab aqidatul awwam juga faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, baik aspek guru, siswa, dan sarana dan 

prasarana. 

F. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan teknik triangulasi 

berupa deskripsi singkat, grafik, hubungan antar kategori, dll. Macam-

macam triangulasi yang dimaksud ada tiga hal, yakni triangulasi sumber, 

triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Peneliti menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik dalam penelitian ini. 

1. Triangulasi sumber, yakni peneliti mencari informasi lain atau 

menegaskan kembali terkait data-data yang diperoleh dari sumber-

sumber tentang topik yang dipelajari, dengan prinsip semakin banyak 

sumber maka akan semakin baik hasilnya.
61

 Gambarannya ialah ketika 

peneliti akan mengkaji penerapan Contextual Teaching and Learning 

(CTL), peneliti tidak hanya bertanya pada guru atau pengajar kitab 

aqidatul awwam saja, tetapi peneliti perlu menggali informasi ke 

partisipan lainnya, seperti guru PAI lainnya, kepala sekolah, dan 

siswa-siswa yang diajarkan oleh informan di SMP Negeri 02 

Songgon. 

2. Triangulasi teknik, yakni pengujian kredibilitas data dilaksanakan 

dengan mengecek data pada informan  yang sama dengan cara 
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Helaluddin Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif sebuah Tinjauan Teori dan Praktik, 

(Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019),  135-136 
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berbeda.
62

 Seperti peneliti melakukan pengujian data terkait penerapan 

CTL dalam pembelajaran kitab aqidatul awwam di SMP Negeri 02 

Songgon dengan melakukan wawancara, kemudian dicek kembali 

menggunakan observasi dan dokumentasi. 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

1. Tahap Pra Penelitian 

a. Penyusunan Rancangan Penelitian 

Tahap tersebut ialah rancangan dalam penelitian dengan 

adanya peneliti yang melakukan pengajuan judul yang diterima 

pada 7 Mei 2021. Pembuatan maktrik dan ditanyakan pada dosen 

tanggal 2 Juni 2021. Selanjutnya, diseminarkan pada 21 Oktober 

2021. 

b. Pemilihan Lokasi Penelitian 

Pemilihan lokasi dengan wawancara di kediaman Bu 

Istiqomah selaku salah satu guru PAI yang ada di Desa Balak, 

Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi sebelum penelitian 

pada 7 Mei 2021. 

c. Mengurus Perizinan  

Peneliti mengurus surat penelitian kepada web akademik 

FTIK UIN Jember pada 18 Desember 2021. Selanjutnya peneliti 

memberikan kepada beberapa lembaga yang menjadi lokus 

penelitian. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 373. 
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d. Menganalisis Keadaan 

Peneliti melakukan observasi awal terlebih dahulu dan 

menentukan informan yang akan diteliti untuk diambil data-

datanya pada 26 Juni 2021. 

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan 

Ketika tahap pra lapangan selesai, peneliti memerlukan pemilihan 

dan pemanfaatan informan untuk menggali informasi dengan memasuki 

lapangan untuk mendapatkan data dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi di SMP Negeri 02 Songgon Banyuwangi selama satu bulan 

lebih terhitung dari 18 Desember 2021 s.d. 15 Januari 2021. 

3. Tahap Analisis Data 

Tahapan terakhir ialah tahap analisis data yang didapatkan dari 

berbagai sumber saat peneliti melakukan proses penelitian. Peneliti dapat 

melakukan pengelolaan data yang telah didapatkan, mengambil 

kesimpulan dan verifikasi, dan menarasikan hasil analisis. Lalu, diajukan 

pada dosen pembimbing agar sempurna dan dapat dipertanggungjawabkan 

di depan penguji saat sidang skripsi berlangsung. 



 

56 

BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Objek Penelitian 

Pada bab ini, peneliti akan berusaha memberikan obyek penelitian 

peneliti, yakni di SMP Negeri 02 Songgon. Adapun profil lembaga sebagai 

berikut.
63

 

1. Profil Lembaga 

a. Nama Sekolah  : SMP Negeri 02 Songgon 

b. Akreditasi  : “A” 

c. Alamat Lengkap : Jln. Songgon, Desa Balak, Songgon,  

Banyuwangi no telpon 0333636040 

d. Nama Kepala  : Irianto Andri Hakim, S.Pd. 

e. Jumlah siswa  : 536 

2. Visi dan Misi SMP Negeri 02 Songgon 

a. Visi.  

“Membentuk insan yang berprestasi, berkarakter, berwawasan 

lingkungan, berliterasi, dan berakhlak mulia.” 

b. Misi 

1) Meningkatkan kompetensi peserta didik 

2) Meningkatkan profesionalisme, kompetensi pendidik, dan 

tenaga kependidikan. 

3) Mengembangkan kurikulum. 
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4) Mengoptimalkan pelaksanaan Pembelajaran yang Aktif, 

Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM) 

5) Mengoptimalkan pengembangan diri untuk meningkatkan 

prestasi non-akademik.  

6) Meningkatkan kualitas lulusan dalam bidang akademik. 

7) Menciptakan sekolah yang sehat. 

8) Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan 

menyenangkan. 

3. Keadaan Guru dan Siswa  

Tabel 4.1 

Keadaan Guru SMP Negeri 02 Songgon 

No Nama Mapel Keterangan 

1 Irianto Andri 

Hakim, S.Pd. 

- Kepala sekolah 

(PLT) 

2 Siti 

Nurjannah, 

S.Pd 

Bahasa 

Inggris 

Waka 

kurikulum 

3 Istiqomah, S.Ag.  Pendidikan 

Agama 

Islam 

Wali kelas 

VIII B 

Tabel 4.2 

Keadaan Siswa SMP Negeri 02 Songgon 

No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 VII A 18 14 32 

2   VII B 17 15 32 

3 VII C 19 13 32 

4 VII D 18 15 33 

5 VII E 16 16 32 

6 VIII F 17 14 31 

Jumlah 105 87 192 

7 VIII A 18 18 36 

8 VIII B 19 16 35 



58 

 

 

9 VIII C 18 17 35 

10 VIII D 19 17 36 

11 VIII E 18 18 36 

Jumlah 91 86 178 

12 IX A 15 17 32 

13 IX B 17 16 33 

14 IX C 19 15 34 

15 IX D 20 15 35 

16 IX E 17 15 32 

Jumlah 88 78 166 

Jumlah Keseluruhan   536 

 

B. Penyajian dan Analisis Data 

Berikut ini, peneliti akan menyajikan data yang relevan mengenai 

hasil dokumentasi, wawancara, dan observasi terkait penerapan CTL 

(Contextual Teaching and Learning) pada pembelajaran Kitab Aqidatul 

Awam di SMP Negeri 02 Songgon. Dan peneliti akan menyajikan data 

yang valid terkait penerapan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dalam konteks pembelajaran. 

Peneliti memperoleh data di lapangan melalui teknik observasi, 

wawancara maupun dokumentasi yang disesuaikan dengan fokus 

penelitian yang akan diteliti akan diuraikan untuk memudahkan pembaca 

sebagai berikut:  

1. Penerapan Contextual Teaching and  Learning dalam Mempelajari 

Kitab Aqidatul Awwam di SMP Negeri 02 Songgon 

Pembelajaran CTL yang ada di lembaga ini biasanya dapat 

mendorong peserta didik agar minat belajar dan semangat dalam 

pembelajaran di SMP Negeri 02 Songgon. Sedangkan Kitab Aqidatul 
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Awwam dipilih sebagai pembelajaran tambahan dalam SMP Negeri 02 

Songgon karena agar peserta didik memahami mendalam terkait ilmu 

ketauhidan. Seperti halnya pendapat kepala sekolah
64

: 

“Kitab Aqidatul Awwam berguna untuk pertahanan keyakinan 

atau keimanan. Dan kitab itu adalah kitab dasar yang perlu 

dipelajari dan dimengerti siswa-siswa. materi-materinya juga 

mudah dipahami dan sering diterapkan dalam pondok 

pesantren.” 

Pembelajaran tersebut diterapkan di kelas VII dengan jumlah siswa 

33 orang. Definisi pembelajaran kitab menurut guru PAI yang mengajar 

kitab aqidatul awam sebagai pelajaran tambahan, yakni Istiqomah
65

: 

“Pembelajaran aqidatul awam ini merupakan pembelajaran tauhid 

yang  memerlukan keterkaitan dengan keadaan atau pengalaman 

yang dirasakan dalam kehidupan. Seperti ilmu ketuhanan yang 

dapat seseorang pelajari dengan meyakini bahwa Allah ialah Dzat 

Maha Mengetahui. Anak yang belajar ilmu tauhid ini perlu 

diimbangi dengan pengalamannya agar ia tetap berusaha semangat 

mencari ilmu dan konsentrasi dalam belajarnya. Ketika ia 

mendapatkan kesulitan, ia akan mencari solusi yang terbaik dan 

percaya bahwa Allah yang Maha Mengetahui dapat membantu 

memberi jalan keluar. Dan materi-materi tauhid yang dihubungkan 

dengan apapun, mereka akan suka.” 

 
Gambar 4.1  

Wawancara dengan PAI yang mengajarkan Aqidatul Awam 
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60 

 

 

Hal tersebut dapat diketahui bahwa pemikiran peserta didik akan 

berkembang dengan adanya pembelajaran yang dikaitkan dengan 

kehidupan nyata. Karena pengetahuan-pengetahuan yang ada di dunia ini 

merupakan suatu keterkaitan antara pengetahuan satu dengan lainnya yang 

bersumber dari tuhan. Keterkaitan tersebut dapat membuat peserta didik 

berpikir mendalam dan mengasah pemikiran kritisnya dengan tujuan agar 

dekat dengan tuhannya. Seperti halnya pemaparan salah satu guru PAI, 

Kholil Prastiyo, yang menjelaskan
66

: 

“Tujuan semua ilmu ialah pendekatan kepada Allah, begitupun 

tujuan ilmu tauhid. Karena sumber-sumber pengetahuan itu berasal 

dari Firman Allah, yakni Al-Quran. Semua ilmu ada di Al-Quran, 

baik ilmu agama dan ilmu umum yang menyangkut pelajaran 

apapun itu berhubungan. Contohnya matematika bab penjumlahan. 

Ketika satu ditambah dengan satu, maka akan bertambah dua. 

Maka dari itu, kebaikan yang ditambah kebaikan akan memperoleh 

beberapa kebaikan yang menimbulkan kebahagiaan dan 

ketentraman. Materi tersebut contoh pembelajaran matematika 

yang dikaitkan dengan kehidupan nyata.” 

Keterangan tersebut dapat dipahami bahwa pembelajaran 

kontekstual yang diterapkan dalam pembelajaran apapun dapat memiliki 

korelasi dengan pembelajaran lainnya. Hal itu membuat peserta didik 

menyukai materi yang diterangkan oleh pendidiknya. Sesuai dengan 

perkataan salah satu siswa
67

: 

“Ketika saya belajar disini, tujuannya ialah ingin mendalami ilmu 

agama dan berbakti pada orang tua. Saya belajar aqidatul awam 

khususnya untuk mengetahui dengan sebenarnya dan meyakini 

pada sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah dan para utusan-

Nya.” 
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 Kholil Prastiyo, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 18 Desember 2021 
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 Maharani, Raisya Aurelia, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 15 Januari 2022 
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Gambar 4.2 

Wawancara dengan Peserta Didik 

Dari data wawancara tersebut, peneliti juga melakukan observasi 

terkait implementasi atau penerapan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) yang dilaksanakan pada SMP Negeri 02 Songgon dimulai pada jam 

13.00 s.d. 14.00 dengan pembelajaran yang dimulai dengan Contextual 

teaching and learning di kelas. Pembelajaran ini diakhiri dengan hafalan 

materi yang dipelajari.
68

 Ketika peserta didik diajarkan Contextual 

Teaching and Learning, mereka akan lebih bersemangat belajar dan 

berpikir mendalam karena adanya penyampaian pendapat dari beberapa 

masing siswa maupun guru tersebut. 

Hal tersebut diketahui dengan adanya pembelajaran interaktif 

antara pendidik dengan peserta didiknya dapat menjadikan peserta didik 

yang semangat belajar. Contextual Teaching and Learning juga 

menjadikan pembelajaran yang optimal sesuai dengan penjelasan salah 

satu peserta didik kelas 7. Hal tersebut sesuai dengan dokumentasi 

penerapan CTL dalam pembelajaran. 
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 Observasi di SMP Negeri 02 Songgon di Kabupaten Banyuwangi, 8 Januari 2022 
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Gambar 4.3 

Observasi Pembelajaran di SMP Negeri 02 Songgon 

Karakteristik-karakteristik Contextual Teaching and Learning ada 

banyak. Ketika terdapat ciri-ciri dibawa yang melekat pada pembelajaran 

yang ada, maka pembelajaran tersebut menggunakan model kontekstual 

atau Contextual teaching and Learning. Seperti halnya perkataan 

Istiqomah mengenai ciri-ciri pembelajaran kontekstual
69

: 

“Pembelajaran itu memerlukan komunikasi yang komunikatif 

seperti pembelajaran menggunakan ceramah interaktif diselingi 

metode lain. Kedua mengaitkan antara materi dengan kehidupan 

nyata agar pemikiran siswa itu kritis dan logis. Kita perlu membuat 

peserta didik juga memiliki motivasi tinggi untuk belajar dan 

mengasah skill atau kemampuan yang ada. Pembelajaran 

seharusnya membuat peserta didik dapat bekerja sama atau saling 

memberi pemahaman antara satu dengan lainnya. Hal itu bertujuan 

agar mereka memiliki standar yang tinggi dalam berpikir atau 

bernalar dan bertindak untuk melakukan ibadah vertikal atau 

ibadah yang berhubungan dengan tuhan ataupun ibadah horizontal 

atau ibadah yang berhubungan dengan alam dan manusia lainnya. 

Pembelajaran CTL di SMP Negeri 02 Songgon ini dilakukan 

dengan di indoor. Pembelajaran indoor ini yang diutamakan untuk 

pembelajaran agar kita menciptakan pembelajaran yang interaktif 

dan komunikatif.” 

Hal tersebut merupakan pembelajaran yang sesuai dengan 

keinginan peserta didik agar tidak bosan atau mengantuk mendengarkan 
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ceramah yang diberikan oleh pendidik seperti pada umumnya. Mereka 

memerlukan metode yang sesuai dengan karakter dan gaya belajar yang 

dimiliki oleh peserta didik yang dapat mengasah pemikirannya. Seperti 

halnya perkataan salah satu siswa kelas VII SMP Negeri 02 Songgon
70

: 

“Ketika kita mengantuk karena capek, Bu Istiqomah menemukan 

cara untuk membangunkan kita. Karena kalau kita mengantuk dan 

malas, bisa diatasi dengan cara-cara guru dalam membangunkan 

semangat dan diarahkan untuk menerima materi dan membaca 

nadzam-nadzam. Harusnya, siswa perlu menerima materi dan 

mengembangkannya. Dan ketika guru menjelaskan tentang materi 

dengan caranya yang baik, kita sangat paham dan senang dengan 

pelajaran itu.karena memerlukan logika dan berpikir mendalam.” 

Hal tersebut dapat diketahui bahwa peserta didik sangat menyukai 

pembelajaran ketika hal tersebut dirangkai dengan cara yang 

menyesuaikan dengan karakter peserta didik. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan adanya variasi dalam metode pembelajaran agar memudahkan 

peserta didik dalam menyerap informasi dari pendidik dan dapat 

mengembangkan dengan mudah. 

Pembelajaran tambahan yang ada pada kelas VII ini merupakan 

pembelajaran interaktif. Dan pembelajaran tersebut membuat peserta didik 

antusias untuk menjawab pertanyaan, analisis informasi yang diberikan 

pendidik, dan semangat belajar.  Hal tersebut dapat dibuktikan ketika 

proses pembelajaran di kelas.
71

 

 

                                                           
70

 Laorel Zasmin, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 15 Januari  2022 
71

 Observasi di SMP Negeri 02 Songgon di Kabupaten Banyuwangi, 7 Januari 2022 



64 

 

 

 

Gambar 4.4 

Observasi Pembelajaran di SMP Negeri 02 Songgon 

Hal tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran dapat efektif 

ketika pendidik dan peserta didik mempunyai komunikasi yang interaktif 

dan dapat membuat peserta didik berpikir kritis dalam kelas yang dapat 

mendekatkan diri pada Allah sehingga mereka memiliki akhlak yang baik 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Jenis-jenis Contextual Teaching and Learning (CTL) ada banyak, 

diantaranya ialah Problem Based Learning (Pembelajaran Berbasis 

Masalah), pembelajaran kooperatif, model pembelajaran berbasis proyek, 

model pembelajaran pelayanan, model pembelajaran berbasis kerja, model 

pembelajaran konsep, dan model pembelajaran nilai. 

Pembelajaran Kontekstual yang digunakan dalam pembelajaran 

kitab aqidatul awam menggunakan example non-example karena 

menganalisis terkait permasalahan yang ada dalam kehidupan peserta 

didik. Hal tersebut dapat mengasah pemikiran peserta didik dalam 
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mempelajari studi kasus yang belum pernah terpecahkan sebelumnya. 

Sesuai dengan perkataan Istiqomah
72

: 

“Murid yang ada dimanapun perlu mengembangkan cara berpikir 

sesuai dengan keinginan masing-masing. Ketika mereka 

keinginannya kuat dalam mencari ilmu, maka hal itu memudahkan 

mereka mendapatkan ilmu. Maka, hal itu memerlukan guru yang 

dapat menggunakan metode yang dapat membangkitkan mereka. 

Saya memilih menggunakan metode example non-example agar 

pembelajaran inovatif dan menyesuaikan karakter peserta didik 

agar semangat belajar.” 

Penjelasan tersebut membuktikan bahwa model pembelajaran yang 

dipilih oleh seorang pendidik perlu menyesuaikan dengan gaya belajar dan 

karakter peserta didik. Peserta didik yang lelah atau malas belajar dapat 

semangat karena metode yang diaplikasikan dalam kelas. Istiqomah telah 

menerapkan contextual teaching and learning dengan menggunakan 

strategi pembelajaran berbasis masalah dengan model example non-

exmple. Hal tersebut dianggap pembelajaran efektif yang dapat diterapkan 

dalam kelas. Sesuai dengan penjelasan salah satu peserta didik yang 

mengikuti pembelajaran tambahan aqidatul awam
73

 : 

“Pembelajaran yang diterapkan Bu Istiqomah juga baik. Awalnya 

ketika saya mengantuk, saya dapat dibangunkan. Selain itu, cara 

belajarannya juga menarik. Kita dapat belajar sambil belajar 

presentasi didepan banyak umum buat melatih mental. Ditambah 

materi yang diajarkan dapat membuat saya berpikir yang belum 

terpikirkan sebelumnya.”  

Hal tersebut sesuai dokumentasi saat pembelajaran aqidatul 

awwam. 
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Gambar 4.5 

Dokumentasi Kegiatan Presentasi di Kelas 

Pendapat tersebut dapat diketahui bahwa cara pendidik dalam 

menyampaikan suatu pembelajaran sangat berpengaruh pada proses 

pelaksanaan pembelajaran. Seperti halnya minat dan motivasi belajar 

peserta didik bertambah saat pembelajaran berlangsung. Juga, informasi 

yang didapatkan akan mudah diterima oleh otak peserta didik dengan 

cepat.  

Contextual Teaching and Learning (CTL) yang diterapkan dalam 

pembelajaran aqidatul awam di SMP Negeri 02 Songgon ini menggunakan 

strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran tersebut dapat 

menjadikan komunikasi yang interaktif antara peserta didik dan pendidik, 

mengasah daya nalar atau pemikiran kritis peserta didik karena sesuai 

dengan pengalaman atau kehidupan nyata, dan memberikan suasana yang 
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aktif dan menyenangkan dalam pembelajaran.
74

 Sesuai dengan 

dokumentasi ketika pembelajaran berikut ini: 

 

Gambar 4.6 

Observasi Pembelajaran di SMP Negeri 02 Songgon 

Pemaparan tersebut membuktikan bahwa contextual teaching and 

learning dengan strategi pembelajaran berbasis masalah ini dinilai cukup 

efektif dalam pembelajaran. Pembelajaran tersebut menerapkan sistem 

komunikasi yang interaktif antara peserta didik dan pendidik sesuai 

dengan tahapan pembelajaran yang sistematis. Hal tersebut membuat 

peserta didik minat dalam belajar. 

Tahapan pembelajaran kontekstual sangat penting untuk 

berjalannya proses pembelajaran yang sistematis agar menarik perhatian, 

minat belajar, semangat, dan motivasi belajar peserta didik. Dengan 

adanya tahapan pembelajaran yang baik, proses pelaksanaan pembelajaran 
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juga akan baik. Tahapan pembelajaran yang dimaksud sesuai dengan 

perkataan Istiqomah
75

: 

“Pembelajaran aqidatul awam menggunakan satu model, yakni 

kontekstual secara umumnya dengan menggunakan beberapa 

metode yang ada didalamnya, seperti ceramah interaktif, tanya 

jawab, dan diskusi. Langkah-langkahnya ialah pertama membaca 

nadzam aqidatul awam bersama-sama sebagai pembukaan 

pembelajaran. Setelah itu ada penjelasan materi dengan ceramah 

yang interaktif agar mereka mengerti. Ceramah interaktif ini 

bukanlah ceramah biasa, tetapi menghubungkan antara materi 

tauhid atau aqidah dengan kehidupan peserta didik. Hal tersebut 

menerapkan konsep kontekstual atau Contextual Teaching and 

Learning (CTL). Lalu, ada evaluasi diri atau penilaian dari hasil 

belajar baik diskusi kelompok dengan adanya permasalahan atau 

pertanyaan, presentasi, penugasan yang sudah pasti agar peserta 

didik mampu belajar dan memperoleh hasil dengan membaca 

materi yang telah disampaikan. Karena ilmu itu dapat diperoleh 

dengan konsentrasi, semangat, dan membaca yang membuat tahu, 

minimal lima nadzam yang dibaca setiap pertemuan.” 

Dapat diketahui bahwa penerapan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dapat dilakukan dengan berbagai macam metode 

pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran tersebut terstruktur dan 

sistematis. Pendapat tersebut selaras dengan pendapat peserta didik yang 

mengungkapkan
76

: 

“Ketika pembelajaran, Bu Istiqomah selalu membuka dengan 

salam, absen, dilanjutkan dengan membaca nadzam, selanjutnya 

beliau menjelaskan materi dengan mengaitkan antara materi satu 

dengan materi lain sehingga membuat berpikir yang sebelumnya 

belum terpikirkan. Setelah itu, kita disuruh berkelompok, 

berdiskusi, dan presentasi.” 

Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa pembelajaran aqidatul 

awam yang dilaksanakan dengan Contextual Teaching and Learning dapat 
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memberikan sistem pembelajaran yang dapat mengasah otak untuk 

berpikir kritis dalam pelaksanaan pembelajaran. Penerapan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) dapat menggunakan tahapan-tahapan 

pembelajaran yang terstruktur. Hal tersebut dilakukan dengan adanya 

pendidik adanya tiga tahapan, yakni pembukaan, tahap inti atau kegiatan 

inti, dan tahap evaluasi serta tindak lanjut. Penerapan Contextual Teaching 

and Learning (CTL) ini menggunakan model example non-example yang 

memiliki banyak variasi dalam penerapan pembelajaran. Langkah pertama 

dalam pembukaan pembelajaran kitab aqidatul awam dilakukan oleh guru 

dengan mengucapkan salam dan berdoa, memeriksa kehadiran peserta 

didik, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian pembelajaran 

dilanjutkan dengan kegiatan inti.  

Tahapan pembelajaran selanjutnya ialah kegiatan inti dilakukan 

dengan pendidik yang dapat menyiapkan gambar yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan menempelkan gambar tersebut ke papan tulis. 

Langkah kedua, pendidik memberi petunjuk peserta didik agar 

menganalisis atau memperhatikan permasalahan yang ada dalam gambar 

dan menerangkan materi dan mengaitkannya dengan kehidupan atau 

pengalaman peserta didik. Langkah ketiga, pendidik membentuk grup atau 

kelompok yang berisi tiga sampai empat dalam satu kelas. Lalu, pendidik 

memberi kertas pada setiap kelompok yang berisi analisis masalah dalam 

gambar tersebut yang disertai materi tauhid yang berhubungan dengan 

kehidupan nyata. Setelah itu, pendidik meminta siswa agar mengisi 
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makna, penyebab, dan dampak terkait materi tauhid. Kemudian, peserta 

didik menyetorkan hafalan dihadapan pendidik. Dan pembelajaran tersebut 

dilanjutkan dengan evaluasi atau penilaian yang dilakukan peserta didik 

yang membaca hasil diskusi atau presentasi. 

Langkah penutup dilakukan dengan pendidik dengan memberi 

kesimpulan materi tauhid dalam aqidatul awam. Kemudian pendidik 

memberikan penguatan pada materi tauhid yang dilanjutkan dengan 

mengevaluasi kegiatan pembelajaran. dan pembelajaran ditutup dengan 

do’a dan salam.
77

 

Tahapan-tahapan pembelajaran tersebut menjadi sumber 

berjalannya pembelajaran yang menentukan berhasil atau tidaknya 

pembelajaran kitab aqidatul awam yang dilakukan. Dan penerapan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) ini memberi acuan dalam 

pembelajaran karena peserta didik mudah dalam menerima informasi baru 

dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Hal tersebut dapat dilakukan 

sesuai dengan komponen pembelajaran. 

Komponen-komponen Contextual Teaching and Learning (CTL) 

ada banyak. Diantaranya ialah kontruktivisme, inquiry (menemukan), 

masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modeling), refleksi 

(reflection), dan penilaian otentik. Pertama, kontruktivisme. Kegiatan 

tersebut dilakukan di SMP Negeri 02 Songgon untuk mengembangkan 

                                                           
77

 Observasi di SMP Negeri 02 Songgon di Kabupaten Banyuwangi, 13 Januari 2022 



71 

 

 

pemikiran siswa agar dapat berpikir yang meaningfull. Seperti halnya 

pendapat Istiqomah
78

: 

“Peserta didik perlu menyelesaikan masalah yang ada. Seperti isu 

tentang ketuhanan. Bukanlah kita menggali mendalam tentang 

pencipta, tetapi kita perlu pemahaman dan penggalian tentang cinta 

pada ciptaan Allah. Hal tersebut dapat kita refleksikan tentang 

hakekat Allah, bukan menemukan Allah itu sendiri. Pembelajaran 

itu didesain dengan mengaitkan materi fikih contoh hubungan 

antara ridha Allah dengan pahala yang didapatkan dan materi 

tauhid. Lalu, pembelajaran ini berpusat pada siswa yang 

menjadikan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Hal ini 

membuat peserta didik memiliki sudut pandang dengan presentasi 

dan komunikasi yang komunikatif dan aktif di kelas sesuai 

pengalaman dan pandangan pemikiran yang banyak makna yang 

ada di lingkungan sekitar siswa sesuai dengan budaya yang 

dimilikinya.” 

Hal tersebut dapat ditunjukkan saat observasi di kelas yang 

memberikan ruang pada siswa untuk berdiskusi. Hal tersebut sesuai 

dengan materi tauhid tentang contoh meneladani sifat-sifat wajib rasul 

yang mengharuskan siswa-siswa berpikir terkait penyebab kejujuran, 

kepintaran, amanah, dan tabligh (penyampaian) dan dampak atau hikmah-

hikmahnya. Setelah itu, siswa dituntut memikirkan masalah tersebut dan 

melontarkan pemikirannya dengan lisan. Siswa lebih menyukai 

pembelajaran CTL yang sesuai dengan pengalaman atau kehidupan 

mereka. 

Pedapat tersebut senada dengan salah satu siswa kelas VII SMP di 

SMP Negeri 02 Songgon yang menjelaskan terkait komponen CTL yang 

selanjutnya, yakni proses menemukan atau inquiry dan tanya jawab.  
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“Kita dituntut untuk menemukan gambaran terkait menyelesaikan 

masalah yang disediakan oleh guru. Seperti masalah tentang belajar 

yang penuh dengan kepayahan. Lalu, kita memberikan hubungan 

antara belajar yang payah dengan bantuan Allah dan 

menghubungkan antara kerja keras atau usaha dengan doa. Ketika 

kita tidak bisa memaknai atau menghubungkan materi, guru 

membantu kelompok kita agar setara dengan kelompok-kelompok 

lain. Contohnya tentang sifat-sifat Allah yang wajib. Allah ialah 

Dzat Maha Berkuasa dengan menciptakan gunung yang besar. Lalu 

Bu Is meminta agar memecahkan masalah tentang meletusnya 

gunung padahal Allah Maha Pencipta. Setelah itu, kita berdiskusi 

dan menambah informasi tentang penyebab gunung meletus dan 

dampak-dampak atau hikmah dari gunung meletus tersebut karena 

pendapat teman-teman berbeda dengan adanya sumber hp sehingga 

kita menemukan kesimpulan dari setiap perkataan anggota. Dan 

kita maju untuk presentasi dari hal yang didiskusikan. Ada sesi 

tanya jawab setiap kelompok itu.”
79

 

Pemaparan tersebut senada dengan data yang ada di lapangan, 

yakni siswa dapat aktif dan komunikatif ketika proses pembelajaran 

berlangsung. Karena pembelajaran tersebut melibatkan pada setiap 

individu untuk berpikir secara mendalam sehingga mereka menemukan 

makna dan nilai dalam materi yang disampaikan.
80

 

Komponen Contextual Teaching and Learning (CTL) selanjutnya 

ialah masyarakat belajar (learning community). Learning community yang 

ada dalam pembelajaran kitab aqidatul awwam ialah dengan kerjasama 

sesama anggota kelompok dan diskusi pada setiap materi. Seperti halnya 

pendapat guru PAI: 

“Pembelajaran yang dimaksud dengan adanya diskusi. Setiap 

kelompok berisi 3-4 siswa. Dari keanekaragaman kecerdasan 

siswa, karakter, dan latar belakangnya, siswa dapat sharing dan 

komunikasi agar saling menyatukan pemikiran dari beberapa 
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pendapat. Kesatuan pemikiran itu disebut dengan hasil yang ada 

pembaharuan atau progresif. Sehingga mereka dapat aktif dalam 

satu kelompok tersebut. Setelah itu, saya dan murid yang 

jumlahnya 33 melanjutkan diskusi.”
81

 

Komponen CTL berikutnya ialah pemodelan (modeling) yang 

berkaitan dengan semangat belajar siswa dalam pembelajaran aqidatul 

awwam, hal tersebut dapat diketahui dengan adanya pembelajaran yang 

dapat ditirukan oleh siswa terkait nilai-nilainya. Seperti pendapat salah 

satu siswa: 

“Bu Istiqomah dalam pembelajaran kitab aqidatul awwam biasanya 

memberikan motivasi ketika pembelajaran berlangsung. Hal 

tersebut dapat memberi perhatian pada kita agar berubah lebih 

baik. Beliau juga selalu menyuruh untuk membaca nadzam-

nadzam setiap pertemuan. Hal itu memudahkan untuk dihapal. 

Setelah itu, beliau dapat memberikan penilaian dan hadiah dengan 

penampilan presentasi yang memotivasi kita agar menjadi pemateri 

terbaik.”
82

 

Selanjutnya, yakni refleksi yang merupakan salah satu komponen 

pembelajaran CTL. Refleksi yang ada pada pembelajaran Kitab Aqidatul 

Awwam, yakni dengan adanya pertanyaan guru terkait ilmu yang 

diperoleh, kesan dan pesan siswa ketika pembelajaran, diskusi, dan 

penampilan presentasi yang ditulis dalam bukunya. Hal tersebut dapat 

membuat siswa dapat mendeskripsikan hal-hal yang dipelajari dengan baik 

didepan kelas.
83
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Gambar 4.7 

Observasi Diskusi saat Pembelajaran di Kelas 

Komponen CTL yang terakhir ialah penilaian otentik yang 

dilakukan oleh guru. Penilaian yang dilakakukan oleh guru PAI tersebut 

sesuai dengan perkataannya: 

“Penilaian yang dilakukan ada dua, yakni terstruktur dan 

tidak terstruktur. Penilaian terstruktur bisa melalui diskusi 

atau tanya jawab, rubrik, atau portofolio. Penilaian tidak 

terstruktur meliputi sikap atau tingkah laku, dan karakter 

siswa. Penilaian tersebut yang dilakukan sesuai dengan ciri-

ciri CTL.” 

Hal tersebut sesuai dengan dokumentasi penilaian yang dilakukan 

oleh Istiqomah. Berikut ialah dokumentasi penilaian otentik: 
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Gambar 4.8 

Dokumentasi Penilaian Pembelajaran di Kelas VII 

 Komponen-komponen Contextual Teaching and Learning (CTL) 

tersebut menjadi pengaruh terhadap pembelajaran. Hal tersebut seperti 

suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena semua hal tersebut 

berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan 

materi pembelajaran. 
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Materi-materi pembelajaran sesuai dengan jurnal pembelajaran 

atau buku study pintar yang dimiliki oleh siswa yang ada di SMP Negeri 

02 Songgon. Seperti halnya dokumentasi berikut: 

 

 

Gambar 4.9 Dokumentasi Materi Aqidatul Awwam 

Materi tersebut perlu diterangkan dalam beberapa pekan agar siswa 

memahami dengan detail dan rinci. Seperti halnya pendapat guru PAI: 

“Siswa yang ada disana memiliki buku pintar yang isinya 

materi yang perlu dituntaskan. Target tersebut sesuai 

dengan madin Nurut Taqwa. Karena sekolah ini 

mempunyai relasi dengan Pondok Pesantren Nurut Taqwa. 

Dari banyak materi, materi yang paling urgen ialah terkait 

sifat-sifat Allah. Pertama sifat wujud. Dapat diketahui 

bahwa definisi Allah ialah Dzat yang wajib ada atau 

wajibul wujud , yang memiliki semua sifat sempurna, dan 

dijauhkan dari sifat kurang. Adanya manusia, bumi dan 

sesuatu yang ada didalamnya itu membuktikan bukti nyata 

adanya Allah. Seperti halnya meja, pasti terdapat 
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pembuatnya. Juga seperti robot, pasti terdapat 

pengaturnya.”
84

 

Materi-materi aqidatul awwam terkait sifat-sifat Allah yang dua 

puluh dapat menjadi hal yang urgen untuk dibahas atau dipelajari. Karena 

hal tersebut dapat membuat makhluk dekat dengan tuhan dan mempunyai 

akhlak yang baik. Juga, materi-materi tauhid dan sifat-sifat wajib Allah 

dalam kitab aqidatul awwam menjadi motivasi siswa dalam 

mempelajarinya. Seperti perkataan salah satu siswa: 

“Saya semangat belajar aqidatul awwam karena dapat 

mempelajari sifat-sifat Allah, Rasul. Hal tersebut membuat 

saya lebih mendalami agama dan lebih mengerti tentang 

kewajiban orang-orang islam dalam belajar, yakni aqidah 

atau tauhid dan hukum-hukum sehari-hari.”
85

 

Pemaparan tersebut dapat menjadi prinsip bagi siswa bahwa 

mereka perlu mempelajari ilmu tauhid dan fikih. Siswa akan semakin giat 

belajar ketika mereka tahu bahwa ilmu agama itu penting untuk 

dipelajarinya. Materi Aqidatul Awwam sebagai pelajaran tambahan di 

SMP Negeri 02 Songgon tentang sifat-sifat wajib Allah pada semester 

gasal. Seperti halnya observasi di lembaga. 

Materi pembelajaran Kitab Aqidatul Awwam di SMP Negeri 02 

Songgon menjelaskan terkait sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat mustahil 

Allah, sifat jaiz Allah, 4 sifat wajib rasul, 4 sifat mustahil rasul, dan satu 

sifat jaiz rasul dengan detail. Sifat wajib Allah dapat dikaitkan dengan 

materi yang ada. Seperti sifat wajib Allah yang Maha Esa dapat dijabarkan 
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dengan seorang pemimpin yang tunggal. Begitupun sifat jaiz Allah dapat 

dikaitkan dengan Allah Maha Berkehendak atau pemilik takdir yang bukan 

keputusan manusia.
86

 

Penerapan Contextual teaching Learning dalam mempelajari kitab 

aqidatul awwam di SMP Negeri 02 Songgon menggunakan model 

pembelajaran example non-examples dengan satu lokasi pembelajaran, 

yakni indoor. Penerapan Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 

pembelajaran Kitab Aqidatul Awwam sebagai penambahan materi kelas 

VII dilakukan pada hari selasa dimulai pada jam 13.00 sampai 14.00 WIB. 

Tujuannya ialah agar siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam 

mengaitkan antara materi tauhid dan kehidupan nyata. 

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Contextual Teaching and 

Learning dalam Mempelajari Kitab Aqidatul Awam di SMP Negeri 02 

Songgon 

Penelitian terkait penerapan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) ini terdapat faktor-faktor yang tekait didalamnya. Penerapan CTL 

tersebut dapat berimbas pada tercapainya tujuan pembelajaran dan proses 

pembelajaran yang maksimal atau tidaknya. Pembelajaran memiliki 

beberapa faktor yang berkaitan antara satu dengan lainnya. Hal tersebut 

menjadi pertimbangan dalam penerapan suatu model, strategi, dan metode 

dalam kelas. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung 
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tersebut diantaranya ialah aspek guru, aspek siswa, dan aspek sarana dan 

prasarana.  

a. Aspek Guru 

Guru sebagai tenaga pendidik yang perlu memiliki kemampuan 

mengatur kelas agar peserta didik dapat mengetahui suatu informasi, 

mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan, dan 

meningkatkan kemampuan sosial. Guru tersebut harus mampu 

mengetahui kecenderungan peserta didik atau psikologi yang dimiliki 

sehingga penerapan teori tersebut berjalan dengan baik dan efektif. 

Seperti pendapat kepala sekolah
87

: 

“Pendidik perlu mengetahui bagaimana karakter peserta 

didik agar hal yang mendasar ini dipahami benar serta 

diaplikasikan dalam kehidupan nyata terkait makna atau 

nilai yang ada dalam tauhid. Pendidik menjadi faktor 

pendukung dalam pembelajaran saat kualitasnya bagus. 

Pendidik juga menjadi penghambat saat ia kurang 

menguasai kelas dan kurang menguasai materi.” 

 

 
 

Gambar 4.10 

Wawancara dengan Kepala SMP Negeri 02 Songgon 
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Pendapat tersebut diterangkan bahwa pembelajaran Kitab 

Aqidatul awam ini memerlukan cara guru dalam memberikan 

materi dan nilai yang terkandung didalamnya. Hal tersebut sangat 

fundamental dalam pelaksanaan pembelajaran. Karena jika peserta 

didik salah paham terkait penjelasan yang disampaikan oleh 

pendidik, maka ideologi yang mereka miliki akan berbeda. 

Guru yang ada di kelas menjadi faktor pendukung ketika 

memiliki kreativitas tinggi untuk mengelola kelas dengan 

menggunakan model pembelajaran yang menarik minat belajar 

peserta didik dan mencapai tujuan pembelajaran, maka 

pembelajaran tersebut dikatakan berhasil. Seperti opini 

Istiqomah
88

: 

“Saya mengajar dengan berbagai cara agar mereka tetap 

semangat belajar. Seperti ada beberapa siswa yang 

mempunyai banyak kegiatan, mereka akan mengantuk. 

Cara saya ialah dengan berkeliling dan memberi 

pertanyaan-pertanyaan sehingga terjadi diskusi sehingga 

menjadi pembelajaran interaktif. Jadi, saya perlu menjadi 

guru yang professional yang menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan supaya kita mencapai tujuan 

pembelajaran dengan mudah.” 

Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa guru perlu 

mengetahui lebih dalam terkait keadaan siswa dan gaya belajarnya 

agar mereka menyukai pembelajaran yang sesuai dengan karakter 

masing-masing.  
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Tidak hanya data wawancara yang didapatkan oleh peneliti, 

tetapi peneliti juga melakukan pengamatan di lapangan ketika guru 

mengajar dengan menerapkan Contextual teaching and Learning 

(CTL) dalam kelas mempu mengontrol suasana kelas seperti 

membuat siswa komunikasi yang interaktif dan aktif dalam 

pembelajaran meskipun guru yang mengajar Kitab Aqidatul 

Awwam lebih sering duduk saat mengajar.
89

  

Pemaparan observasi tersebut sesuai dengan dokumentasi 

yang didapatkan peneliti ketika pembelajaran berlangsung di kelas 

VII pada pembelajaran Kitab Aqidatul Awwam sebagai berikut: 

 

Gambar 4.11 

Observasi Pembelajaran di SMP Negeri 02 Songgon 

Ketika siswa tidak menanyakan hal yang berkaitan dengan 

pembelajaran, maka guru memberikan stimulus agar mereka 

bertanya dan mengaitkan dengan kehidupan nyata yang belum 

dipikirkan oleh siswa meskipun guru tersebut sering duduk ketika 

                                                           
89

 Observasi di SMP Negeri 02 Songgon di Kabupaten Banyuwangi, 13 Januari 2022 



82 

 

 

pembelajaran dan tidak sarjana pendidikan. Guru yang 

mengajarkan pelajaran tambahan tersebut menjadi faktor 

pendukung karena dapat mengelola kelas, memahami karakter 

siswa sehingga dapat menarik minat mereka, dan mudah dalam 

memahami kurikulum atau tujuan belajar. Faktor penghambat 

dapat diketahui saat guru sering duduk dalam kelas saat 

pembelajaran. 

b. Aspek Siswa 

Siswa yang mempunyai semangat tinggi akan berpengaruh 

pada berhasil tidaknya proses pembelajaran. Keadaan siswa di 

SMP Negeri 02 Songgon Banyuwangi dalam pembelajaran 

menjadi acuan penerapan Contextual Teaching and Learning 

(CTL). Seperti halnya perkataan Istiqomah: 

“Keadaan siswa di kelas ini mempunyai respon yang 

positif. Ketika siswa merasa bosan, maka hal tersebut 

sangat berpengaruh dalam pembelajaran karena diperlukan 

cara yang sesuai dengan keinginan siswa tersebut. Juga, 

saat siswa ngantuk, maka membuat guru tidak terlalu fokus 

dalam pembelajaran di kelas. Tetapi, ketika diskusi, siswa-

siswa disini sangat baik karena saling mempengaruhi, 

komunikasi, dan saling memberikan materi antara satu 

dengan lainnya dan timbul pembelajaran yang 

menyenangkan dan aktif.”
90

 

Pendapat Istiqomah selaku guru tersebut memberikan 

informasi terkait keadaan siswa yang ada di SMP Negeri 02 

Songgon. Siswa yang merasa bosan dan mengantuk saat proses 

pembelajaran menimbulkan dampak yang kurang efektif. Tetapi, 
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hal tersebut dapat ditangani dengan adanya pendidik yang kreatif 

dalam mengatur kelas sehingga peserta didik aktif antara satu 

dengan lainnya. Hal tersebut senada dengan perkataan salah satu 

siswa
91

: 

“Siswa memang bisa menjadi faktor pendukung maupun 

penghambat ketika pembelajaran. Jujur, ketika metode yang 

digunakan ceramah, hal itu membuat kesempatan buat saya 

agar tidur di kelas. Meskipun pembelajarannya tidak 

membosankan dan membuat berpikir mendalam, saya 

pribadi tetap mengantuk ketika tidak aktif di kelas. Berbeda 

dengan cara Bu Istiqomah sering duduk dalam kelas, tetapi 

beliau tahu siapa siswa yang tidur sehingga beliau 

membangunkan dan mengajak diskusi, presentasi, dan 

membuat kita aktif di kelas. Hal itu, membuat saya dan 

teman-teman berpikir keras dalam menyelesaikan persoalan 

dari guru.” 

Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa siswa akan bosan 

ketika gurunya selalu duduk dan menggunakan metode yang 

monoton seperti ceramah. Siswa juga akan semangat dan interaktif 

ketika pembelajarannya membuat siswa aktif dan guru menjadi 

fasilitatornya.  

Pemaparan tersebut sesuai dengan realita yang ada di kelas. 

Ketika siswa yang ada disana mempunyai kreativitas yang tinggi 

dan semangat belajar, maka proses pembelajarannya akan efektif 

dan berjalan dengan lancar karena guru akan fokus dalam 

mentransformasikan materi dan nilainya. Siswa yang ada di kelas 

VII SMP Negeri 02 Songgon juga sangat responsif karena mereka 

selalu mengikuti intruksi dari gurunya. Selain itu, mereka berusaha 
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menjadi siswa yang terbaik dalam berdiskusi di kelas sehingga 

menciptakan suasana kelas yang interaktif. Hal tersebut 

menjadikan faktor pendukung dalam pembelajaran.
92

 Hal tersebut 

dibuktikan dengan dokumentasi saat proses pembelajaran Aqidatul 

Awwam didalam kelas: 

 
 

Gambar 4.12 

Observasi Pembelajaran di SMP Negeri 02 Songgon 

Aspek siswa menjadi faktor pendukung dalam proses 

pembelajaran dan penerapan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) di SMP Negeri 02 Songgon karena mereka sangat responsif. 

Siswa juga menjadi faktor penghambat karena mereka mulai 

banyak tingkah dalam kelas. 

c. Aspek Sarana dan Prasarana 

SMP Negeri 02 Songgon memiliki fasilitas atau sarana dan 

prasarana yang kurang memadai. Tetapi, perlu diketahui bahwa 

sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung pembelajaran, 

khususnya penerapan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

di SMP Negeri 02 Songgon. Seperti halnya pendapat Istiqomah, 

selaku guru PAI yang mengajarkan kitab: 
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“Sebenarnya kita tidak terlalu membutuhkan sarana dan 

prasarana karena pembelajaran kitab yang klasik atau kitab 

kuning biasanya hanya memerlukan sumber belajar 

(kitab)nya, tetapi perlu diketahui bahwa sarana prasarana 

menjadi faktor penunjang pembelajaran. Seperti halnya 

pembelajaran zaman dahulu yang membutuhkan daun 

untuk ditulis, juga papan tulis yang menggunakan kapur. 

Disini, fasilitas yang ada di ruang kelas seperti meja, kursi, 

papan tulis, dan spidol. Tetapi, sarana prasarana tersebut 

masih kurang memadai karena masih belum ada proyektor 

dan hal itu membuat saya tetap semangat dalam mengajar. 

Terkadang, saya menggunakan kertas yang bergambar 

untuk memudahkan siswa menerima informasi.”
93

 

Guru-guru yang ada di SMP Negeri 02 Songgon tetap 

semangat mengajar meskipun sarana dan prasarananya kurang 

memadai. Hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk penerapan 

Contextual Teachung and Learning (CTL) dalam pembelajaran 

Kitab Aqidatul Awwam karena guru yang ada disana memiliki 

semangat tinggi dalam mengajar. Tetapi, semangat siswa akan 

meningkat ketika terdapat teknologi-teknologi seperti proyektor di 

kelas. Hal tersebut sesuai dengan perkataan salah satu siswa: 

“Saya sebenarnya lebih suka ada banyak fasilitas dalam 

kelas, khususnya. Kelas saya memang punya meja, kursi, 

papan tulis, spidol, dan penghapus. Mungkin, kalau 

ditambah proyektor dan alat-alat elektronik lainnya maka 

lebih nyaman belajar di kelas.”
94

 

Dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana ialah aspek 

yang dapat menjadi pendukung kegiatan pembelajaran agar 

berjalan dengan lancar sehingga siswa dapat belajar dengan 

nyaman dan dapat menerima informasi dengan baik. 
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Sarana dan prasarana di SMP Negeri 02 Songgon kurang 

memadai. Tetapi, hal tersebut dapat diatasi dengan cara guru yang 

kreatif dalam mengelola kelas sehingga membuat siswa tetap 

semangat belajar. Dengan adanya guru yang menyiapkan gambar 

sesuai materi, hal tersebut dapat menjadi media belajar dan 

menyempurnakan sarana dan prasarana yang ada di kelas.
95

 

Berdasarkan hasil perolehan data diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa aspek-aspek yang pendukung dan 

penghambat Contextual Teaching and Learning (CTL) tersebut 

saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Diantara aspek guru, 

aspek siswa, dan aspek sarana dan prasarana dapat menjadi 

berhasil atau tidaknya pembelajaran. Tetapi aspek sarana dan 

prasarana kurang memadai sehingga menuntut guru melakukan 

kreativitas dan cara mengajar yang baik tanpa fasilitas elektronik 

seperti proyektor. 
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Gambar 4.13 

Temuan Penelitian 
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C. PEMBAHASAN TEMUAN 

Pembahasan temuan ini akan membahas terkait hubungan data, 

baik observasi, wawancara, atau dokumentasi, yang ditemukan di lapangan 

dengan teori yang relevan. Pembahasan berikut dirincikan berdasarkan 

fokus penelitian yang telah disajikan. 

1. Penerapan Contextual Teaching and  Learning dalam Mempelajari 

Kitab Aqidatul Awwam di SMP Negeri 02 Songgon 

Berdasarkan penelitian dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi di SMP Negeri 02 Songgon, peneliti menemukan terkait 

penerapan CTL dalam mempelajari Kitab Aqidatul Awwam dilakukan 

selama satu kali dalam seminggu. Tujuannya untuk menciptakan kegiatan 

pembelajaran yang interaktif antara pendidik dengan peserta didiknya dan 

dapat menjadikan peserta didik yang semangat belajar karena mereka 

dapat mengaitkan antara pengalaman dan materi tauhid yang diajarkan.  

Pembelajaran dengan sistem kontekstual sangat dibutuhkan oleh 

setiap siswa. Seperti halnya teori menurut Elaine B. Johnson, Ph.D terkait 

Sistem CTL yakni proses pendidikan yang bertujuan untuk menolong para 

siswa menganalisis makna didalam materi akademik dengan konteks 

dalam kehidupan keseharian mereka, baik konteks keadaan pribadi, sosial, 

dan budaya.96 Hal tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran yang 

komunikatif dan kontruktivistik dapat membuat siswa berpikir mendalam. 
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Model pembelajaran yang digunakan dalam penerapan Contextual 

Teaching and Learning (CTL) ialah example non-examples dengan satu 

macam lokasi pembelajaran, yakni indoor. Pembelajaran indoor dapat 

efektif ketika guru dapat mengatur kelas.  

Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan dengan berbagai 

kegiatan. Pertama, guru mengartikan kitab dan memintasetiap siswa kelas 

VII untuk membaca nadzam, minimal 4 nadzam. Lalu, guru menyiapkan  

gambar terkait ilmu sosial atau hal yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari seperti seseorang yang berdagang yang dapat dikaitkan dengan 

materi tauhid dan menerangkannya secara umum. Lalu siswa disuruh 

untuk menganalisis permasalahan tersebut. Kemudian, siswa membuat 

kelompok 3 sampai 4 orang untuk berdiskusi tentang permasalahan 

perdagangan yang berpikir bahwa takdir dan laba itu pasti ada, dan hal itu 

dicatat pada kertas. Dan tiap kelompok membacakan atau presentasi hasil 

diskusinya terkait penyebab dan dampak yang terdapat campur tangan 

Allah. Lalu, guru memberi komentar dan menjelaskan materi tersebut 

dengan mengaitkan antara materi dan kehidupan nyata sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Seperti materi sifat wajib Allah. Dapat diketahui 

bahwa definisi Allah ialah Dzat yang wajib ada atau wajibul wujud, yang 

memiliki semua sifat sempurna, dan dijauhkan dari sifat kurang. Adanya 

manusia, bumi dan sesuatu yang ada didalamnya itu membuktikan bukti 

nyata adanya Allah. Seperti halnya meja, pasti terdapat pembuatnya. Juga 

seperti robot dan laba, pasti terdapat pengaturnya. 
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Ketika manusia berpikir hukum kausalitas atau dapat diartikan 

sebagai pemikiran yang bersumber sebab-akibat yang akan berhubungan 

dengan keimanan. Contoh seseorang yang lapar, ia pasti makan. Makanan 

ada itu biasanya dari hewan atau tumbuhan. Kemudian, tumbuhan hidup 

karena hujan. Hujan merupakan peristiwa penguapan dari laut. Dan 

peristiwa tersebut tidak ada akan putus karena hukum sebab-akibat 

tersebut. Maka dari itu, perlu adanya tuhan yang menghidupi dan campur 

tangan dalam peristiwa-peristiwa kehidupan. Tujuan dilakukan penerapan 

CTL tersebut ialah agar siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam 

mengaitkan antara materi dan kehidupan nyata. Materi yang dibahas ialah 

sifat-sifat wajib Allah dan sifat jaiz Allah. 

Penjelasan diatas senada dengan teori menurut Kokom Komalasari 

yang mengungkapkan bahwa siswa perlu diarahkan agar mengidentifikasi 

masalah, mencari cara-cara yang tepat dalam pemecahan masalah, dan 

menentukan cara yang dirasa paling efektif sesuai dengan langkah-langkah 

example non-examples.
97

 

Langkah-langkah tersebut dapat terealisasikan sesuai dengan 

komponen-komponen Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Komponen CTL diantaranya kontruktivisme tentang sifat wajib Allah 

wujud dengan cara siswa mengaitkan dengan alam semesta yang pasti 

memiliki penciptanya. Kedua, inquiry yakni siswa dituntut untuk 

menemukan gambaran terkait menyelesaikan masalah yang disediakan 
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oleh guru. Seperti masalah laba yang diperoleh dengan kepayahan lalu 

mereka dapat memberikan hubungan antara kerja keras dengan payah dan 

bantuan Allah dan menghubungkan antara kerja keras atau usaha dengan 

doa. Ketiga, bertanya yang menuntut pembelajaran yang interaktif antara 

siswa dan guru. Selanjutnya, masyarakat belajar yang memberikan siswa 

wadah untuk menuangkan pemikirannya dan saling memberikan informasi 

atau diskusi antar anggota kelompok. Lalu, terdapat pemodelan seperti 

guru aqidatul awwam selalu memberikan motivasi pada siswanya. Dan 

terdapat refleksi untuk pembelajaran seperti kesan dan pesan. Terakhir, 

yakni terdapat penilaian otentik seperti presentasi di kelas. 

Penjelasan diatas senada dengan teori Idrus Hasibuan terkait 

komponen Contextual Teaching and Learning (CTL) yakni 

kontruktivisme, menemukan (inquiry), bertanya (questioning), masyarakat 

belajar (learning community), pemodelan (modeling), refleksi (reflection), 

penilaian otentik (authentic assessment). Kontruktivisme dapat dilakukan 

dengan adanya pemecahan masalah sesuai sudut pandang siswa tentang 

pengalaman yang diiliki dan lingkungan, dan pembelajarannya aktif. 

Selanjutnya inquiry yang memiliki ciri-ciri khusus dalam pembelajaran, 

yakni adanya topik, guru sebagai fasilitator, dan adanya informasi yang 

didapatkan dari diskusi. Berikutnya, ialah bertanya (questioning) yang 

ditandai dengan adanya tanya jawab antara siswa dan guru. Dan 

masyarakat belajar (learning community) yang memiliki karakteristik 

adanya keanekaragaman, pembaharuan hasil belajar, pembelajaran aktif, 
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adanya refleksi dan penilaian dalam komunitas. Lalu, terdapat pemodelan 

(modelling) yang mencakup motivasi, menambah daya ingat dengan 

hafalan dan pengulangan materi, dan adanya penilaian. Selanjutnya 

terdapat refleksi terkait deskripsi mengenai evaluasi, kesan dan pesan 

terhadap pembelajaran. Dan terakhir ialah penilaian otentik dengan tes 

tertulis seperti performance (penampilan presentasi). Penilaian tersebut 

dapat dilakukan dengan terstruktur seperti portofolio dan tes, sedangkan 

non-terstruktur dilihat dari tingkah laku.
98

  

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Contextual teaching 

Learning dalam Mempelajari Kitab Aqidatul Awam di SMP Negeri 

02 Songgon 

Faktor-faktor pendukung dan penghambat Contextual Teaching 

and Learning (CTL) ialah dari aspek guru, aspek siswa, dan aspek sarana 

dan prasarana. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Aspek Guru 

Guru PAI yang mengajar tauhid sering mengajar dengan 

duduk. Tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan adanya penerapan 

CTL sehingga menciptakan pembelajaran yang aktif dan interaktif di 

kelas dengan adanya diskusi dan evaluasi atau penilaian pada proses 

belajar sehingga hal itu membuat siswa semangat belajar dan dapat 
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berpikir kritis. Juga, guru tersebut alumni pondok pesantren yang 

mempunyai ilmu-ilmu agama lebih mendalam.  

Aspek guru tersebut senada dengan teori Herwina Bahar yang 

mengungkapkan bahwa Guru profesional di tuntut mempunyai aspek-

aspek berikut. Pertama, komitmen pada siswa dalam proses 

pembelajaran. Kedua, menguasai secara mendalam pada materi yang 

akan diajarkan. Selanjutnya, bertanggung jawab dan memantau hasil 

belajar siswa. Dan mampu berpikir sistematis. Juga, sepatutnya bagian 

dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.
99

 

Pemaparan tersebut diperkuat dengan adanya kompetensi yang 

dimiliki oleh seorang guru. Diantaranya, kompetensi pedagogik yakni 

kompetensi yang perlu dimiliki guru yang berkaitan dengan 

pembelajaran seperti memahami karakter siswa dan pengelolaan kelas. 

Kedua, kompetensi kepribadian yang terkait hal-hal yang berkaitan 

dengan sosok guru professional seperti guru yang bertindak sesuai 

norma dan selalu bijaksana. Selanjutnya, kompetensi sosial yang 

berkaitan dengan komunikasi yang baik dengan peserta didik atau 

pendidik lainnya dan bergaul dengan orang tua atau wali murid agar 

memudahkan guru mengelola kelas saat pembelajaran. Terakhir ialah 

kompetensi professional yang berkaitan dengan bidang profesi dengan 

memahami metode keilmuan yang sesuai dengan materi ajar.
100
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b. Aspek Siswa  

Siswa yang ada di SMP Negeri 02 Songgon sangat responsif 

karena mereka selalu mengikuti intruksi dari gurunya. Selain itu, 

mereka berusaha menjadi siswa yang terbaik dalam berdiskusi di kelas 

sehingga menciptakan suasana kelas yang interaktif. Siswa juga 

memiliki semangat dan motivasi untuk belajar dan meningkatnya 

penguasaan konsep tauhid yang ada dalam dirinya. Hal tersebut 

memudahkan guru untuk mendidik siswa dengan baik, membentuk 

karakter dan memiliki moral, mentransfer ilmu dan nilai yang 

terkandung didalamnya, dan membuat penerapan Contextual Teaching 

and Learning (CTL) berjalan dengan baik sehingga menjadikan siswa 

berkembang terlihat dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang 

berkembang saat pembelajaran. 

Hal tersebut senada dengan teori terkait aspek peserta didik 

yang mengungkapkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal 

dalam perkembangan siswa yang dilihat dari aspek psikomotorik, 

emosi, kognitif, dan sosial. aspek kognitif siswa yang berkaitan 

dengan pemberian tugas oleh seorang guru. Siswa dapat mengerjakan 

soal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan sesuai materi 

dengan berdiskusi. Sikap saling melengkapi dan mendukung yang 

dilakukan siswa sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran.
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c. Aspek Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana di SMP Negeri 02 Songgon kurang 

memadai karena kelas tidak memiliki proyektor. Tetapi setiap kelas 

hanya memiliki meja, kursi, papan tulis, spidol, dan penghapus. 

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

pembelajaran, khususnya penerapan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) di SMP Negeri 02 Songgon. Hal tersebut dapat 

membuat siswa lebih mudah dalam menerima informasi. Dengan 

adanya guru yang menyiapkan gambar terkait materi, hal tersebut 

dapat menjadi media belajar dan menyempurnakan sarana dan 

prasarana yang ada di kelas. 

Pemaparan tersebut senada dengan teori Saniatu Nisail yang 

mengungkapkan bahwa aspek sarana dan prasarana memudahkan 

pembelajaran di sekolah. Sarana prasarana seperti gedung sekolah, 

ruang kelas, dan lainnya untuk memotivasi siswa agar semangat dalam 

kegiatan pembelajaran. Juga, sarana dan prasarana membuat 

pembelajaran optimal.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian tentang penerapan CTL “Contextual Teaching and 

Learning” di SMP Negeri 02 Songgon memiliki ringkasan: 

1. Penerapan CTL dalam mempelajari kitab aqidatul awwam di SMP 

Negeri 02 Songgon dilaksanakan dengan cara mengaitkan antara materi 

dan fakta, menggunakan model pembelajaran example non-examples, 

dengan lokasi indoor. 

2. Faktor-Faktor pendukung dan penghambat Contextual teaching 

Learning dalam Mempelajari Kitab Aqidatul Awam di SMP Negeri 02 

Songgon yakni aspek guru yang menjadi fasilitator dan motivator, 

aspek siswa yang menjadi objek dalam pembelajaran, dan aspek sarana 

dan prasarana yang menjadi faktor penunjang pembelajaran. 

B. Saran 

Peneliti memberikan saran yang ditujukan pada:  

1. Untuk Kepala Sekolah 

Kegiatan pembelajaran yang diterapkan guru dan siswa perlu 

dipantau oleh kepala sekolah agar mengetahui terkait kemampuan 

siswa dalam pembelajaran. 

2. Bagi guru Pendidikan Agama Islam 

Usaha guru dalam penerapan CTL dalam pembelajaran cukup 

efektif, seharusnya guru PAI memiliki RPP Khusus agar dapat 
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mengelola kelas dengan sistematis dan memiliki pedoman dalam 

pembelajaran. 

3. Guru PAI yang Mengajarkan Aqidah 

Guru PAI seharusnya memiliki inovasi dalam pembelajaran seperti 

dengan mengaitkan antara hal yang abstrak menjadi hal yang konkrit 

untuk siswa. Karena pemahaman siswa perlu berkembang sesuai 

prinsip merdeka belajar. 
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PEDOMAN PENELITIAN 

A. Pedoman Observasi 

1. Observasi awal terkait keunikan SMP Negeri 02 Songgon. 

2. Observasi mengenai pembelajaran yang berlangsung. 

B. Pedoman Wawancara 

1. Instrumen Wawancara Kepala Sekolah 

a. Wawancara mengenai pembelajaran kitab aqidatul awwam di 

SMP Negeri 02 Songgon. 

b. Wawancara terkait guru dan siswa kelas VII di SMP Negeri 02 

Songgon. 

2. Instrumen Wawancara PAI yang mengajar Kitab Aqidatul Awwam 

a. Wawancara terkait pelaksanaan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) dalam pembelajaran Kitab Aqidatul Awwam di 

Kelas VII SMP Negeri 02 Songgon. 

b. Wawancara terkait tujuan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) dalam pembelajaran Kitab Aqidatul Awwam di Kelas VII 

SMP Negeri 02 Songgon. 

c. Wawancara mengenai jenis-jenis model CTL dalam pembelajaran 

Kitab Aqidatul Awwam di Kelas VII SMP Negeri 02 Songgon. 

d. Wwancara terkait tahapan pembelajaran dalam pembelajaran 

Kitab Aqidatul Awwam di Kelas VII SMP Negeri 02 Songgon. 

e. Wawancara terkait Komponen CTL dalam pembelajaran Kitab 

Aqidatul Awwam di Kelas VII SMP Negeri 02 Songgon. 

f. Wawancara terkait faktor yang mempengaruhi pembelajaran 

Kitab Aqidatul Awam. 

3. Instrumen Wawancara Tiga Siswa Kelas VII 

a. Wawancara terkait motivasis siswa belajar Kitab Aqidatul 

Awwam. 

b. Wawancara mengenai pengetahuan siswa mengenai Contextual 

Teaching and Learning (CTL) 



 

 

 

c. Wawancara terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat 

dalam penerapan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

dalam pembelajaran. 

C. Pedoman Dokumentasi 

1. Keadaan guru dan siswa SMP Negeri 02 Songgon. 

2. Dokumentasi terkait foto-foto kegiatan dengan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GAMBAR 1 

Gerbang Masuk SMP Negeri 02 Songgon 

  



 

 

 

 

Gambar 2 

Dokumentasi Penilaian Pembelajaran 



 

 

 

 

Gambar 3 

Potret Fasilitas Kelas VII SMP Negeri 02 Songgon 

 

Gambar 4 

Potret Kegiatan Pembelajaran Aqidatul Awwam 
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