
 

 

ABSTRAK 

 

Sefty Anggreani. Penggunaaan Pendekatan Contextual Teaching and Learning 

(CTL) Untuk Meninngkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Pada Mata 

Pelajaran PAI Materi  Kejujuran (Penelitian Tindakan Kelas di  kelas X AP  SMK 

Yasri Bandung ) 

 Permasalahan yang terjadi dikelas salah satunya adalah dalam proses 

pembelajaran. Selama pembelajaran berlangsung di kelas yang dilakukan oleh 

guru dalam mengajar  masih terdapat sistem pembelajaran yang bersifat teoritis. 

Sebagian besar siswa belum dapat menangkap makna dari apa yang mereka 

peroleh dari pembelajaran untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari hari. 

Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa pada umumnya siswa tidak dapat 

menghubungkan apa yang telah mereka pelajari dengan cara pemanfaatan 

pengetahuan tersebut di kemudian hari. 

 Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui prestasi Belajar peserta didik 

pada mata pelajaran PAI Materi Kejujuran sebelum menggunakan pendekatan 

CTL (2) mengetahui proses pembelajaran PAI  dikelas dengan menggunakan 

pendekatan CTL pada setiap siklus (3) mengetahui peningkatan prestasi belajar  

peserta didik pada mata pelajaran PAI materi kejujuran dikelas sesudah 

menggunakan pendekatan CTL pada setiap siklus.  

Tekhnik pengumpulan data dalam pelaksanaan peneliti yaitu sebagai 

berikut: (1) Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan pada objek penelitian. Pada penelitian ini melibatkan 2 observer, 

antara lain guru dan peneliti. (2) Tes merupakan serangkaian pertanyaan atau 

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.(3) 

wawancara penelitian ini menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu 

saat mewawancara hanya berpedoman pada garis besar tentang hal-hal yang akan 

ditanyakan. (4) Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh data melalui 

penelitian terhadap benda-benda atau hal-hal yang tertulis. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Tiap 

siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,  tes, wawancara, 

dokumentasi. 

Penelitian dimulai dengan melakukan tes Pra Siklus di dalam  kelas X AP 

SMK Yasri, setelah tes ini dilakukan peserta didik memeroleh nilai rata-rata 

sebanyak 61,5  nilai ini dikategorikan dengan  prestasi belajar  yang rendah. 

Karena  Dari hasil Pra Siklus tersebut dikategorikan rendah maka dilakukanlah 

Siklus 1 untuk melihat peningkatan prestasi belajar peserta didik   pada proses 

penerapan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). Hasil dari 

Siklus 1 menjadi 73,61 yaitu kategori prestasi belajar cukup.  Dan untuk Siklus II 

diperoleh rata-rata kelas 86,42 kategori tinggi. Berdasakan hasil dari penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan prestasi belajar PAI setelah diadakan 

tindakan kelas dengan menggunakan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL). 


