
IMPLEMENTASI PENDEKATAN CTL 

(CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING) 

DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

DI SEKOLAH ALAM AR-RIDHA SEMARANG 

 

S K R I P S I 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.1 

dalam Ilmu Tarbiyah 

 

 

 

Disusun Oleh : 

AHMAD SUKRON SALIS 

31501502156 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

JURUSAN TARBIYAH 

FAKULTAS AGAMA ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2019 

  



ii 
 

 

  



iii 
 

  



iv 
 

MOTTO 

 

ُ يُنِشُئ ٱلنَّْشأَةَ قُْل ِسيُرو۟ا فِى ٱْْلَْرِض فَٲنُظُرو۟ا َكْيَف بَدَأَ  ٱْلَخْلَق ۚ ثُمَّ ٱَّللَّ

َ َعلَٰى ُكّلِ َشْىٍء قَِدير    ٱْلَءاِخَرةَ ۚ إِنَّ ٱَّللَّ

Artinya: 

“Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah 

menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya 

sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-

Ankabut (29): 20) 
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SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan_Nya, sehingga 

tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan 
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