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ABSTRAK 

 

Dunia Pendidikan saat ini mengharapkan peserta didik lebih 

aktif dalam menggali ilmu dan informs selama proses belajar 

mengajar. Kurikulum 2013 yang saat ini sedang dilaksanakan di 

Indonesia dan berorientasi pada keterampilan proses, menjadikan 

pendekatan saintifik sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam 

Pendidikan. Maka dilakukanlah penelitian ini dengan tujuan untuk 

menjelaskan tentang pendekatan saintifik dan bagaimana 

penerapannya dalam pembelajran Pendidikan agama islam. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana 

efektivitas pendekatan saintifik pada mata pelajaran Pendidikan agama 

islam di SMK SMTI Bandar Lampung dan apa saja faktor 

penghambat dan pendukung dalam implementasi pendekatan saintifik. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang 

ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi 

pendekatan saintifik. Adapun metode yang digunakan ialah observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil dari penelitian menyatakan bahwa 

pendekatan saintifik telah diterapkan selama 8 tahun. Langkah-

langkah dalam penerapan pendekatan saintifik dilaksanakan 

berdasarkan RPP yang telah disediakan dan disesuaikan dengan 

keadaan peserta didik, metode yang digunakan bervariasi, penilaian 

berupa penilaian autentik. Adapun faktor penghambat berasal dari 

peserta didik (belum berani untuk bertanya tentang materi saat 

pembelajaran, tipe belajar peserta didik yang berbeda-beda) . Adapun 

faktor penghambat berasal dari karakter peserta didik, media yang 

belum tersedia, sedangkan faktor pendukungnya meliputi para guru-

guru di sekolah tersebut sudah mendapatkan berbagai pelatihan-

pelatihan dan pendampingan mengenai kurikulum 2013, ketersediaan 

RPP dari pusat yang cukup lengkap dan memudahkan dalam proses 

belajar mengajar, dan penguasaan guru terhadap berbagai metode 

dalam mengajar dan sarana dan prasarana yang lengkap. 

 

Kata kunci : Efektivitas, Pendekatan Saintifik 
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MOTTO 

 

                      

 

Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan 

(menyebut) nama Tuhanmu Yang Mahabesar.  

(Q.S Al- Waqi’ah 95-96).
1 
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 Dapertemen Agama RI , Al-Qur’an dan Terjemah. (Bandung: Syaamil Qur’an, 

2010), Hal. 537 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

1. Pengertian Efektivitas  

Efektifitas diartikan sebagai proses pencapaian suatu 

tujuan yang di tentukan sebelumnya. Efektifitas adalah ada 

efeknya atau akibatnya dan dikatakan juga dapat membawa 

hasil.
1
 Kamus ilmiah popular mendefinisikan efektivitas 

sebagai tepat guna, hasil guna atau mencapai tujuan. 

Pembelajaran yang efektif tidak terlepas dari peran guru, 

kondisi pembelajaran, keterlibatan peserta didik dan sumber 

belajar yang mendukung.
2
 

Efektifitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas 

pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya 

partisipasi aktif dari anggota, mendapatkan serta 

memanfaatkan sumber daya, sumber dana, dan sumber belajar 

untuk mewujudkan suatu tujuan sekolah.
3
  

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan, efektivitas 

yang dimaksud dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran  

yaitu untuk mengetahui seberapa efektif hubungan yang 

terjadi hubungan yang terjadi antara sebab atau output dengan 

akibat atau tujuan serta dapat menentukan cara terbaik untuk 

proses pembelajaran berdasarkan atas isi yang dibutuhkan 

untuk dipelajari dalam pengajaran di kelas. 

 

                                                           
1 Ahmad Rohani, “Pengelolaan Pengajaran”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 

Hal. 28 
2 Adi Suarman Situmorang, “Inovasi Model Pembelajaran Problem Based 

Instruction Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Mahapeserta 

didik Prodi Pendidikan Matematika FKIP UHN,” Suluh Pendidikan FKIP-UHN 4, no. 

2 (2017), h. 4 
3 E.Mulyasa, “Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hal. 173 
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2. Pendekatan Saintifik  

Pendekatan saintifik digadang-gadang mampu 

mengembangkan berbagai ranah yaitu pengembangan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik. Tidak 

mengherankan bahwa dengan pendekatan saintifik, dianggap 

mampu merubah paradigma yang lama dimana pembelajaran 

berpusat kepada pendidik (teacher oriented) menjadi 

pembelajaran berpusat kepada peserta didik (student 

oriented).  

Proses penerapan pendekatan saintifik di Indonesia 

diawali dengan munculnya Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia nomor 65 tahun 2013 

tentang standar proses, dimana pada Peraturan Menteri 

tersebut ditegaskan bahwa dalam proses pembelajaran pada 

Kurikulum 2013 dilaksanakan dengan pendekatan saintifik. 

Kemudian ditegaskan pula pada Peraturan Menteri 

Pendidikan Dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Republik 

Indonesia Nomor 81 sebagaimana yang dituangkan pada 

lampiran empat yang menguraikan bahwa proses 

pembelajaran terdiri dari lima pengalaman belajar pokok: 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah 

informasi, dan menyampaikan informasi.
4
 

 

3. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama islam adalah sebagai upaya sadar 

dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, 

bertaqwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran 

agama islam yaitu dari Qur‟an dan Hadist, melalui kegiatan 

                                                           
4 Menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia peraturan menteri 

pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 65 tahun 2013 
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bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan 

pengalaman.
5
 

 

ُْهَا  ًُ فِ ا اَتَْجَع ُْفَتً ۗ لَاٌُْىْٓ ًٌ فًِ اْْلَْسِض َخٍِ ٍْ َجاِع ى َِىِت ِأِّ
ٰۤ ٍ َّ ٍْ َواِْر لَاَي َسبَُّه ٌِ

 ٍْْٓ ُس ٌََه ۗ لَاَي أِِّ ِذَن َؤُمَذِّ ّْ ُٓ َُٔضبُِّح بَِح َءَۚ َؤَْح اٰۤ َِ ُْهَا َوََْضفُِه اٌذِّ ْٓ َُّْفِضُذ فِ َِ

 َْ ْى ُّ ا َْل تَْعٍَ َِ  ُُ ٖٓاَْعٍَ  

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para 

malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. ”Mereka 

berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang 

merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami 

bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? ”Dia 

berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui.” 

 

4. Sekolah SMK SMTI Bandar Lampung 

SMK SMTI Bandar Lampung adalah salah satu dari 9 

SMK SMTI/SMAK yang bernaung dibawah pusat pendidikan 

dan pelatihan industri, Kementrian Perindustrian RI. Didirikan 

oleh dinas Perindustrian Rakyat Provinsi Lampung 

berdasarkan SK No. 217/D/1968 dengan nama sekolah 

perindustrian menengah atas (SpdMA) Tanjungkarang. 

Berdasarkan SK Gubernur No. 5/G/TU68 diubah menjadi 

Sekolah Teknik Industri dan Kerajinan Menengah Atas 

(STMA) Tanjungkarang. Akhirnya berdasarkan SK menteri 

Perindustrian RI No. 235/M/SK/6/1985 tanggal 24 Juni 1985 

diubah menjadi Sekolah Menengah Teknik Industri (SMTI) 

Tanjungkarang, dan pada tahun 2011 diubah menjadi SMK 

SMTI bandar Lampung.
6
 

SMK SMTI Bandar Lampung memiliki lokasi yang sangat 

strategis di jantung kota bandar lampung. Berada di jalan 

                                                           
5 Heri Gunawan, “Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), Hal. 201 
6 Sri Mulyani, S.T, M.Si, wawancara dengan penulis, SMK SMTI Bandar 

Lampung, 10 Oktober 2020 
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jendral Sudirman terletak kurang lebih 500 meter dari tugu 

adipura/bundara gajah sebagai titik nol Kota Bandar Lampung. 

Lingkungan SMK-SMTI Bandar Lampung merupakan 

komples sekolahan yang di sekeliling nya terdapat beberapa 

sekolah yang lokasinya berdektan dengan SMK-SMTI Bandar 

Lampung, seperti SMA Negeri 1 Bandar Lampung, 

SMP/SMK/SMA Utama, SMPN 1 Bandar Lampung, SMPN 2 

Bandar Lampung, SMPN 12 Bandar Lampung, SMPN 23 

Bandar Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani 

“paedagogie”. Ini dalah kata majemuk yang terdiri dari kata 

“PAES” yang berarti “Anak” dan kata “Ago” yang berarti “Aku 

membimbing”. Jadi paedagogie berarti aku membimbing anak. 

Orang yang pekerjan nya membimbing anak dengan maksud 

membawa ketempat belajar, dalam Bahasa Yunani disebut 

“paedagogos”. Jika kata ini diartikan secara simbolis, maka 

perbuatan membimbing seperti kata diatas, merupakan inti 

perbuatan mendidik yang tugasnya hanya untuk membimbing 

saja, dan kemudian pada suatu saat harus melepaskan anak itu 

kembali (ke dalam masyarakat).
7
 

 

ٍِِش فَاْفَضُحْىا ج  َّ ٌْ ُحْىا فًِ ا ُْ تَفَضَّ ًَ ٌَُى ُْ ا اَِرا لِ ُْٕىْٓ َِ َٓ ا  َْ ْٓاََُّهَا اٌَِّز ُْٔشُزْوا  َ  ًَ ا ُْ َُْۚ َواَِرا لِ ُ ٌَُى
ََْفَضِح ّللّا 

 َّ ا تَْع َّ ُ بِ
ٍتۗ َوّللّا  َُ َدَسج  ٍْ ٌِْع َٓ اُْوتُىا ا َْ ُْْۙ َواٌَِّز ُْٕى ِِ ُْٕىا  َِ َٓ ا  َْ ُ اٌَِّز

ُْٔشُزْوا ََْشفَِع ّللّا  ٌُْش فَا َْ َخبِ ٔٔ -ٍُْى  

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 

“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, ”maka 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 

Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu, ”maka berdirilah, 

niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa 

derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. 

                                                           
7 Abu Ahmad dan Nur Uhbiyati, “Ilmu Pendidikan”, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2003) Hal. 69  
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Pendidikan dimaksudkan sebagai mempersiapkan anak-

anak bangsa untuk menghadapi masa depan dan menjadikan 

bangsa ini, bermartabat diantara bangsa-bangsa lain di dunia. 

Masa depan yang selalu berkembang menuntut pendidikan untuk 

selalu menyesuaikan diri dan menjadi proses demoktralisasi dan 

pembangunan bangsa..
8
 Generasi muda mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam menentukan masa depan, agama dan bangsa. 

Generasi muda harus diarahkan dan dipersiapkan dengan sebaik-

baiknya untuk meneruskan cita-cita pembangunan bangsa dan 

negara.
9
 

Menurut Plato, Pendidikan adalah membimbing seseorang 

dari sekedar kepercayaan kepada ilmu pengetahuan yang benar. 

Pengetahuan yang benar berupa intelektualitas dan keabadian. 

Pendidikan yang sejati adalah universal  dan abadi, seperti 

layaknya kebenaran. Seorang manusia dikatakan berpendidikan 

jika perilaku nya mencerminkan konsep-konsep kebenaran dan 

kebaikan yang bersifat universal dan usang oleh waktu. Pada masa 

Plato, Pendidikan sangat dianjurkan untuk para negarawan dan 

pemimpin.
10

 

Aristoteles berpendapat bahwa pendidikan adalah alat 

untuk membantu manusia mencapai kesempurnaan dan 

kebahagiaan. Menurut Aristoteles, Pendidikan adalah puncak 

kebaikan (ultimate goodness), dimana kebahagiaan merupakan 

tujuan utama tiap kehidupan manusia. Aristoteles yakin bahwa 

Pendidikan mampu menjadi alat untuk mewujudkannya. 

Keyakinan ini didukung oleh hasil analisis beberapa penelitian 

yang menyatakan bahwa Pendidikan berkorelasi positif dengan 

kebahagiaan manusia.
11

 

 

                                                           
8 Rizal Firdaos, “Orientasi Pedagogik Dan Orientasi Sosial Budaya Terhadap 

Kemajuan Ilmu Pendidikan Dan Teknologi”, (Al-Tadzkiyyah : Jurnal Pendidikan 

Islam, Vol 6, No 1, 2025) Hal. 108 
9 Haris Budiman, “Kesadaran Beragama Pada Remaja Islam”, (Al Tazkiyyah 

: jurnal pendidikan islam vol.6, no.1, 2015). Hal.17 
10 Oemar Hamalik “ Kurikulum dan Pembelajaran” ( Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2017) Hal. 2 
11 Ibid, Hal. 4 
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Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, menjelaskan tentang: 

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. 

2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, 

kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan 

perubahan zaman. 

3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen 

pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional.
12

 

 

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka 

semua proses pendidikan harus berorientasi kepada tujuan 

pendidikan nasional dalam segala aspeknya. Pendidikan agama 

juga harus dilakukan secara sistematis dan pragmatis. Sistematis 

artinya telah tersusun secara rapi sehingga mudah untuk dipelajari 

oleh peserta didik, secara pragmatis artinya mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam diterapkan untuk membimbing 

kerohanian peserta didik sehingga memiliki jiwa dan akhlak yang 

baik serta bertakwa kepada Allah SWT. Dalam proses pendidikan 

dan pengajaran di sekolah, mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam merupakan hal yang paling penting dalam membina 

kepribadian peserta didik agar tumbuh dan berkembang menjadi 

insan kamil, cerdas dan terampil sekaligus bertaqwa kepada Allah 

SWT.  

                                                           
12 Tim Penyusun, “Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003). Hal.13  
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Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. Al-

Mujadilah ayat 11 yang menerangkan mengenai pendidikan yaitu: 

 

َُْۚ َواِ  ُ ٌَُى
ٍِِش فَاْفَضُحْىا ََْفَضِح ّللّا  ج  َّ ٌْ ُحْىا فًِ ا ُْ تَفَضَّ ًَ ٌَُى ُْ ا اَِرا لِ ُْٕىْٓ َِ َٓ ا  َْ ْٓاََُّهَا اٌَِّز ُْٔشُزْوا َ  ًَ ا ُْ َرا لِ

 ُ
ٍتۗ َوّللّا  َُ َدَسج  ٍْ ٌِْع َٓ اُْوتُىا ا َْ ُْْۙ َواٌَِّز ُْٕى ِِ ُْٕىا  َِ َٓ ا  َْ ُ اٌَِّز

ُْٔشُزْوا ََْشفَِع ّللّا  ٌُْش فَا َْ َخبِ ٍُْى َّ ا تَْع َّ ٔٔ - بِ  

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan 

kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-

majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 

“Berdirilah kamu”,  maka berdirilah, niscaya Allah 

akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 

di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui 

terhadap apa yang kamu kerjakan.
13

 

Hal utama yang menunjang terjadinya pendidikan adalah 

seorang pendidik atau guru, karena seorang guru merupakan 

seorang pendidik yang mempunyai kewajiban paling besar untuk 

menangani kelas dalam sebuah proses pendidikan. Karena pada 

dasarnya, seorang guru merupakan fasilitator yang sangat 

berperan penting dalam menunjang proses pembelajaran. Suatu 

keberhasilan, tercapai atau tidaknya tergantung dari bagaimana 

proses seorang guru dalam membimbing peserta didik nya. 

Banyak hal-hal yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. 

Tidak hanya soal Progam Tahunan, Program Semester, Silabus, 

RPP,  dan media apa saja yang harus disiapkan, tetapi seorang 

guru pun perlu memiliki kreativitas untuk memilih model 

pembelajaran yang baik yang bisa menunjang proses 

pembelajaran yang diinginkan, agar peserta didik tidak jenuh 

dalam proses pembelajar. Memilih model pembelajaran yang 

cocok sangatlah penting. Sebab, seorang pendidik harus dapat 

memilih kegiatan pembelajaran yang paling efektif dan efisien 

untuk menciptakan pengalaman mengajar yang baik, yaitu yang 

                                                           
13 Dapartemen Agama RI, Al-Qur‟an Dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Al-

Hanan, 2009)  
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dapat memberikan fasilitas kepada peserta didik sehingga 

mencapai tujuan pembelajaran.  

Dari uraian di atas, dapat penulis menyimpulkan bahwa 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi 

manusia, dengan Pendidikan manusia dapat mencapai kemajuan 

di berbagai bidang yang pada akhirnya dapat menempatkan 

seseorang pada derajat yang lebih baik. Dengan Pendidikan, 

seseorang dapat memiliki pengetahuan, pemahaman, kritis, 

kreativitas dan keterampilan. Oleh karna itu, Pendidikan menjadi 

satu kebutuhan yang cukup penting untuk perubahan dan 

kemajuan  di zaman yang modern seperti sekarang ini. 

Dalam peraturan mentri Pendidikan dan kebudayaan 

(PERMENDIKBUD)  No. 103 Tahun 2014, pembelajaran pada 

Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau 

pendekatan berbasis proses keilmuan. Pendekatan saintifik dapat 

menggunakan beberapa strategi seperti pembelajaran 

kontekstual.
14

 Nurul sebagaimana dikutip oleh Johari dkk 

menyebutkan, Pembelajaran pendekatan saintifik merupakan 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan ilmiah, dimana 

peserta didik berperan secara langsung baik secara individu 

maupun kelompok untuk menggali konsep dan prinsip selama 

kegiatan pembelajaran, sedangkan tugas guru adalah mengarahkan 

proses belajar yang dilakukan peserta didik dan memberikan 

koreksi terhadap konsep dan prinsip yang didapatkan peserta 

didik.
15

 

Dengan adanya peraturan Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, pemerintah melakukan 

penyempurnaan kurikulum, yaitu dengan kebijakan kurikulum 

untuk Pendidikan dasar dan menengah melalui kurikulum 2013 

sebagai pengganti dan penyempurna kurikulum sebelumnya 2006 

                                                           
14 Lampiran Permendikbud No. 103 Tahun 2014 Tentang Pembelajaran Pada 

Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Menengah, hal 4 
15 Johari Marjan, “Pengaruh Pembelajaran Pendekatan Saintifik Terhadap 

Hasil Biologi dan Keterampilan Proses Sains Peserta didik Mu’allimat NW Pancor 

Selong Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat”, Elektronik Jurnal Program 

Pascasarjana Pendidikan Ganesha, Vol. 4, hal 4 
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(KTSP). Tujuannya yakni untuk mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan 

perubahan zaman. Perubahan kurikulum ini dapat cukup relevan 

karna mutu Pendidikan di Indonesia pada umumnya masih 

rendah.
16

 

Table 1.1 

Perbedaan KTSP 2006 dan Kurikulum 2013 

No KBK 2014/ KTSP 2006 Kurikulum 2013 

1 Standar kompetensi lulusan 

diturunkan dari standar isi. 

Standar kompetensi 

lulusan diturunkan dari 

kebutuhan. 

2 Standar isi dirumuskan 

berdasarkan tujuan mata 

pelajaran (standar kompetensi 

mata pelajaran) yang dirinci 

menjadi standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. 

Standar isi diturunkan 

dari standar kompetensi 

lulusan melalui 

kompetensi inti yang 

bebas mata pelajaran. 

3 Pemisahan antara mata 

pelajaran, pembentuk sikap, 

pembentuk keterampilan dan 

pembentukan pengetahuan. 

Semua pelajaran harus 

berkontribusi terhadap 

pembentukan sikap, 

keterampilan dan 

pengetahuan. 

4 Kompetensi diturunkan dari 

mata pelajaran. 

Mata pelajaran 

diturunkan dari 

kompetensi yang ingin 

dicapai. 

5 Mata pelajaran lepas satu 

dengan yang lain, seperti 

sekumpulan mata pelajaran. 

Semua mata pelajaran 

diikat oleh kompetensi 

inti (tiap kelas). 

 Sumber: Kemendikbud, 2013 

                                                           
16 Kunandar, “Penelitian Autetik (Penilaian Hasil Peserta Didik Berdasarkan 

Kurikulum 2013”, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), Hal. 21 
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Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa KTSP 2006 

dan kurikulum 2013 terdapat perbedaan yang signifikan, 

diantaranya KTSP 2006 dituangkan dalam kompetensi yang harus 

dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum 

dalam struktur kurikulum. Sedangkan kurikulum 2013 yang 

terfokuskan pada pendekatan saintifik dimana lebih menekankan 

keaktifan peserta didik, dan guru berperan sebagai fasilitator 

Dalam tahap awal pelaksanaan, kurikulum 2013 ini 

dilakukan secara bertahap dimulai dari beberapa sekolah yang 

ditunjuk. Menurut Mulyasa, kebijakan ini ditetapkan untuk 

menyelesaikan berbagai permasalah yang sedang dihadapi oleh 

dunia Pendidikan, terutama dalam memasuki era globalisasi, 

penuh dengan berbagai macam tantangan. Dengan demikian, 

melalui kebijakan kurikulum yang baru ini, diharapkan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan 

hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, kreatif, 

inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.
17

 

Diharapkan dengan adanya penerapan kurikulum 2013 

mampu memberikan perubahan metode atau strategi yang 

digunakan pada mata pelajaran yang berbasis agama maupun 

umum. Untuk merespon beragam kebutuhan masyarakat modern, 

perlu adanya strategi yang digunakan sehingga akan menghasilkan 

generasi yang mempunyai potensi untuk tumbuh menjadi hamba 

Allah SWT. yang berkarakteristik dan beragama yang baik, 

memiliki religiusitas, dan mampu memancarkan kedamaian dan 

totalitas kehidupannya. 

Untuk menghasilkan peserta didik yang aktif, kritis dan 

inovatif perlu adanya perubahan dalam pembelajaran. Pemilihan 

metode mengajar yang tepat sangat berpengaruh kepada 

efektivitas pengajaran. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum 2013 pendekatan pembelajaran yang tepat untuk 

membuat peserta didik lebih aktif dan kritis dalam pembelajaran 

                                                           
17 Kunandar, “Penelitian Autetik (Penilaian Hasil Peserta Didik Berdasarkan 

Kurikulum 2013”, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), Hal. 16 
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disebutkan yaitu dengan adanya pendekatan pembelajaran 

saintifik. Didalam peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan 

nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses dinyatakan bahwa 

standar proses pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik, tematik terpadu dan 

tematik.
18

 

Menurut Abdul Majid, pendekatan saintifik bercirikan 

penonjolan dimensi-dimensi (pengamatan, penalaran, penemuan, 

pengabsahan, dan penjelasan) tentang suatu kebenaran.
19

 Dengan 

demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan 

dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah. Proses 

pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria berikut ini.  

a. substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau 

fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran 

tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau 

dongeng semata. 

b. penjelasan pendidik, respons peserta didik, dan interaksi 

edukatif antara pendidik dengan peserta didik terbebas dari 

prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau 

penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis.  

c. mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara 

kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, 

memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau 

materi pembelajaran.  

d. mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir 

hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu 

sama lain dari substansi atau materi pembelajaran.  

e. mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu 

memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir 

yang rasional dan objektif dalam merespons substansi atau 

materi pembelajaran.  

                                                           
18 Andi Prastowo, “Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Terpadu”, 

(Jakarta: Prenadamedia group, 2015), Hal. 238 
19 Abdul Majid & Chaerul Rochman,, “Pendekatan Ilmiah dalam 

Implementasi Kurikulum 2013”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 70-71 
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f. berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat 

dipertanggung jawabkan.  

Hasil akhir dari pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk 

menjadi manusia yang baik (soft skill) dan manusia yang memiliki 

kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skill) 

dari peserta didik yang memiliki kecakapan dan pengetahuan 

untuk hidup secara layak, dari peserta didik yang meliputi aspek 

kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
20

 Pembelajaran 

berbasis pendekatan ilmiah itu lebih efektif hasilnya dibandingkan 

dengan pembelajaran tradisional. Hasil penelitian membuktiksn 

bahwa pada pembelajaran tradisional. Retensi informasi dari guru 

sebesar 10 persen setelah 15 menit dan perolehan pemahaman 

kontekstual 25 persen. Pada mata pelajaran berbasis pendekatan 

ilmiah, retensi informasi dari guru sebesar lebih dari 90 persen 

setelah dua hari dan pemahaman kontekstual sebesar 50-70 

persen.    

Dengan adanya peraturan Menteri tentang penerapan 

pendekatan saintifik diharapkan guru mampu memberikan esensi 

yang baik terhadap pembelajaran sehingga peserta didik 

memahami materi yang di sampaikan. Dengan demikian 

pembelajaran yang diharapkan mampu melahirkan generasi yang 

religious dan mengamalkan  apa yang peserta didik peroleh dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik mampu bersikap 

mandiri untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh pendidik.  

SMK SMTI sebagai salah satu penyelenggara kurikulum 

2013 telah melaksanakan kurikulum 2013 selama 8 tahun. Dimana 

dalam kurikulum 2013 pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik sendiri memiliki 

beberapa keunggulan dari pendekatan yang lain yaitu menjadikan 

proses belajar mengajar menjadi tidak membosankan karna 

pembelajaran ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas, selain itu 

penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi yang 

                                                           
20 Daryanto, “Pendekatan Pembelajaran Saintifik dalam Kurikulum 2013”, 

(Yogyakarta: Gava Media, 2014), Hal. 54 
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memotivasi anak untuk lebih kreatif dan inovatif. Hal ini sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh waka kurikulm SMK 

SMTI Bandar Lampung, bahwa: “SMK SMTI sudah menerapkan 

kurikulum 2013 sejak awal di terapkan nya kurikulum tersebut, 

karna sudah menerapkan kurikulum 2013, wajib bagi guru 

menerapkan pembelajaran  pendekatan saintifik di dalam 

pembelajarannya. Pendekatan saintifik membuat peserta didik 

lebih bisa berfikir kreatif, inovatif dan lebih mengembangkan 

kreatifitas nya”. 

Dari hasil pra penelitian, yang penulis teliti di sekolah 

SMK SMTI Bandar Lampung jumlah peserta didik kelas XI KI 

ada 36 peserts didik, terdapat 24 laki-laki dan 12 perempuan. Di 

dalam kelas tersebut terjadi  interaksi antara sesama peserta didik 

sudah bagus dan ada beberapa peserta didik yang cenderung 

pendiam. Pada saat pembelajaran di dalam kelas guru atau 

pendidik di kelas X KI mengajar menggunakan kurikulum 2013 

yang dalamnya terdapat pembelajaran pendekatan saintifik. 

Dikarnakan wabah virus covid-19, pembelajaran dilaksanakan 

secara daring menggunakan platform WhatsApp dan google class 

room. 

Berdasarkan penelitian yang peneliti laksanakan untuk 

mengetahui pendekatan saintifik pada mata pelajaran Pendidikan 

agama islam di SMK SMTI Bandar Lampung ialah dengan 

melihat langsung pembelajaran dengan pendekatan saintifik dari 

guru Pendidikan agama islam. Maka peneliti mendapatkan data 

yaitu guru pendidika agama islam telah menerapkan pembelajaran 

dengan pendekatan saintifik, serta sekolah tersebut telah 

menerapkan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 

selama 8 tahun. 

Berdasarkan uraian diatas, untuk mencapai keberhasilan 

peserta didik dalam menggunakan pendekatan saintifik dalam 

mata pelajaran Pendidikan agama islam, dibutuhkan kreativitas 

dan keterampilan mengajar seorang guru dalam memilih dan 

menggunakan bahan pembelajaran yang akan dipakai. Di sekolah 

SMK SMTI Bandar Lampung pembelajaran menggunakan  
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pendekatan saintifik sudah digunakan di dalam kelas Kimia 

Industri (KI) . Dengan menggunakan pendekatan saintifik, 

diharapkan peserta didik akan lebih aktif dalam mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan 

menyampaikan informasi. 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

a. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul efektivitas pendekatan saintifik 

dalam mata pelajaran Pendidikan agama islam. Penelitian ini 

adalah penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif, maka 

penelitian ini difokuskan pada efektivitas pendekatan saintifik 

pada mata pelajaran Pendidikan agama islam di SMK SMTI 

Bandar Lampung. 

b. Sub-Fokus Penelitian 

Berdasarkan batas masalah yang telah peneliti sebutkan 

diatas, maka sub-fokus penelitian yang akan penulis tetapkan 

yaitu sebagai berikut:  

1. Efektivitas pendekatan saintifik pada mata pelajaran 

Pendidikan agama islam di SMK SMTI Bandar Lampung. 

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi 

pendekatan saintifik pada mata pelajaran Pendidikan 

agama islam di SMK SMTI Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat di 

rumuskan permasalahannya sebagai berikut,  

1. Bagaimana efektivitas pendekatan saintifik pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK SMTI Bandar 

Lampung? 
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2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam 

implementasi pendekatan saintifik pada mata pelajaran 

Pendidikan agama islam di SMK SMTI Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pendekatan Saintifik pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK SMTI Bandar 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui Apa saja faktor penghambat dan 

pendukung dalam implementasi pendekatan saintifik pada 

mata pelajaran Pendidikan agama islam di SMK SMTI 

Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti melalui penerapan pendekatan 

saintifik, antara lain :  

a. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam 

pelaksanna kegiatan pembelajaran pendidikan agama islama 

dengan menggunakan pendekatan saintifik. 

b. Bagi peserta didik, memberikan wawasan dasar dan 

memberikan dorongan dalam melaksanakan proses belajar 

c. Bagi Peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman 

penulis tentang pendekatan Saintifik sebagai bahan penelitian 

dan juga mengetahui hasil belajar peserta didik.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berkaitan penelitian yang akan dilakukan peneliti terdapat 

beberapa skripsi terdahulu yang relavan dari berbagai perguruan 
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tinggi yang dapat dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini. 

Ada pun skripsi yang dimaksud sebagai berikut: 

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan Firman  tentang 

Efektivitas pendekatan saintifik untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. Dalam penelitian yang dilakukannya, 

peneliti memfokuskan pada efektivitas pembelajaran dan hasil 

belajar.
21

 

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan Irna Andriati tentang 

implementasi pendekatan saintifik mata pelajaran Pendidikan 

agama islam di sekolah dasar. Dalam penelitian yang 

dilakukannya, peneliti memfokuskan pada hasil belajar dari 

pendekatan saintifik yang berdasarkan pada RPP, metode dan 

penilaian autentik.
22

 

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan Mustapa Kamal tentang 

penerapan pendekatan saintifik pada mata pelajaran 

Pendidikan agama islam di sekolah menengah pertama negeri 

03 kerumutan. Dalam penelitian yang dilakukannya, 

memfokuskan pada penerapan pendekatan saintifik, faktor 

yang mempengaruhi pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran.
23

 

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan Ahmad Salaim, tentang 

pendekatan saintifikdalam pembelajaran Pendidikan agama 

islam (PAI) di madrasah. Dalam penelitian yang 

dilakukannya, memfokuskan pada mengembangkan potensi 

peserta didik, dan penliaian autentik.
24

 

 

                                                           
21 Firman, “Efektivitas pendekatan saintifik untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik”. Jurnal Forum Ilmu Sosial, Vol. 45 No. 1 (2018) 
22 Irna Andriati, “Implementasi pendekatan saintifik mata pelajaran 

Pendidikan agama islam di sekolah dasar”, Journal of Educational Studies, Vol. 2 

No. 2 (2017) 
23 Mustapa Kamal “penerapan pendekatan saintifik pada mata pelajaran 

Pendidikan agama islam di sekolah menengah pertama negeri 03 kerumutan”, Jurnal 

pendekatan saintifik (2021) 
24 Ahmad Salaim, “Pendekatan saintifikdalam pembelajaran Pendidikan 

agama islam (PAI) di madrasah”, Jurnal Cendekia, Vol. 12 No. 1 (2014) 
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5. Penelitian terdahulu yang dilakukan Muhammad Zidane 

Ansyari, tentang problematika pendekatan saintifik pada 

pembelajaran PAI. Dalam penelitian yang dilakukannya, 

memfokuskan pada materi pembelajaran dan problematika 

pada pendekatan saintifik.
25

 

Maka perbedaan dengan penelitian terdahulu yang sudah 

dilakukan oleh peneliti lain diatas dengan penelitian yang akan 

saya lakukan adalah jika penelitian diatas tentang penerapan 

pendektan saintifik sebagai tujuan untuk melihat hasil belajar, 

potensi, metode, problematika dan penilaian autentik di saat 

sebelum terjadi nya covid-19, maka penelitian yang akan saya 

lakukan disini tentang efektivitas pendekatan saintifik pada mata 

pelajaran Pendidikan agama islam pada saat terjadi nya covid-19. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah 

pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian tanpa 

menggunakan angka stastistik tetapi dengan pemaparan 

secara deskriptif, yaitu berusaha mendeskripsikan suatu 

gejala, pristiwa, kejadian yang terjadi di saat sekarang, 

dimana penelitian ini memotret pristiwa dan kejadian yang 

terjadi menjadi focus perhatiannya untuk kemudian di 

jabarkan sebagaimana adanya. 

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

prilaku yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan 

metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna 

oleh sejumlah individual atau sekelompok orang yang 

dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. 

                                                           
25 Muhammad Zidane Ansyari, “Problematika pendekatan saintifik pada 

pembelajaran PAI”, Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 5 No. 3 

(2018) 
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Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya 

penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan 

prosedur-prosedur, mengumpulkan data secara induktif mulai 

dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan 

menafsirkan makna data laporan akhir untuk penelitian ini 

memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel siapa pun 

yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan 

cara pandang penelitian yang induktif, berfokus terhadap 

makna invidual dan menerjemahkan kompleksitas suatu 

persoalan.
26

 

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis 

menyimpulkan, penelitian kualitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang bagaiman 

efektivitas belajar peserta didik melalui pendekatan saintifik 

dalam mata pelajaran Pendidikan agama islam di SMK SMTI 

Bandar Lampung. 

2. Subjek dan Lokasi Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk 

menggambarkan karakteristik populasi atau menarik 

kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi melainkan 

lebih focus kepada representasi terhadap fenomena. 

Sehingga hasil dari penelitian ini bukan dimaksudkan 

untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum akan 

tetapi hanya untuk sekolah yang terkait dengan yang 

sedang diamati yaitu bagaimana efektivitas belajar peserta 

didik melalui pendekatan saintifik dalam mata pelajaran 

Pendidikan agama islam. Dalam penelitian ini subjek 

yang akan menjadi focus penelitian adalah guru 

Pendidikan agama islam dan peserta didik di kelas X KI.  

b.  Lokasi Penelitian 

                                                           
26 Taylor, Steve J: Bogdan, Robert: Devault, Marjorie, “Introduction To 

Qualitative Research Methods: A Guidebook And Resource”, John Wiley & Sons, 

2015. Hal. 72 
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Dalam penelitian ini, penelitian memilih 

melakukan penelitian di SMK SMTI Bandar Lampung 

yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No 43, Enggal, 

Bandar Lampung, Lampung. Peneliti melakukan 

penelitian karna tertarik untuk melihat bagaimana 

efektivitas pendekatan saintifik dalam mata pelajaran 

Pendidikan agama islam yang terjadi dalam proses 

pembelajaran peserta didik di SMK SMTI Bandar 

Lampung. 

3. Sumber data 

Dalam mencari sumber data penelitian memerlukan 

sumber data untuk menggali informasi. Menurut Lofland 

sumber data yang utama data penelitian kualitatif adalah kata-

kata dan Tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumentasi dan lain-lain. Dalam penelitian ini terdapat dua 

sumber yaitu: 

a. Data primer 

Data primer adalah bentuk data yang didapatkan dari 

subyek penelitian dengan mengambil data secara langsung 

pada subyek informasi yang dicari. Dalam data primier ini 

diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada 

pendidik diruang lingkup pembelajaran Pendidikan agama 

islam. Bentuk data-data premier berupa, kata-kata dan 

tindakan dari subyek/informasi dari data penelitian sesuai 

dengan focus judul penelitian. 

b. Data sekunder  

Data sekunder  adalah data yang diperoleh dari 

pihak lain, tidak langsung diperoleh dari penelitian dari 

subyek penelitiannya. Dari data sekunder ini peneliti data 

memperoleh data yang berisikan tentang profil sekolah 

dan visi misi untuk melengkapi informasi. Semua data ini 

di dapatkan melalui guru mata pelajaran dan waka 

kurikulum di sekolah untuk mendapatkan informasi yang 

ingin di dapatkan. 
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4. Teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian kualitatif menempatkan penelitian 

sebagai instrument utama dalam proses pengumpulan data 

penelitian. Penelitian sebagai instrument utama sebab, 

peneliti secara langsung terjun kelapangan untuk melakukan 

interaksi dan wawancara kepada informan, melakukan 

pengamatan (observasi) situasi dan kondisi sekolah dan 

menggali data melalui data melalui dokumen sekolah.  

a. Observasi (pengamatan) 

Observasi kualitatif merupakan observasi yang di 

dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk 

mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di 

lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti 

mencatat dengan baik secara terstruktur maupun 

semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan yang memang diketahui oleh peneliti) serta 

aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Para peneliti 

kualitatif juga dapat terlibat dalm peran-peran yang 

beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga 

partisipan utuh. 

Dengan demikian observasi merupakan suatu 

kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung terhadap objek yang akan di teliti. Jadi, 

observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

observasi non-partisipasi yaitu suatu proses pengamatan 

yang dilakukan observer, dengan tidak terlibat langsung 

dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati 

atau digunakan sebagai sumber penelitian, dan kegiatan 

pengumpulan data dilakukan melalui proses observasi 

yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Observasi 

dilakukan pada kelas yang dijadikan sebagai subjek 

penelitian untuk mendapatkan sebuah gambaran langsung 

tentang bagaimana pelaksanaan efektivitas pendekatan 

saintifik. 



 
 

21 

Berdasarkan hasil pra penelitian, peneliti 

melakukan pengamatan terhadap guru dan peserta didik 

yang melakukan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan saintifik dan lembar observasi ini dibuat untuk 

dijadikan sebuah pedoman oleh peneliti, agar penelitian 

yang akan dilakukan lebih akurat, terukur dan terarah 

sehingga nantinya hasil data yang akan diperoleh mudah 

untuk dikelola. 

b. Wawancara (interview) 

Dalam penelitian ini, Teknik wawancara 

mendalam secara umum adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian, dengan cara tanya 

jawab secara tatap muka antara pewawancara dan 

informan atau orang yang di wawancarai yaitu anatara 

guru dan peneliti, dimana pewawancara dan informan 

terlibat dalam kehidupan social yang relative lama dengan 

demikian kekhasan wawancara mendalam adalah 

keterlibatannya dalam kehidupan informan, informan 

adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh 

pewawancara, informan adalah orang yang diperkirakan 

menguasai dan memahami data informasi, ataupun fakta 

dari suatu objek penelitian.
27

 

Jadi wawancara (interview) adalah komunikasi 

atau melakukan percakapan dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan informasi atau data yang dicatat atau 

direkam. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui 

pendapat, sikap dan perasaan dari pada subyek penelitian 

mengenai masalah yang akan diteliti. 

Penulis disini mewawancarai guru atau pendidik 

di kelas X KI (Kimia Industri) SMK SMTI Bandar 

Lampung mengenai pembelajaran di kelas menggunakan 

pendekatan saintifik. 

                                                           
27 Burhan Bugin, “Penelitian Kualitatif”, (Jakarta: Prenada Media Grup, 

2015). Hal. 111 
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c. Dokumentasi 

Menurut Bugin, dokumentasi adalah Teknik yang 

digunakan untuk menelusuri data historis. Bugin membagi 

macam dokumentasi menjadi dua antara lain dokumen 

pribadi yaitu catatan seorang secara tertulis tentang 

tindakan, pengalaman dan kepercayaan. Berupa buku 

harian, surat pribadi, otobiografi, dan dokumentasi resmi 

yaitu terdiri atas dokumen intern dan ekstern. Dokumen 

intern meliputi memo, pengumuman, instruksi, aturan 

Lembaga untuk kalangan sendiri, laporan rapat, keputusan 

pimpinan. Dokumen ekstern meliputi majalah, bulletin 

dan media massa. Dokumentasi yang penulis lakukan 

dengan mengumpulkan dan mempelajari RPP, hasil 

belajar, proses pembelajaran yang dilakukan guru, sarana 

dan pra sarana di SMK SMTI Bandar Lampung. 

5. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah alat-alat yang 

diperlukan atau yang dipergunakan  untuk mengumpulkan 

data. Ini berarti, dengan menggunakan alat-alat tersebut data 

dikumpulkan, dalam penelitian kualitatif, alat instrument 

utama pengumpulan data adalah manusia yaitu peneliti itu 

sendiri atau orang lain yang berbantu peneliti dalam 

penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan 

data dengan cara bertanya, meminta, mendengar dan 

mengambil.
28

 

Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, instrument 

yang digunakan adalah lembar observasi pada saat proses 

kegiatan lembar observasi berisi indikator-indikator tentang 

bagaimanakah efektivitas belajar peserta didik melalui 

pendekatan saintifik. Dalam pedoman observasi digunakan 

peneliti agar saat melakukan observasi lebih terarah, terukur 

sehingga hasil data yang telah didapatkan mudah di olah. 

                                                           
28 Afrizal, “Metode Penelitian Kualitstif”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hal. 

134 
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6. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul maka dilakukan analisis 

dengan menggunakan analisis data, menurut Burhan Bungin 

bahwa metode atau aspek dalam rancangan dalam penelitian 

kualitatif tidak dituntut untuk rinci sedemikian rupa metode 

dalam rancangan penelitian kualitatif lebih pada penegasan 

dan penjelasan yang lebih majemuk pada prosedur umum 

yang akan digunakan.
29

 

Setelah dilakukan penelitian, data yang terkumpul masih 

merupakan data mentah, sehingga perlu di olah dan dianalisis 

terlebih dahulu guna menghasilkan sebuah informasi yang 

jelas dan teruji ke validan nya serta rebilitas nya. Oleh karna 

itu, untuk menghasilkan data, peneliti mengikuti model 

interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermen. 

Teknik ini terdiri dari tiga alur yang dilakukan secara terus 

menerus dan berlangsung secara bersamaan selama penelitian 

berlangsung yaitu meliputi pengumpulan data, reduksi data, 

display data dan penarik kesimpulan (verifikasi).
30

 

Untuk dapat memberi gambaran data hasil penelitian 

maka dapat dilakukan prosedur sebagai berikut: 

a. Pengumpilan Data 

Kegiatan ini merupakan aktivitas pengumpulan 

data baik dengan cara atau observasi, wawancara atau 

dokumentasi. Pada proses ini semua data yang terkait 

dengan semua masalah penelitian yaitu tentang 

“efektivitas pendekatan saintifik dalam mata pelajaran 

Pendidikan agama islam di SMK SMTI Bandar 

Lampung”. Data yang dikumpulkan masih sangat kasar 

sehingga nanti perlu dipilih Kembali. 

 

                                                           
29 Burhan Bugin, “Analisis Data Penelitian Kualitatif”, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2003), Hal. 47 
30 Miles, M, B & Hubermen, A. M, “Qualitative data analysis A Sourebook of 

New Methods”, (California: Sage Publications, Inc, 1984), Hal. 14 
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b. Reduksi Data 

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data 

adalah proses memilih focus, menyederhanakan, dan 

mentransformasikan data yang muncul dalam tulisan 

catatan lapangan atau transkripsi. Reduksi data terjadi 

terus menerus sepanjang penelitian.
31

 Sebagai hasil 

pengumpulan data, reduksi data terjadi (menulis, ringkas, 

koding, membuat clustrer, membuat partisi, menulis 

memo). Pengurangan data/proses yang tidak terpakai 

berlanjut selama dilapangan sampai akhir selesai. 

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari 

analisis, tetapi tahap ini adalah bagian dari analisis. 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang 

mempertajam, berfokus, membuang, dan mengatur data 

sedemikian rupa sehingga akhir kesimpulan yang ditarik 

dan diverifikasi. Dalam tahap ini, kualitatif dapat 

dikurangi atau diubah dalam berbagai cara melalui 

seleksi, ringkasan atau prafarsa, dimasukkan dalam pola 

yang lebih besar dan sebagainya. 

c. Display Data 

Menurut Miles dan Huberman, display data 

adalah praktikan perorganisasian atau kompresi informasi 

yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan 

tindakan.
32

 Data-data yang berupa tulisan tersebut 

disusun Kembali secara baik dan akurat untuk data 

memperoleh kesimpulan yang valid sehingga lebih 

memudahkan peneliti dalam memahami penyajian data 

dalam penelitian kualitatif berbentuk uraian yang singkat 

dan jelas.  

 

 

                                                           
31 Op.Cit., “Qualitative Data Analysis”, An Expanded Sourcebook. Sage, Hal. 

10 
32 Miles, Matthew B,: Hubermen, A. Michael, “Qualitative data analysis: An 

Expanded sourcebook. Sage, 1994, Hal. 10 
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d. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan adalah temuan baru yang sebenarnya belum 

pernah ada atau berupa gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini masih 

sebagai hipotesis dan dapat menjadi teori jika didukung 

oleh data-data yang lain.
33

 

Dalam pemaparan di atas dapat peneliti 

menyimpulkan bahwa, bagaimana cara seorang pendidik 

menggunakan pendekatan sintifik dalam pembelajaran 

yang terjadi di dalam mata pelajaran Pendidikan agama 

islam di SMK SMTI Bandar Lampung dari data hasil 

penelitian yang diperoleh oleh peneliti. 

 

I. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif deskriptif, yang termasuk studi 

kasus pengecekan keabsahan data dapat dilakukan dengan cara 

kreadibilitas. Kreadibilitas data adalah upaya penelitian untuk 

menjamin kesahihan data dengan mengkonfirmasi data yang 

diperoleh pada saat pengumpulan data, dari berbagai uji 

keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi sebagai uji 

keabsahan data dalam penelitian ini. 

Triagulasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari beberapa Teknik pengumpulan data 

dan sumber data yang telah ada. “Triangulasi dalam pengujian 

kreabilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan 

demikian, terdapat tiga triangulasi, yaitu: triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.” 

 

 

                                                           
33 Loc. Cit, “Memahami Penelitian Kualitatif”, Hal. 341-345 
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1. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber, digunakan untuk menguji kreabilitas 

data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui berbagai sumber. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa triangulasi sumber yaitu menguji kreabilitas data 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

berbagai sumber. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi Teknik, untuk menguji kreabilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa triangulasi teknik yaitu menguji kreabilitas data dengan 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. 

3. Triangulasi waktu 

Triangulasi waktu, yaitu data yang dikumpulkan dengan 

teknik wawancara kepada narasumber agar dapat memberikan 

data valid sehingga lebih kreadibal. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi 

teknik, peneliti memperoleh data mengenai fokus penilitian 

dengan mewawancarai guru dan peserta didik di SMK SMTI 

Bandar Lampung, disamping itu peneliti juga menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik observasi dan 

dokumentasi untuk mengetahui, Bagaimana Efektivitas 

pendekatan saintifik pada mata pelajaran Pendidikan agama isam 

di SMK SMTI Bandar Lampung. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama, tentang pendahuluan yang terdiri dari 

penegasan judul, latar belakang masalah, indentifikasi dan batas 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. Untuk mendapatkan gambaran yang 
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jelas dan menyeluruh tentang isi penelitian, secara singkat dapat 

dilihat pada sistematika pembahasan  

Bab kedua, berisikan tentang landasan teori yang akan 

diteliti oleh peneliti serta pengertian teori-teori pembelajaran dari 

para pakar-pakar Pendidikan dan selanjutnya dipaparkan pengaruh 

penerapannya dalam mata pelajaran pendidikana agama islam di 

SMKTI Bandar Lampung. 

Bab ketiga, membahas tentang deskripsi dari penelitian 

yang terdiri dari gambaran umum objek, penyajian fakta dan data 

penelitian. 

Bab keempat, analisis penelitian membahas tentang 

analisis data penelitian dan temuan penelitian. 

Bab kelima, penutup membahas tentang kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Efektivitas 

1. Pengertian Efektifitas  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , efektiftas berasal 

dari kata, efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, 

pengaruhnya, kesamaanya, manfaatnya dan dapat membawa 

hasil atau berhasil guna.
34

 Dapat juga di definisikan sebagai 

sesuatu yang memiliki pengaruh atau akbat yang di 

timbulkan, membawa suatu keberhasilan dari suatu usaha 

atau tindakan, jadi efektifitas itu dapat di lihat dari tercapai 

tidaknya tujuan intruksional khusus yang telah di canangkan. 

Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan 

atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut 

sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat yang 

menjelaskan bahwa: Efektifitas adalah suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan 

waktu) yang telah tercapai. Dengan demikian efektif lebih 

mengarah kepada pencapaian sasaran/tujuan.
35

   

2. Indikator Pembelajaran Efektif  

Menurut Wortuba dan Wright berdasarkan pengkajian dan 

hasil penelitian, mengidentifikasi 7 (Tujuh) indikator yang 

menunjukkan pembelajaran yang efektif.  

a. Pengorganisasian materi yang baik   

Pengorganisasian materi adalah bagaimana cara 

mengartikan materi yang akan disampaikan secara logis 

dan teratur, sehingga dapat terlihat kaitan yang jelas 

                                                           
34 Efektif dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  Online. Di akses 

melalui http://kbbi.web.id 2 November 2020  
35 Muhammad  Irwan Padli  Nasution, “Strategi Pembelajaran Efektif 

Berbasis Mobile Learning Pada Sekolah Dasar” Jurnal Iqra, Volume 10 No.01, Mei 

2016, Hal.5.  

http://kbbi.web.id/
http://kbbi.web.id/
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antara topik satu dengan topik lainnya selama pertemuan 

berlangsung.   

b. Komunikasi yang efektif   

Kecakapan dalam penyajian materi termasuk 

pemakaian media dan alat bantu atau teknik lain untuk 

menarik perhatian peserta didik, merupakan salah satu 

karakterisitik pembelajaran yang baik. Komunikasi yang 

efektif mencangkup penyajian yang jelas, kelancaran 

berbicara, interpretasi, gagasan, abstrak dengan 

contohcontoh, kemampuan bicara yang baik (nada, 

intonasi, ekspresi), dan kemampuan untuk mendengar.   

c. Mengetahui sejauh mana guru dapat menguasai materi   

Dapat dilihat dari pemilihan buku-buku wajib dan 

bacaan, penentuan topik pembahasan, pembuatan ikhisar, 

pembuatan bahan sajian, dan yang paling dapat dilihat 

dengan jelas adalah bagaimana guru dapat dengan tepat 

menjawab pertanyaan dari peserta didiknya, penguasaan 

materi saja tidak cukup, sehingga harus diiringi dengan 

kemampuan  dan semnagat untuk memberikan 

pengetahuan dan keterampilan kepada para peserta didik.  

d. Sikap positif terhadap peserta didik 

Menurut wotruba dan wrigh sikap positif terhadap 

peserta didik dicerminkan dalam beberapa cara yaitu :   

1. Apakah guru memberi bantuan jika peserta 

didiknya mengalami kesulitan dalam memahami 

materi yang akan disampaikan;   

2. Apakah guru mendorong peserta didiknya untuk 

mengajukan untuk mengajukan pertanyaan atau 

memberi pendapat 

3.  Apakah guru mendorong peserta didik nya untuk 

mengajukan pertanyaan atau memberi pendapat 

4. Apakah guru menyadari dan pedili denga napa 

yang dipelajari peserta didik nya. 
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e. Pemberian nilai yang adil   

Keadilan dalam pemberian nilai tercermin dari adanya   

1. Kesesuaian soal tes dengan materi yang 

diajarkan.  

2. Sikap konsisten terhadap pencapaian tujuan 

pembelajaran.  

3. Usaha yang dilakukan peserta didik untuk 

mencapai tujuan.  

4. Kejujuran peserta didik dalam memperoleh nilai 

dan   

5. Pemberian umpan baik terhadap hasil pekerjaan 

peserta didik.  

f. Keluesan dalam pendekatan pembelajaran   

Pendekatan yang lues dalam pembelajaran dapat 

tercermin dengan adanya kesempatan waktu yang berbeda 

diberikan kepada peserta didik yang mempunyai 

kemampuan rendah diberikan kesempatan untuk 

memperoleh tambahan waktu dalam kegiatan remedial. 

Sebaliknya kepada peserta didik yang mempunyai 

kemampuan di atas ratarata diberikan kegiatan 

pertanyaan.  

g. Hasil belajar peserta didik yang baik   

Memberikan penilaian terhadap hasil belajar 

peserta didik merupakan kewajiban seorang guru dan 

mutlak dilakukan. Apabila peserta didik diberi 

kesempatan menggunakan waktu yang dibutuhkan untuk 

belajar dan ia menggunakan sebaik-baiknya, maka ia akan 

mencapai hasil yang diharapkan. Tingkat penguatan 

materi dalam konsep belajar tuntas, maka pelajaran yang 

efektif adalah apabila setiap peserta didik 
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sekurangkurangnya dapat menguasai 75% dari materi 

yang diajarkan.
36

  

3. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran 

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu 

pembelajaran, baik dari faktor guru, faktor peserta didik, 

materi pembelajaran, media, maupun model pembelajaran. 

Menurut Slavin (2009:52), faktor yang mempengaruhi 

efektivitas yaitu mutu (quality), ketepatan (appropriateness), 

intensif (intensive), dan waktu (time)
37

. Berikut beberapa 

penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi efektifitas 

pembelajaran:  

a. Mutu pengajaran 

Sejauh mana penyajian informasi atau 

kemampuan membantu peserta didik dengan mudah 

mempelajari bahan. Adapun indikator kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran, yaitu:   

1. Memulai kegiatan pendahuluan.  

2. Mengelola kegiatan inti.  

3. Mengorganisasi proses kegiatan pembelajaran dengan 

baik.  

4. Memberikan apresiasi kepada peserta didik.  

5. Mengakhiri proses kegiatan pembelajaran  

 

Penentuan keefektifan pembelajaran tergantung pada 

pemberian informasi yang di sajikan terhadap peserta 

didik yang harus mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) sebesar  75%.   

 

                                                           
36 Uno Hamzah, Nurdin Mohamad, Belajar Dengan Pendekatan PAIKEM, 

Pembelajaran Aktif Inovatif, Lingkungan Kreatif, Efektif, Menarik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), h. 174-190  
37 Slavin, R.E. (2009). Educational Psychology. Sixth Education Boston: 

Allyn and Bacon 
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b. Tingkat pengajaran yang tepat 

Sejauh mana guru memastikan bahwa peserta didik sudah 

siap dalam menerima pembelajaran baru yang mempunyai 

kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk 

mempelajarinya. Adapun indikator aktivitas peserta didik 

dalam proses pembelajaran, yaitu:  

1. Mendengarkan atau memperhatikan penjelasan dari 

pendidik/ peserta didik.    Membaca Lembar Kerja 

Peserta didik (LKS).    

2. Berdiskusi dengan kelompok serta berpartisipasi aktif 

dalam mengerjakan LKS.   Mempresentasikan hasil 

kelompok.    

3. Mendengarkan kelompok lain pada saat presentasi 

kelompok.    

4. Mengajukan pertanyaan saat presentasi kelompok.    

5. Merayakan reward.    

6. Perilaku tidak relavan dengan Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM).  

 

c. Intensif 

Sejauh mana guru memastikan bahwa peserta 

didik termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas belajar 

dan untuk mempelajari bahan yang disajikan. Dengan 

demikian, pembelajaran akan efektif dan akan 

memberikan perubahan yang positif terhadap peserta 

didik. Adapun indikator respon peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran yaitu:    

1. Tanggapan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran dengan media CR-DET.    
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2. Tata Bahasa.    

3. Format Penulisan Dalam hal ini keefektifan media 

pembelajaran CR-DET sangat dibutuhkan oleh 

peserta didik.   

d. Waktu 

Sejauh mana peserta didik diberi cukup waktu 

untuk mempelajari bahan yang sedang diajarkan. Adapun 

indikator hasil belajar dalam kegiatan pembelajaran yaitu:  

1. Masalah 

2. Mengorganisasikan kegiatan proses belajar peserta 

didik 

3. Representasi Bahasa dan Penulisan  

Pembelajaran akan berjalan apabila keefektifan 

aktivitas peserta didik dilakukan sesuai dengan waktu 

yang telah ditentukan.  

 

B. Pendekatan saintifik 

Istilah pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik 

approach pada pelaksanaan pembelajaran menjadi bahan 

pembahasan yang menarik perhatian para pendidik akhir-akhir ini. 

Yang menjadi latar belakang pentingnya materi ini karna produk 

Pendidikan dasar dan menengah belum menghasilkan lulusan 

yang mampu berfikir kritis secara dengan kemampuan anak-anak 

bangsa lain.
38

 

Dalam peraancangan kurikulum baru, kementrian 

Pendidikan dan kebudayaan (KEMENDIKBUD) masih 

menggunakan latar belakang pemikiran yang menyatakan bahwa 

secara faktual guru-guru belum melaksanakan cara belajar peserta 

didik yang aktif. Kondisi ideal yang diharapkan masih sering 

menjadi selogan daripada fakta dalam kelas. Produktivitas 

                                                           
38 Syafruddin nurdin dan adriantoni “kurikulum dan pembelajaran” (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2016)  
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pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang terampil 

berfikir pada level tertinggi dalam kondisi madek alias kolep. 

Pada konsepnya, sebuah proses pembelajaran yang 

dilakukan di kelas-kelas bisa kita dipadankan sebuah proses 

ilmiah. Oleh sebab itulah, dalam kurikulum 2013 diamanatkan 

tentang apa sebenarnya esensi dari pendekatan saintifik pada 

kegiatan pembelajaran. Ada sebuah keyakinan bahwa pendekatan 

ilmiah merupakan sebuah titian emas perkembangan dan 

pengembangan sikap (ranah efektif), keterampilan (ranah 

psikomotorik), dan pengetahuan (ranah kognitif) peserta didik.  

1. Pengertian Pendekatan Saintifik 

Pendeketan adalah konsep dasar yang mewadahi, 

menginspirasi, menguatan, dan melatari pemikiran tentang 

bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori 

tertentu.
39

 Oleh karena itu banyak pandangan yang 

menyatakan bahwa pendekatan sama artinya dengan metode.  

Pengertian penerapan pendekatan ilmiah dalam 

pembelajaran tidak hanya fokus pada bagaimana 

mengembangkan kompetensi peserta didik dalam melakukan 

observasi atau eksperimen, namun bagaimana 

mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan berpikir 

sehingga dapat mendukung aktifitas kreatif dalam berinovasi 

atau berkarya. Menurut majalah forum kebijakan ilmiah yang 

terbit di Amerika pada tahn 2004 sebagimana dikutip 

Wikipedia menyatakan bahwa pembelajaran ilmiah 

mencakup strategi pembelajaran peserta didik aktif yang 

mengintegrasikan peserta didik dalam proses berpikir dan 

penggunaan metode yang teruji secara ilmiah sehingga dapat 

membedakan kemampuan peserta didik yang bervariasi. 

Penerapan metode ilmiah membantu guru mengidentifikasi 

perbedaan kemampuan peserta didik.  

                                                           
39 Hamruni, “Strategi Pembelajaran”, ( Yogyakarta: Insan Madani, 2012), 

Hal. 623  
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Metode ilmiah merupakan teknik merumuskan pertanyaan 

dan menjawabnya melalui kegiatan observasi dan 

melaksanakan percobaan. Dalam penerapan metode ilmiah 

teradpat aktivitas yang dapat diobservasi seperti mengamati, 

menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan.
40

 

Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan 

pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, 

memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, 

bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, 

tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh 

karena itu kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta 

diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu 

dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya 

diberi tahu.
41

 

2. Konsep pendekatan saintifik 

Kriteria 

a. Materi pembelajaran berbasis fakta atau fenomena yang 

dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, 

bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng 

semata. 

b. Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi 

edukatif guru-peserta didik terbatas dari prasangka yang 

serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang 

menyimpang dari alur berfikir logis. 

c. Mendorong dan menginspirasi peserta didik berfikir 

secara kritis, analisis, dan tepat dalam mengidentifikasi, 

memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan 

materi pembelajaran. 

                                                           
40 Kemendikbud, “Pendekatan, Jenis Dan Metode Penelitian Pendidikan”, ( 

Jakarta: T.P. 2013), Hal. 208  
41 Ibid., Hal. 1 
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d. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu 

berfikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, 

dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. 

e. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu 

memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola 

berfikir yang rasional dan objektif dalam merespon 

materi pembelajaran. 

f. Berbasis pada konsep, teori dan fakta empiris yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

g. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan 

jelas, namun menarik system penyajian.
42

 

 

3. Langkah-langkah pembelajaran dalam pendekatan saintifik 

Proses pembelajaran menyentuh tiga ranah yaitu: sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Hasil belajar melahirkan 

peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif 

melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan 

yang integrasi
43

. 

a. Ranah sikap menggamit transformasi substansi atau 

materi ajar agar peserta didik “tahu mengapa”. 

b. Ranah keterampilan menggamit transformasi substansi 

atau materi ajar peserta didik “tahu bagaimana”. 

c. Ranah penegtahuan menggamit transformasi substansi 

atau materi ajar peserta didik “tahu apa”. 

d. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan 

antara kemampuan yang menjadi manusia yang baik (soft 

skill) dan manusia yang memiliki kecakapan dan 

pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skill) dari 

peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

                                                           
42 Syafruddin nurdin dan adriantoni “kurikulum dan pembelajaran” (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2016) Hal. 305 
43 Ibid, Hal. 306 



 
 
38 

e. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi paedagogik 

modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan 

pendekatan ilmiah. 

f. Pendekatan ilmiah (saintifik approach) dalam 

pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengolah informasi, dan menyampaikan informasi. 

 

Tabel 2.1 

Pendekatan Saintifik 

NO Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan Belajar Kompetensi 

Dikembangkan 

1. Mengamati  Membaca, mendengar, 

menyimak, melihat 

(tanpa atau dengan alat). 

Melatih 

kesungguhan, 

ketelitian, mencari 

informasi. 

2. Menanya Mengajukan pertanyaan 

tentang informasi yang 

tidak dipahami dari apa 

yang diamati atau 

pertanyaan untuk 

mendapatkan informasi 

tambahan tentnang apa 

yang diamati (dimulai 

dari pertanyaan factual 

sampai ke pertanyaan 

yang bersifat hipotetik). 

Mengembangkan 

kreativitas, rasa 

ingin tahu, 

kemampuan 

merumuskan 

pertanyaan untuk 

membentuk 

pikiran kritis yang 

perlu untuk hidup 

cerdas dan belajar 

sepanjang hayat. 

3. Mengumpulkan 

Informasi 

a. Melakukan 

eksperimen 

b. Membaca sumber 

lain selain buku teks 

c. Mengamati objek? 

Mengembangkan 

sikap teliti, jujur, 

sopan, 

menghargai 

pendapat orang 

lain, kemampuan 
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Kejadian  

d. Aktivitas 

e. Wawancara dengan 

narasumber 

berkomunikasi, 

menerapkan 

kemampuan 

mengumpulkan 

informasi melalui 

berbagai cara 

yang dapat 

dipelajari, 

mengembangkan 

kebiasaan belajar 

dan belajar 

sepanjang hayat. 

4. Mengolah 

Informasi 

a. Mengolah informasi 

yang sudah 

dikumpulkan baik 

terbatas dari hasil 

kegiatan 

mengumpulkan/ 

eksperimen maupun 

hasil dari kegiatan 

mengamati dan 

kegiatan 

mengumpulkan 

informasi. 

b. Pengolahan 

informasi yang 

dikumpulkan dari 

yang bersifat 

menambah keluasan 

dan kedalaman 

sampai kepada 

pengolahan 

informasi yang 

bersifat mencari 

solusi dari berbagai 

Mengembangkan 

sikap jujur, teliti, 

disiplin, taat 

aturan, kerja 

keras, kemampuan 

menerapkan 

prosedur dan 

kemampuan 

berfikir induktif 

serta deduktif 

dalam 

menyimpulkan. 
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sumber yang dimiliki 

pendapat yang 

berbeda sampai 

kepada bertentangan. 

5. Menyampaikan 

Informasi 

Menyampaikan hasil 

pengamatan, kesimpulan 

berdasarkan hasil 

analisis secara lisan, 

tertulis atau media 

lainnya. 

Mengambangkan 

sikap jujur, teliti, 

toleransi, 

kemampuan 

berfikir sistematis, 

mengungkapkan 

pendapat. 

(Sumber: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015: 25-26)  

 

1. Mengamati  

Mengamati atau observasi disebutkan oleh Tim 

Pengembang Ilmu Pendidikan fip-upn (2007: 333) adalah 

penginderaan khusus dengan penuh perhatian terhadap 

subyek. Proses pengamatan dilakukan melalui indera 

penglihatan (melihat, membaca), indera pendengaran 

(mendengarkan, menyimak) baik menggunakan alat maupun 

tidak (Tatik Pudjiani, 2014:15). 
44

 

Metode mengamati sangat bermanfaat bagi 

pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. Dengan metode 

observasi peserta didik menemukan fakta bahwa ada 

hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Lebih lanjut lagi 

Tatik Pudjiani (2014:15) menuliskan langkah-langkah 

observasi yang dikutip dari pendapat Purbayu Budi Santoso 

dan Muliawan Hamdani, (2007:14) sebagai berikut : 

1. Merumuskan tujuan dan variabel. Peserta didik dengan 

guru dapat merumuskan tujuan dan variabel pengamatan 

yang akan dilakukan.  

                                                           
44 Pudjiani, Tatik. 201, “ Pendekatan Saintifik dan Penilaian Otentik”, 

Yogjakarta: Spirit 
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2. Menentukan data yang akan dikumpulkan secara jelas. 

Peserta didik dan guru menetapkan data yang akan 

diamati dan dikumpulkan secara pasti. 

3. Menentukan tempat objek yang akan diobservasi dan 

pelaksanaan observasi secara cermat. Peserta didik dan 

guru memilih dan menentukan tempat keberadaan objek 

yang akan diobservasi dan menentukan langkah 

pelaksanaannya.  

4. Mempersiapkan beberapa peralatan pendukung yang 

diperlukan seperti alat tulis untuk mencatat hal-hal yang 

muncul saat pengamatan, kamera untuk mengamati 

gambar sebagai bukti pengamatan dan perekam untuk 

mengambil gambar yang lebih jelas karen dapat diputar 

ulang.  

Adapun alat yang digunakan ketika observasi menurut 

Eddy Soeryanto Soegoto (2008:16) meliputi;  

1. alat tulis untuk menulis segala sesuatu yang terjadi saat 

pengamatan;  

2. tape recorder untuk merekam hal-hal ditampilkan oleh 

obyek pada saat observasi;  

3. kamera untuk mendokumentasikan pelaku atau obyek yag 

diamati (Tatik Pudjiani, 2014:16).  

 

2. Menanya  

Pada kurikulum 2013 kegiatan menanya diharapkan 

muncul dari peserta didik. Kegiatan belajar menanya 

dilakukan dengan cara: mengajukan pertanyaan tentang 

informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau 

pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang 

apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke 

pertanyaan yang bersifat hipotetik). Menanya dapat juga tidak 

diungkapkan, tetapi dapat saja ada di dalam pikiran peserta 

didik. Untuk memancing peserta didik mengungkapkannya 
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guru harus memberi kesempatan mereka untuk 

mengungkapkan pertanyaan. Kegiatan bertanya oleh guru 

dalam pembelajaran juga sangat penting, sehingga tetap harus 

dilakukan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

2015:27). 
45

 

Bertanya dalam proses pembelajaran memiliki 

beberapa fungsi.Fungsi tersebut dikemukakan oleh W.Gulo 

(2002:102) yang dikutip oleh Tatik Pudjiani dalam bukunya 

Pendekatan Scientifik dan Penilaian Otentik meliputi;  

1. Mengembangkan minat dan keingintahuan  

2. Memusatkan perhatian pada pokok masalah 

3. Mendiagnosis kesulitan belajar  

4. Meningkatkan keaktivan belajar peserta didik  

5. Kemampuan memahami informasi  

6. Kemampuan mengemukakan pendapat  

7. Mengukur hasil belajar.
46

  

Kriteria pertanyaan yang baik adalah singkat dan 

jelas, menginspirasi jawaban, memiliki fokus, bersifat probing 

atau divergent, bersifat validatif atau penguatan, memberi 

kesempatan peserta didik untuk berpikir ulang, merangsang 

peningkatan tuntutan kemampuan kognitif, merangsang proses 

interaksi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015: 

28).  

 

3. Mengumpulkan informasi 

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau 

autentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan 

percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. 

Peserta didik pun harus memiliki keterampilan proses untuk 

mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta 

                                                           
45 Permendikbud No.65. Tahun 2013 Tentang Standar Proses 
46 W. Gulo. 2002, “Strategi Belajar Mengajar”. Jakarta: Grasindo 
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mampu menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah 

untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya 

sehari-hari. Mengumpulkan informasi/ eksperimen kegiatan 

pembelajarannya antara lain:  

1. melakukan eksperimen;  

2. membaca sumber lain selain buku teks;  

3. mengamati objek/ kejadian/aktivitas; dan  

4. wawancara dengan narasumber.  

Agar pelaksanaan percobaan dapat berjalan lancar (1) 

Guru hendaknya merumuskan tujuan eksperimen yang akan 

dilaksanakan murid, (2) Guru bersama murid mempersiapkan 

perlengkapan yang dipergunakan, (3) Perlu memperhitungkan 

tempat dan waktu, (4) Guru menyediakan kertas kerja untuk 

pengarahan kegiatan murid, (5) Guru membicarakan masalah 

yanga akan yang akan dijadikan eksperimen, (6) Membagi 

kertas kerja kepada murid, (7) Murid melaksanakan 

eksperimen dengan bimbingan guru, dan (8) Guru 

mengumpulkan hasil kerja murid dan mengevaluasinya, bila 

dianggap perlu28 didiskusikan secara klasikal (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2015:29).  

 

4. Mengolah informasi 

Dalam kegiatan mengolah informasi terdapat kegiatan 

menalar. Tatik Pudjiani (2014: 12) mendefinisikan menalar 

adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta kata 

yang dapat diobservasi. Ada dua cara menalar, yaitu induktif 

dan deduktif. Penalaran induktif yaitu menarik simpulan dari 

fenomena khusus untuk hal-hal yang bersifat umum. 

Sedangkan penalaran deduktif yaitu menarik simpulan dari 

atau fenomena yang bersifat umum menuju pada hal yang 

bersifat khusus.  

Kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan daya 

menalar peserta didik dapat dilakukan dengan cara berikut:  
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1. Guru menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang 

sudah siap sesuai dengan tuntutan kurikulum.  

2. Guru tidak banyak menerapkan metode ceramah atau 

metode kuliah. Tugas utama guru adalah memberi 

instruksi singkat tapi jelas dengan disertai contoh-contoh, 

baik dilakukan sendiri maupun dengan cara simulasi.  

3. Bahan pembelajaran disusun secara berjenjang atau 

hierarkis, dimulai dari yang sederhana (persyaratan 

rendah) sampai pada yang kompleks (persyaratan 

tinggi).29  

4. Kegiatan pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat 

diukur dan diamati  

5. Seriap kesalahan harus segera dikoreksi atau diperbaiki  

6. Perlu dilakukan pengulangan dan latihan agar perilaku 

yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan atau pelaziman.  

7. Evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang nyata 

atau otentik.  

8. Guru mencatat semua kemajuan peserta didik untuk 

kemungkinan memberikan tindakan pembelajaran 

perbaikan. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

2015:30)  

 

5. Meyampaikan informasi  

Proses menyampaikan informasi dalam pendekatan 

scientific dapat dilakukan dalam beberapa hal antara lain 

adalah  

1. Membuat kesimpulan,  

2. Interpretasi hasil pemecahan masalah atau  

3. Menyampaikan hasil pada orang lain di sekitar (Tatik 

Pudjiani, 2014:20).  
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4. Prinsip-prinsip pendekatan saitifik  

Prinsip-prisip pendekatan saintifik diantaranya :
47

 

1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. 

2. Pembelajaran membentuk student self concept  

3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme  

4. Pembelajar memberikan kesempatan pada peserta didik 

untuk mengasimilasi dan mengakomodsi konsep, hukum 

dan prinsip  

5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan 

kemampuan berfikir peserta didik  

6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar peserta didik  

7. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

melatih kemampuan dalam berkomunikasi  

8. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan 

prinsip yang dikontruksi peserta didik dalam struktur 

kognitifnya  

 

5. Tujuan pembelajaran dengan pendekat saitifik Tujuan 

pemebelajaran dalam pendekatan saintifik yaitu : 

1. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya 

kemampuan berfikir tingkat tinggi peserta didik.  

2. Untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan suatu maslah secara sistematik.  

3. Terciptanya kondisi pemebelajaran dimana peserta didik 

merasa bahwa belajar itu suatu kebutuhan. 

 

                                                           
47 M. Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual Dalam Pembelajran 

Abad 21 (kunci sukses implementasi kurikulum 2013), (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2014), hlm. 34 
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4. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi  

5. Untuk melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan 

ide-ide. 

6. Untuk mengembangkan karakter peserta didik.
48

 

 

C. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam  

Pembelajaran berasal dari kata belajar. Secara 

etimologis belajar memiliki arti berusaha memperoleh 

kepandaian dalam ilmu. Definisi ini memiliki pengertian 

bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai 

kepandaian atau ilmu. Sehingga dengan belajar manusia 

menjadi tahu, memahami dan mengerti, dapat melaksanakan 

dan memiliki tentang sesuatu.
49

  

 

ُْهَا  ًُ فِ ا اَتَْجَع ُْفَتً ۗ لَاٌُْىْٓ ًٌ فًِ اْْلَْسِض َخٍِ ٍْ َجاِع ى َِىِت ِأِّ
ٰۤ ٍ َّ ٍْ َواِْر لَاَي َسبَُّه ٌِ

 ٍْْٓ ُس ٌََه ۗ لَاَي أِِّ ِذَن َؤُمَذِّ ّْ ُٓ َُٔضبُِّح بَِح َءَۚ َؤَْح اٰۤ َِ ُْهَا َوََْضفُِه اٌذِّ ْٓ َُّْفِضُذ فِ َِ

ا َْل تَْعٍَ  َِ  ُُ َْ اَْعٍَ ْى ُّ- ٖٓ  

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para 

malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. ”

Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang 

yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan 

kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? ”Dia 

berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui.” 

Menurut Nana Sudjana belajar adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. 

Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan 

dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, 

                                                           
48 Daryanto, “Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013”, 

(Yogyakarta: Gava Media 2014), Hal. 54 
49 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni,, “Teori Dan Pembelajaran”, 

(Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2008) , hlm 13 
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pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan 

dan lain-lain yang ada pada diri individu. 

Hilgard dan Bower mengatakan belajar memiliki 

pengertian memperoleh pengetahuan atau menguasai 

pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, menguasai 

pengalaman dan mendapatkan informasi atau menemukan. 

Dengan demikian, belajar memiliki arti dasar adanya aktivitas 

atau kegiatan dan penguasaan tentang sesuatu.
50

 

Belajar menurut Muhibbin Syah adalah tahapan 

perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap 

sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan 

yang melibatkan proses kognitif.
51

Selanjutnya belajar 

menurut pendapat Wasty Sumanto adalah proses belajar 

dimana tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau 

diubah melalui praktek atau latihan. 

Pengertian pendidikan agama Islam dapat diartikan 

sebagai suatu pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang 

atau instansi pendidikan yang memberikan materi mengenai 

agama islam kepada orang yang ingin mengetahui lebih 

dalam tentang agama Islam baik dari segi materi akademis 

maupun dari segi praktik yang dapat dilakukan sehari hari. 

Setiap orang di dunia ini pastilah memiliki kepercayaan untuk 

menyembah Tuhan, akan tetapi ada sebagian orang yang 

memilih untuk tidak menganut agama apapun yang ada di 

dunia ini, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan 

lain sebagainya. Untuk agama Islam sendiri di Indonesia 

merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya, 

untuk itu pastilah di instansi pendidikan manapun pasti 

memberikan pelajaran agama Islam di dalamnya.
52

 

 

                                                           
50 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Op.Cit, hal. 64 
51 Muhibbin Syah, “Psikologi Belajar”, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009), 

hal. 64 
52 Wasty Sumanto, “Psikologi Pendidikan, Landasan Kerja Pemimpin 

Pendidikan”, (Jakarta: Rineka Cia, 2012), hal. 104. 
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2. Ruang Lingkup dan Fungsi Bidang Study Pendidikan Agama 

Islam  

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi 

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan 

manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan 

sesama manusia, dan ketiga hubungan manusia dengan 

dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk lain 

dan lingkungannya.  

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam juga identik 

dengan aspek-aspek Pengajaran Agama Islam karena materi 

yang terkandung didalamnya merupakan perpaduan yang 

saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Apabila dilihat 

dari segi pembahasannya maka ruang lingkup Pendidikan 

Agama Islam yang umum dilaksanakan di sekolah adalah: 

a. Pengajaran keimanan  

Pengajaran keimanan berarti proses belajar 

mengajar tentang aspek kepercayaan, dalam hal ini 

tentunya kepercayaan menurut ajaran Islam, inti dari 

pengajaran ini adalah tentang rukun Islam.Allah SWT 

Berfirman :  

 َُْٕ ِْٔزَي َعٍَ آْ اُ َِ ِ َو
َّٕا بِاّلّل  َِ ًْ ا  ًَ لُ ُْ ِع  ّ َُ َواِْص ُْ ِه ً اِْبش 

ْٓ  ٍ ِْٔزَي َع آْ اُ َِ ا َو

 ً ُْض  ً َوِع ْىص  ُِ  ٍَ آْ اُْوتِ َِ َك َوََْعمُْىَب َواْْلَْصبَاِط َو َواِْصح 

 َْ ْى ُّ ْضٍِ ُِ ُٓ ٌَٗه  ُْْۖ َؤَْح ْٕهُ ِِّ َٓ اََحٍذ  ُْ ُق بَ ْ َْل ُٔفَشِّ ُْۖ بِِّه ْٓ سَّ ِِ  َْ  -َوإٌَّبُُِّْى

٤ٗ 

َُْش  ْٓ ََّْبتَِغ َغ َِ َٓ َو ِِ ِخَشِة  ُ َوهَُى فًِ اْْل  ْٕهَۚ ِِ  ًَ ْٓ َُّْمبَ ًَْٕا فٍََ َِ ِد ْصََل اْْلِ

 َٓ َْ ِضِش ٌْخ  ٤٘ -ا  

Artinya : Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah 

dan kepada apa yang diturunkan kepada Kami dan 

yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, 

Ya'qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan 

kepada  Musa, Isa dan Para Nabi dari Tuhan mereka. 

Kami tidak membedabedakan seorangpun di antara 

mereka dan hanya kepada-Nyalah Kami menyerahkan 
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diri."Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, 

Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama 

itu)daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-

orang yang rugi. (Ali Imron 84-85).
53

 

Seperti yang sudah di sebutkan dalam firman 

Allah kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa 

sanya kita beribadah dan sujud hanya kepada Allah 

SWT, barang siapa yang mencari Agama selain 

Agama Islam mereka tergolong orang-orang yang 

merugi di akhirat kelak.karna Agama Islam adalah 

Agama yang terakhir dan diturunkan kepada Nabi 

terakhir yang mustahil ada Nabi setelah Nabi 

Muhammad. 

 

b. Pengajar akhlak  

Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang 

mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap 

individu pada kehidupannya, pengajaran ini berarti 

proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan 

supaya yang diajarkan berakhlak baik.Sebagaimana 

telah dijelaskan dalam surat al- isra‟ Ayat 37: 

ْٓ تَْبٍَُغ  ْٓ تَْخِشَق اْْلَْسَض َوٌَ َشًحاَۚ أََِّه ٌَ َِ ِش فًِ اْْلَْسِض  ّْ َوَْل تَ

ٌِْجبَاَي طُْىًْل  ٣ٖ -ا  

“Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan 

sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan 

dapat menembus bumi dan tidak akan mampu 

menjulang setinggi gunung”.
54

 

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya 

segala sesuatu di dunia ini hanyalah milik Allah SWT 

dan apa yang kita miliki dimuka bumi ini hanya 

                                                           
53 Dapertemen Agama RI , Al-Qur’an dan Terjemah. (Bandung: Syaamil 

Qur‟an, 2010), Hal. 84 
54 Dapertemen Agama RI , Al-Qur’an dan Terjemah. (Bandung: Syaamil 

Qur‟an, 2010), Hal. 37 
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sebatas titipan,dan berperilakulah baik terhadap 

sesama manusia dan kita harus mencontoh akhlaq 

Rosullullah dan kehidupan kita sehari-hari agar 

terhindar dari segala sesuatu yang di larang oleh Allah 

SWT.  

c. Pengajaran ibadah 

Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang 

segala bentuk ibadah dan tata cara pelaksanaannya, 

tujuan dari pengajaran ini agar peserta didik mampu 

melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. 

Mengerti segala bentuk ibadah dan memahami arti 

dan tujuan pelaksanaan ibadah.Telah dijelaskan dalam 

surat Al baqarah ayat 196: 

 ّْ ُع ٌْ ٌَْحجَّ َوا ىا ا ُّّ ٌَِۚ َواَتِ هَْذ
ٌْ َٓ ا ِِ َُْضَش  ا اْصتَ َّ ُْ فَ ْْ اُْحِصْشتُ ِ ِ ۗ فَا

َشةَ ّلِلّ 

 ُْ ُْٕى ِِ  َْ ْٓ َوا َّ ِحٍَّٗه ۗ فَ َِ  ٌُ ٌْهَْذ ً ََْبٍَُغ ا
ُْ َحتّ  َوَْل تَْحٍِمُْىا ُسُءْوَصُى

ٍَ اَْو َصَذلٍَت اَْو  ْٓ ِصَُا ِِّ ْأِصٖه فَفِْذََتٌ  ْٓ سَّ ِِّ ًَْضا اَْو بِٖهْٓ اًَري  ِش َِّ

َٓ  ُُٔضٍه َۚ  ِِ َُْضَش  ا اْصتَ َّ ٌَْحجِّ فَ َشِة اًٌَِ ا ّْ ٌُْع تََّع بِا َّ ْٓ تَ َّ ُْ ۗ فَ تُ ْٕ ِِ فَاَِرآْ اَ

ٌَْحجِّ َوَصْبَعٍت اَِرا  ٍَ فًِ ا ثَِت اَََّا  ٍ َُ ثَ ُْ ََِجْذ فَِصَُا ٌَّ ْٓ َّ ٌَِۚ فَ هَْذ
ٌْ ا

ْٓ اَْهٍُهٗ  ُْ ََُى ٌَّ ْٓ َّ ٌَِه ٌِ ٍَتٌ ۗر  ِِ ٍَْه َعَشَشةٌ َوا ُْ ۗ تِ َحاِضِشي  َسَجْعتُ

ٌِْعمَاِب  َُْذ ا َ َشِذ
َّْ ّللّا  ا اَ ْىْٓ ُّ َ َواْعٍَ

َِ ۗ َواتَّمُىا ّللّا  ٌَْحَشا ْضِجِذ ا َّ ٌْ  - ࣖا

ٔ٥ٙ 

Artinya : Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 

'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang 

oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) 

korban yang mudah didapat, dan jangan kamu 

mencukur kepalamu sebelum korban sampai di 

tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang 

sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia 

bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: 

berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila 

kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang 

ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam 

bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang 

mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan 
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(binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib 

berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari 

(lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 

sepuluh (hari) yang sempurna.demikian itu 

(kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang 

keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram 

(orang- orang yang bukan penduduk kota Mekah). 

dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

Allah sangat keras siksaan-Nya.
55

 

Laksanakan perintah Allah dan ditujukan untuk 

Beribadah hanya kepada Allah jika kita terhalangan 

untuk menyempurnakanya karna sakit atau dicegah 

musuh, maka sebaiknya menyembelih hewan yang 

dapat kita temui seperti sapi dan kambing selain itu 

pula laksanakanlah Rukun Islam yang lainya agar 

sempurna keislaman kita sebagai Umat Nabi 

Muhammad. 

d. Pengajaran Al-Quran  

Pengajaran Al-Quran adalah pengajaran yang 

bertujuan agar peserta didik dapat membaca Al-Quran 

dan mengerti arti kandungan yang terdapat di setiap 

ayatayat Al-Quran. Akan tetapi dalam prakteknya 

hanya ayat-ayat tertentu yang di masukkan dalam 

materi Pendidikan Agama Islam yang disesuaikan 

dengan tingkat pendidikannya.(dari usman bin affan 

r.a ia berkata orang terbaik dari kamu ialah oran yang 

mempelajari alquran dan mengajarkanya). 

 

e. Pengajaran sejarah Islam  

Tujuan pengajaran dari sejarah Islam ini adalah 

agar peserta didik dapat mengetahui tentang 

                                                           
55 Dapertemen Agama RI , Al-Qur’an dan Terjemah. (Bandung: Syaamil 

Qur‟an, 2010), Hal. 196 
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pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dari 

awalnya sampai zaman sekarang sehingga peserta 

didik dapat mengenal dan mencintai agama Islam. 

 

3. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam mempunyai fungsi sebagai 

media untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah 

SWT, serta sebagai wahana pengembangan sikap 

keagamaan dengan mengamalkan apa yang telah didapat 

dari proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  

Zakiah Daradjad berpendapat dalam bukunya 

Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam bahwa :  

``Sebagai sebuah bidang studi di sekolah, pengajaran 

agama Islam mempunyai tiga fungsi, yaitu: pertama, 

menanamtumbuhkan rasa keimanan yang kuat, kedua, 

menanamkembangkan kebiasaan (habit vorming) dalam 

melakukan amal ibadah, amal saleh dan akhlak yang 

mulia, dan ketiga, menumbuh kembangkan semangat 

untuk mengolah alam sekitar sebagai anugerah Allah 

SWT kepada manusia``.
56

 

Dari pendapat diatas dapat diambil beberapa hal 

tentang fungsi dari Pendidikan Agama Islamyang dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan 

dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT 

yang ditanamkan dalam lingkup pendidikan 

keluarga.  

b. Pengajaran, yaitu untuk menyampaikan 

pengetahuan keagamaan yang fungsional  

                                                           
56 Zakiah Daradjad, “Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam”, (Jakarta : 

Bumi Aksara 2014, ), Hal. 50   
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c. Penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun 

lingkungan sosial dan dapat ber sosialisasi dengan 

lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam.  

d. Pembiasaan, yaitu melatih peserta didik untuk 

selalu mengamalkan ajaran Islam, menjalankan 

ibadah dan berbuat baik.  

 

Disamping fungsi-fungsi yang tersebut diatas, hal 

yang sangat perlu di ingatkan bahwa Pendidikan Agama 

Islam merupakan sumber nilai, yaitu memberikan 

pedoman hidup bagi peserta didik untuk mencapai 

kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. 

Secara garis besar pembahasan pendidikan Agama 

Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang 

(peserta didik) agar dapat mengarahkan kehidupannya 

sesuai dengan ideologis atau gaya pandang umat islam 

selama hidup di dunia.  

Adapun pengertian lain pendidikan agama islam 

secara alamiah adalah manusia tumbuh dan berkembang 

sejak dalam kandungan sampai meninggal, mengalami 

proses tahap demi tahap. Demikian pula kejadian alam 

semesta ini  diciakan Tuhan melalui proses setingkat demi 

setingkat, pola perkembangan manusia dan kejadian alam 

semesta yang berproses demikian adalah berlangsung di 

atas hukum alam yang ditetapkan oleh Allah sebagai 

(“sunnatullah”).  

Pendidikan sebagai usaha membina dan 

mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek 

rohaniah dan jasmani juga harus berlangsung secara 

bertahap oleh karena suatu kematangan yang bertitik akhir 

pada oimalisasi perkembangan dan pertumbuhan dapat 

tercapai bilamana berlangsung melalui proses demi proses 

ke arah tujuan akhir perkembangan atau pertumbuhannya. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pendidikan agama Islam adalah 

usaha sadar atau kegiatan yang disengaja dilakukan untuk 

membimbing sekaligus mengarahkan anak didik menuju 

terbentuknya pribadi yang utama (insan kamil) 

berdasarkan nilai-nilai etika islam dengan tetap 

memelihara hubungan baik terhadap Allah SWT 

(HablumminAllah) sesama manusia (Hablumminannas), 

dirinya sendiri dan alam sekitarnya.  

Sesuai dengan tujuan pendidikan sendiri yang 

menghendaki adanya perubahan perilaku dan sikap serta 

kualitas seseorang, maka pengajaran harus berlangsung 

sedemikian rupa sehingga tidak sekedar memberi 

informasi atau pengetahuan melainkan harus menyentuh 

hati, dan mendorong hasrat peserta didik untuk bisa 

mengambil keputusan berubah, dan mempraktekkannya 

langsung sepanjang kehidupan manusia. Mengambil 

prinsip pendidikan sepanjang hayat (long life education), 

Pendidikan agama Islam juga harus mampu menjiwai 

pada tingkat kesadaran Pembelajaran PAI Berbasis 

Multikultural paling dalam pada diri peserta didik. 

Dengan demikian, di samping bertujuan untuk 

memperteguh keyakinan pada agamanya, pendidikan 

Agama Islam berbasis multikultural juga harus 

diorientasikan untuk menanamkan empati, simpati dan 

solidaritas terhadap sesama, menjadikannya sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku peserta didik 

keseharian terutama terkait dengan kemajemukan kultur 

(multicultural) yang ada. Maka dalam hal ini, semua 

materi pelajaran yang diajarkan tentunya harus menyentuh 

dan bermuatan multikulturalitas. Dan dari sinilah urgensi 

multikultural bisa diajar dan dijalankan.  

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di berfungsi 

untuk :  
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a. Mengembangkan Yaitu meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah SWT yang telah ditanamkan 

dalam lingkungan keluarga.  

b. Perbaikan Yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan 

dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran 

Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.  

c. Pencegahan Yaitu untuk menjaga hal-hal negatif dari 

lingkungan atau budayalain yang dapat 

membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangannya demi menuju manusia Indonesia 

seutuhnya.  

d. Pengajaran Yaitu menyampaikan informasi dan 

pengetahuan keimanan dan akhlak.  

Adapun pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam adalah pendekatan terpadu yang 

meliputi: 

a. Keimanan Memberikan peluang kepada peserta didik 

untuk mengembangkan pemahaman adanya tuhan 

sebagai sumber kehidupan.
57

 

b. Pengalaman Memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk memperaktikkan dan merasakan hasil-

hasil pengamalan ibadah dalam menghadapi tugas-

tugas dan masalah kehidupan.  

c. Pembiasaan Memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk membiasakan sikap dan perilaku baik 

yang sesuai dengan ajaran Islam dan Budaya bangsa 

dalam menghadapi masalah kehidupan.  

d. Rasional Usaha memberikan peranan kepada akal 

peserta didik dalam memahami dan membedakan 

berbagai bahan ajar dalam materi pokok serta 
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kaitannya dengan perilaku yang baik dengan perilaku 

yang buruk dalam kehidupan duniawi.  

e. Emosional Upaya menggugah perasaan (emosi) 

peserta didik dalam menghayati perilaku yang sesuai 

dengan anjuran-anjuran agama dan budaya bangsa.  

f. Fungsional Menyajikan bentuk semua materi dari segi 

manfaatnya bagi peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari dalam arti luas.  

g. Keteladanan Menjadikan figur guru agama non agama 

serta petugas sekolah lainnya atau pun orang tua 

peserta didik sebagai cermin manusia berkeperibadian 

agama.  

 

4. Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

Secara umum materi pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam berisi materi Pokok sebagai berikut:  

Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pembelajaran ialah membelajarkan peserta didik 

menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar, yang 

merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, 

mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, 

sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau 

murid. Sedangkan menurut Corey sebagaimana yang 

dikutip oleh Syaiful Sagala Pembelajaran adalah suatu 

proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja 

dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah 

laku tertentu dalam kondisikondisi khusus atau 

menghasilkan respons terhadap situasi tertentu, 

pembelajaran merupakan subjek khusus dari pendidikan.  

a. Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang 

menuntut guru dalam menciakan dan menumbuhkan 

kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana yang 

telah diprogramkan.  
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b. Definisi di atas dapat ditarik satu pemahaman bahwa, 

pembelajaran adalah proses yang disengaja dirancang 

untuk menciakan terjadinya aktivitas belajar dalam 

diri individu. Dengan kata lain, pembelajaran 

Menurut Syaiful Sagala, Konsep dan Makna 

Pembelajaran merupakan sesuatu hal yang bersifat 

eksternal dan sengaja dirancang untuk mendukung 

terjadinya proses belajar internal dalam diri individu. 

Sedangkan Pendidikan Agama Islam (PAI) 

merupakan sebutan yang diberikan kepada salah satu 

subyek pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta 

didik muslim dan menjelaskannya pada tingkat 

tertentu.  

c. Pendidikan Agama Islam (PAI) juga berarti usaha 

yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan 

fitrah keberagaman subyek peserta didik agar lebih 

mampu memahami, menghayati dan mengamalkan 

ajaranajaran Islam. Selain itu PAI bukanlah sekedar 

proses usaha mentransfer ilmu pengetahuan atau 

norma agama melainkan juga berusaha mewujudkan 

perwujudan jasmani dan rohani dalam peserta didik 

agar kelak menjadi generasi yang memiliki watak, 

budi pekerti, dan kepribadian yang luhur serta 

kepribadian muslim yang utuh.  

d. Sebagai salah satu mata pelajaran yang mengandung 

muatan ajaran Islam dan tatanan nilai kehidupan 

Islami, pembelajaran PAI perlu diupayakan melalui 

perencanaan yang baik agar dapat mempengaruhi 

pilihan, putusan dan pengembangan kehidupan 

peserta didik. Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam pembelajaran PAI yaitu
58

 :  

1. Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, 

yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran dan 
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atau latihan yang dilakukan secara berencana dan 

sadar atas tujuan yang hendak dicapai  

2. Peserta didik disiapkan untuk mencapai tujuan, 

dalam arti dibimbing, diajari atau dilatih dalam 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, 

penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran 

agama Islam  

3. Pendidik melakukan kegiatan bimbingan dan 

latihan secara sadar terhadap peserta didik untuk 

mencapai tujuan pendidikan agama Islam.  

4. Kegiatan (pembelajaran) PAI diarahkan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, 

penghayatan dan pengamalan ajaran Islam peserta 

didik. 

 

5. Pelaksanaan Evaluasi Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam  

Evaluasi merupakan bagian integral dari 

pendidikan atau pengajaran sehinnga perencanaan atau 

penyusunan, pelaksanaan dan pendayagunaan nya pun 

dipisahkan dari keseluruhan perogram pendidikan atau 

pengajaran. Untuk penilitian kelompok mata pelajaran 

agama dan akhlak mulia, kompetensi yang dikembangkan 

terfokus pada aspek kognitif dan pengetahuan dan aspek 

afektif atau prilaku.penilitian hasil belajar untuk 

kelompok mata pelajaran agama dilakukan melalui: 

a. Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap 

untuk menilai perkembangan afeksi dan keperibadian 

peserta didik.  

b. Ujian, ulangan dan atau penugasan untuk mengukur 

aspek kognitif peserta didik.
59
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Hasil dari evaluasi yang diperoleh selanjutnya dapat 

digunakan untuk memperbaiki cara belajar peserta didik 

(fungsi formatif). Agar evaluasi dapat dilaksanakan tepat 

pada waktu yang diharapkan dan hasilnya tepat guna dan 

tepat arah, perlu mengikuti langkah-langkah berikut ini.
60

  

1. Menyusun rencana evaluasi : perencanaan evaluasi itu 

ujmumnya mencakup:  

a. Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. 

Hal ini disebabkan evaluasi tanpa tujuan maka 

akan berjalan tanpa arah dan mengakibatkan 

evaluasi menjadi kehilangan arti dan fungsinya.  

b. menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, 

misalnya aspek kognitif, afektif atau 

psikomotorik.  

c. Memilih dan menentukan teknik yang akan 

dipergunakan dalam pelaksanaan evaluasi 

misalnya apakah menggunakan teknik tes atau 

nontes.  

d. Menyusun alat-alat pengukur yang dipergunakan 

dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar 

peserta didik, seperti butirbutir soal non tes.  

e. menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang 

akan dijadikan pegangan atau patokan dalam 

memberikan interpretasi terhadap data hasil 

evaluasi.  

f. menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi 

hasil belajar itu sendiri.  

 

2. Menghimpun data : dalam evaluasi pembelajaran, 

wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah 
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melaksanakan pengukuraan, misalnya dengan 

menyelenggarakan tes pembelajaran.   

3. Melakukan verifikasi data : verifikiasi data 

dimaksudkan untuk memisahkan data yang baik yang 

dapat memperjelas gambaran yang sedang dievaluasi 

dari data yang kurang baik. (yang akan mengaburkan 

gambaran yang akan diperoleh apabila data itu ikut 

serta diolah)  

4. Mengolah dan menganalisis data : mengolah dan 

menganalisis hasil evaluasi dilakukan dengan 

memberikan makna terhadap data yang telah berhasil 

dihimpun dalam kegiatan evaluasi.  

5. Memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan : 

interpretasi terhadap data hasil evaluasi belajar pada 

hakikatnya adalah merupakan verbalisasi dari makna 

yang terkandung dalam data yang telah mengalami 

pengolahan dan penganalisaan.  

6. Tindak lanjut hasil evaluasi Bertitik tolak dari data 

hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah dan 

dianalasis dan disimpulkan sehingga dapat diketahui 

apa makna yang terkandung didalamnya, maka pada 

akhirnya evaluasi akan dapat mengambil keputusan 

atau merumuskan kebijakankebijakan yang akan 

dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan 

evaluasi tersebut.  

 

6. Tujuan Pendidikan Agama Islam  

Proses Pendidikan agama islam pada intinya 

merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik 

untuk mencapai tujuan-tujuan Pendidikan yang telah 

ditetapkan. Tujuan Pendidikan merupakan salah satu 

faktor yang sangat penting karna merupakan arah yang 

hendak dituju oleh Pendidikan itu sendiri. 
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Sedangkan Pendidikan agama islam menurut M. 

Arifin adalah “perwujudan nilai-nilai islami dalam pribadi 

manusia Pendidikan yang diikhtiarkan oleh pendidikan 

muslim melalui proses yang terminalpada hasil yang 

berkepribadian islam yang beriman, bertaqwa dan berilmu 

pengetahuan yang sanggup mengembangkan diri menjadi 

hamba Allah SWT. yang taat. Sebagaimana telah 

dijelaskan di atas Pendidikan tidak saja memberikan 

materi kepada peserta didik akan tetapi membiasakan 

peserta didik untuk mengamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga mereka mampu menjalani kehidupan 

dengan hal-hal yang positif dan mampu meninggalkan 

hal-hal yang negative. Maka Pendidikan harus mencakup 

tiga aspek, yitu : aspek kognitif yang berkaitan dengan 

kecerdasan peserta didik, aspek afektif yang berkaitan 

dengan pembinaan hati, seperti pengembangan rasa, qalbu 

dan rohani dan aspek psikomotor yaitu pembinaan 

jasmani seperti Kesehatan badan dan keterampilan. 

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, tujuan 

akhir dari Penidikan Agama Islam ada dua, yaitu: 

1. Mencapai kesempuraan manusia untuk mendekatkan 

diri kepada Allah SWT. dengan sedekat-dekatnya. 

2. Mencapai kesempurnaan manusia untuk meraih 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Tujuan akhir Pendidikan agama islam ini tidak terlepas 

dari tujuan hidup manusia dalam islam, yaitu untuk 

menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah SWT. Yang 

selalu bertaqwa kepada-Nya, dan dapat mencapai 

kehidupan berbahagia didunia dan akhirat. Dalam qur‟an 

surah adz-dzariyat 56 dan Ali-Imran 102, Allah SWT. 

Berfirman: 

 ِْ َْٔش اِْلَّ ٌَُِْعبُُذْو َّٓ َواْْلِ ٌِْج ا َخٍَْمُت ا َِ ٙ٘ -َو  

Artinya : “Aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”. 



 
 
62 

 َْ ْى ُّ ْضٍِ ُِّ  ُْ تُ ْٔ َّٓ اِْلَّ َواَ ْىتُ ُّ ىتِٖه َوَْل تَ َ َحكَّ تُم 
ُٕىا اتَّمُىا ّللّا  َِ َٓ ا  َْ ْٓاََُّهَا اٌَِّز  َ- ٕٔٓ  

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah 

kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan 

janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim”. 

Makna dan tujuan hidup manusia dalam agama 

islam juga diperintahkan oleh Allah SWT. Untuk 

dikemukakan Do‟a pembukaan (iftitah) setiap shalat. 

ٍْ هَ  ِ َّٕ ًْ أِ َُ لُ ُْ ِه ٍَّتَ اِْبش  ِِّ ا  ًّ ًَْٕا لَُِ ٍُ ەَۚ ِد ُْ ْضتَمِ ُِّ ً ِصَشاٍط   ٌ ٍْْٓ اِ ٍْ َسبِّ ىِٕ ذ 

 َٓ ُْ ْشِشِو ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  َْ ا َوا َِ  َو
ُْفًاَۚ ٔٙٔ -َحِٕ  

Artinya : “Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya 

Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, 

agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia 

(Ibrahim) tidak termasuk orang-orang musyrik.” 

 َْۙٓ ُْ ِّ ٍَ ٌْع  ِ َسبِّ ا ٍْ ّلِلّ  اتِ َّ َِ ٌَ َو ْحَُا َِ ٍْ َو ٍْ َؤُُضِى َّْ َصََلتِ ًْ اِ ٕٙٔ -لُ  

Artinya : “Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya 

salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk 

Allah, Tuhan seluruh alam”, 

Menurut Imam Al-Ghazali, Pendidikan yang 

benar merupakan sarana untuk bertaqwa dan sarana untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pendidikan juga 

dapat mengantarkan manusia untuk menggapai 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun demikian, 

menurut Al-Ghazali kebahagiaan didunia yang fana ini 

hanya sekedar faktor suplementasi bagi pencapaian 

kebahagiaan akhirat yang abadi. 

Kemudian hubungan vertical dan hubungan 

horizontal dinyatakan oleh M. Qurais Shihab bahwa: 

manusia sebagai sasaran Pendidikan pada dasarnya 

memiliki unsur-unsur material dan immaterial. Membina 

akalnya akan menghasilkan kesucian dan etika, sedangkan 

membina seluruh unsur-unsur yang terdiri dari materi dan 

immateri tersebut akan menghasilkan makhluk yang dua 
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dimensi dalam satu keseimbangan, dunia dan akhirat, 

ilmu dan iman. 

Dengan demikian, selain manusia dipersiapkan 

untuk kehidupan setelah dunia yaitu akhirat dengan 

menanamkan nilai-nilai agama yang terdapat di dalam Al-

qur‟an dan hadist manusia juga dipersiapkan untuk 

menghadapi kehidupan di dunia dengan panduan Al-

qur‟an dan hadist, sehingga persiapan kehidupan dunia 

dan akhirat menjadi seimbang. 

 

7. Hubungan Antara Kompetensi Pedagogik Guru Dengan 

Evaluasi Non Test Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

Kompetensi pedagogik guru merupakan salah 

satu alat untuk mendorong meningkatnya prestasi belajar 

peserta didik, pedagogik merupakan ilmu yang mengkaji 

secara kritis hakikat manusia dan hakikat pendidikan yang 

melipuiti proses, tujuan, dan manfaat pendidikan sebagai 

upaya dalam mengembangkan segala dimensi serta 

makhluk multi dimensi melalui proses pendidikan, yang 

bertujuan menumbuhkan kedewasaan dalam multi 

aspek.
61

 

Guru yang profesional pada intinya adalah guru 

yang memiliki kompetensi dalam melakukan tugas 

pendidikan dan pengajaran. Kompetensi pedagogik guru 

diperlukan dalam proses belajar karena seorang dapat 

memunculkan kesadaran akan kemerdekaan yang 

dimilikinya sehingga di kembangkan untuk meningkatkan 

kualitas dan taraf hidupnya. Keberhasilan peserta didik 

dalam belajar ditentukan oleh kegiatan proses belajar 

mengajar. Sedangkan keberhasilan peserta didik dalam 

belajar ditunjukkan oleh hasil evaluasi belajar.Untuk 

keberhasilan dalam mengemban peran sebagai guru, 

diperlukan adanya standar kompetensi, serta memiliki 
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kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Diantara kompetensi ini meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya, kemampuan penguasaan materi, 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar 

nasional pendidikan.Dari penjelasan tersebut maka guru 

dapat dikatakan berkompeten apabila guru dapat 

merencanakan, melaksanakan program dan 

mengevaluasitersebut. Guru hendaknya melakukan 

evaluasi Non Tes dengan cara wawancara, observasi, 

skala sikap, dan lain-lain, Guru juga harus memiliki 

ketrampilan dan keahlian dalam bidangnya sehingga dapat 

tercapai hasil yang optimal.  

Dalam Konteks pendidikan Agama 

Islam,Pendidik disebut murobi, mu‟alim, muadadib, 

mudarris, muzakki, dan usttaddz, yang di tugaskan untuk 

membimbing bukan mengajar yang mengandung konotasi 

otoritatif pihak pelaksana pendidikan yaitu pendidik. 

Dengan bimbingan sesuai dengan ajran ajaran islam maka 

peserta didik mempunyai ruang yang cukup luas untuk 

mengatualisasikan segala potensi yang dimilikinya.  

Pendidik sebagai pelaksana Pendidikaan, 

sedangkan pendidikan merupakan proses transformasi dan 

internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai nilai islam pada 

peserta didik melalui penumbuhan dan pengembangan 

potensi fitrahnya untuk mencapai keseimbangan dan 

kesempurnaan hidup dalam segala 
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