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ABSTRAK 

 

Pengaruh Pendekatan Saintifik Terhadap Hasil Belajar 

Mata Pelajaran Akidah Akhlak Di Masa Pandemi 

Kelas IX MTSN 2 Bandar Lampung 

 
Corona Virus Disease-2019 atau COVID-19 adalah penyakit 

yang disebabkan oleh Coronavirus jenis baru bernama Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus2 (SARS-COV2) yang didapati 

pada manusia semenjak munculnya kejadian luar biasa di kota Wuhan 

di Tiongkok pada Desember 2019. Oleh karena itu guru dan peserta 

didik dituntut untuk dapat bekerjasama agar proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai. 

 

 Metode yang digunakan  dalam  penelitian ini  adalah metode 

True Experimental Design. Ciri utama dari True Experimental Design 

adalah bahwa, sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun 

sebagai kelompok kotrol diambil secara random dari populasi tertentu. 

Desain yang digunakan adalah Posttest-Only Control Design. 

Instrumen yang digunakan adalah tes essay untuk mengukur 

mengukur hasil belajar peserta didik. setelah data terkumpul maka 

dilakukan pengolahan data menggunakan analisis statisktik dengan uji 

normalitas, homogenitas dan uji t. 

 

 Berdasarkan hasil uji normalitas maka di peroleh hasil uji 

normalitas untuk Lhitung  kelas eksperimen yaitu 0.168 dan kelas 

kontrol yaitu 0.196 sedangkan nilai untuk Ltabel(0,05) yaitu 0.220. jadi 

nilai yang diperoleh Ltabel ≤ Lhitung  yaitu 0.168≤ 0.220 untuk kelas 

eksperimen dan 0.196 ≤ 0.220 untuk kelas kontrol sehingga Ho 

diterima dan dapat disimpulkan bahwa data hasil tes kelas kontrol dan 

kelas eksperimen berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Lalu 

menganalisis homogenitas, diketahui hasil uji homogenitas yaitu  

Fhitung  yaitu 2.31  sedangkan untuk nilai Ftabel  pada taraf nyata 5% 

(0.05) yaitu 2.46. Jadi nilai yang diperoleh Fhitung ≤ Ftabel  yaitu 2.31 ≤ 

2.46 sehingga Ho diterima. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut 

homogen dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan, sehingga 

dapat dilakukan sebagai objek penelitian selanjutnya. Berdasarkan 

hasil uji hipotesis menggunakan uji t maka diperoleh Thitung  yaitu 

3.127 dan Ttabel yaitu 2.04 . Ternyata  Thitung  ≥ Ttabel yaitu 3.127 ≥ 2.04 

karena thitung lebih besar dari ttabel maka Ho ditolak dan H1 diterima, 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pada 

pendekatan pemebelajaran saintifik terhadap hasil belajar mata 

pelajaran akidah akhlak di masa pandemi kelas IX MTSN 2 Bandar 

Lampung. 

  

Kata Kunci : Pendekatan Saintifik, Hasil Belajar, Di Masa 

Pandemi 
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ABSTRACT 

 

The Effect of Scientific Approach on Learning Outcomes 

Moral Aqeedah Subjects During a Pandemic 

Class IX MTSN 2 Bandar Lampung 

 

Corona Virus Disease-2019 or COVID-19 is a disease caused 

by a new type of Coronavirus called Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus2 (SARS-COV2) which has been found in 

humans since an extraordinary event occurred in the city of Wuhan in 

China in December 2019. Therefore, teacher and students are required 

to be able to work together so that the learning process can do well so 

that educational goals can be achieved. 

The method used in this research is the True Experimental 

Design method. The main characteristic of the True Experimental 

Design is that the samples used for experiments and as a control group 

are taken randomly from a certain population. The design used is 

Posttest-Only Control Design. The instrument  is an essay test to 

measure student learning outcomes. After the data has been collected, 

data processing is carried out using statistical analysis with normality, 

homogeneity and t tests. 

Based on the results of the normality test, the results of the 

normality test for the experimental class L count are 0.168 and the 

control class are 0.196, while the value for L table (0.05) is 0.220. so 

the value obtained by Ltable Lcount is 0.168≤ 0.220 for the 

experimental class and 0.196 0.220 for the control class so that Ho is 

accepted and it can be concluded that the test results data for the 

control class and the experimental class come from a normally 

distributed population. Then analyze the homogeneity, it is known that 

the results of the homogeneity test are Fcount which is 2.31 while the 

Ftable value at the 5% (0.05) level of significance is 2.46. So the value 

obtained by Fcount Ftable is 2.31 2.46 so that Ho is accepted. It can 

be concluded that the data is homogeneous and there is no significant 

difference, so it can be used as an object of further research. Based on 

the results of hypothesis testing using t test, it is obtained that T count 

is 3.127 and T table is 2.04. It turns out that Tcount Ttable is 3.127 

2.04 because tcount is greater than ttable then Ho is rejected and H1 is 
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accepted, so it can be concluded that there is an influence on the 

scientific learning approach on learning outcomes of moral aqidah 

subjects during the pandemic class IX MTSN 2 Bandar Lampung. 

 

Keywords: Scientific Approach, Learning Outcomes, During the 

Pandemic 
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MOTTO 

 

 

              

 

Artinya : “Jangan Kamu Merasa (Lemah) dan Jagan (Pula) 

Bersedih hati, Sebab Kamu Paling Tinggi (Derajatnya), 

Jika Kamu orang Beriman” 

(Q.S. Ali- Imran 139)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Daperteman Agama RI. Al-Quran Tajwid Terjemah. (Bandung : CV 

Penerbit Dipenegoro .2015).h.67 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Sesuai dengan pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa UIN 

Raden Intan Lampung, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan 

penegasan judul yang di buat untuk menghindari kesalahpahaman.  

 

PENGARUH 

Pengaruh yaitudaya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang 

atau benda) yang ikut membentuk kepercayaan, watak atau perilaku 

seseorang yang sifatnya memberi perubahan. Jadi di dalam 

pembelajaran pengaruh adalah sesuatu metode yang dapat merubah 

pembelajaran dari kurang efektif ke efektif maupun sebaliknya. 

 

PENDEKATAN SAINTIFIK 

Pendekatan Saintifik adalah rangkaian pembelajaran yang 

dibuat sedemikian rupa supaya peserta didik secara aktif merumuskan 

masalah, menganalisis data, prinsip atau hukum melalui tahapan-

tahapanmengumpulkan data melalui berbagai tehnik,,mengkonstruksi 

konsep, melihat (untuk menentukan atau medapati masalah), 

mengusulkan atau mengemukakan, menemukan konsep dan menarik 

kesimpulan, hukum atau prinsisp yang “ditemukan”.
1
 Jadi dapat kita 

ketahui bahwasannya pendekatan saintifik ini lebih menekankan pada 

kegitan siswa dalam proses pembelajaran. 

 

TERHADAP HASIL BELAJAR 

  Terhadap di KBBI adalah: kata depan untuk menandai tujuan; 

kepada; lawan.. Hasil belajar merupakan perolehan tindak belajar dan 

mengajar.Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan kegiatan 

penilaian hasil belajar. Dari sisi peserta didik, hasil belajar merupakan 

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar.
2
 

                                                 
1 Daryanto. Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013. 

(Yogyakarta: Gava media. 2014). H.51 
2Zainal Arifin. Evaluasi Pembelajaran. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

2011).h.298 
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MATA PELAJARAN   

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ,arti mata 

pelajaran adalah pelajaran yang harus diajarkan (dipelajari) untuk 

sekolah dasar atau sekolah lanjutan. 

 

AKIDAH 

  Dari sudut pandang etimologi, aqidah berasal dari kata 

„aqada-ya‟qidu-‟aqadan-‟aqidatan. „Aqdan berarti simpul,ikatan, 

perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi „aqidah berarti 

keyakinan.Aqidah berasal dari kata aqoid عقويد, yaitu sesuatu yang 

wajib diyakini hati tanpa keraguan.
3
 

 

AKHLAK 

  Dari sudut pandang etimologi Akhlaq (Bahasa Arab) adalah 

bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti , perangai, tingkah 

laku atau tabiat. Berasal dari kata khalaqa yang berati menciptakan. 

Seakar dengan kata Khaliq (Pencipta), makhluq (yang diciptakan) dan 

khalaq (penciptaan).
4
 

 

DI MASA PANDEMI  

Menurut KBBI, kata (Di) merupakan kata depan untuk 

menandai waktu, wabah yang telah menyeber ke berbagai benua dan 

negara,dan mudah menular disebut dengan pandemi. Jadi dapat kita 

ketahui bahwasannya pandemi ini penularannya sangat cepat namun 

bukan berarti penyakit ini diklasifikasikan berbahaya hanya saja 

penularannya yang sangat cepat dalam sebuah wilayah. 

 

KELAS VIII 

Kelas VIII adalah jenjang kelas untuk siswa di sekolah 

menengah pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiah yang lebih fokus 

di bidang keagamaan. 

 

                                                 
3Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam (Yogyakarta : Lembaga Pengkajian dan 

Pengalaman Islam, 2018), h.1. 
4Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq (Yogyakarta : Lembaga Pengkajian dan 

Pengamalan Islam, 2000), h.1. 
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MTSN 2 BANDAR LAMPUNG 

MTSN 2 Bandar lampung adalah sekolah keagamaan islam 

negeri yang berada di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, 

yang berada di Jalan. Pulau Pisang No. 20 Korpri Raya Sukarame. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Corona Virus Disease-2019 atau COVID-19 adalah penyakit 

yang disebabkan oleh Coronavirus jenis baru bernama Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus2 (SARS-COV2) yang didapati 

pada manusia semenjak munculnya kejadian luar biasa di kota Wuhan 

di Tiongkok pada Desember 2019.
5
 Virus SARS- COV2 menular 

lewat kontak langsung dengan percikan dahak dari orang yang 

terinfeksi (melalui batuk atau bersin), dan melalui memegang 

permukaan yang dipegang oleh orang yang terinveksi.  

 Dengan fenomena itu, kegiatan sekolah juga terpaksa harus 

dibatasi agar menghindari munculnya kluster penularan baru. kegiatan 

belajar di sekolahpun harus  dialihkan menjadi kegiatan belajar di 

rumah melalui daring ataupun luring untuk mencegah penularan 

COVID- 19, dan untuk PPDB (Penerimaan Siswa Baru) agar 

dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan.
6
 

Oleh karena itu guru dan peserta didik dituntut untuk dapat 

bekerjasama agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik 

sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai. 

 Pembelajaran tatap muka juga harus mengikuti protokol 

kesehatan sesusai daerah masing-masing, adapun fase penaganan 

pandemi terbagi menjadi 2 yaitu   : 

a. Masa Transisi 

1. Pembelajaran tatap muka dalam satuan pendidikan berlangsung 

2 bulan  

2. Pembagian rombongan belajar yaitu dalam satu minggu hanya 

setangah dari siswa yang boleh belajar tatap muka secara 

langsung dan tetap memperhatikan kesehatan siswa, guru, dan 

                                                 
5Amalia utami, zahratul fuhtuhat, Anis nurhasanah. “penerapan scientific 

learning pada pembelajaran akidah akhlak pada masa pandemi covid-19”. 
Vol.2.No.1.2021.h.36 

6Amalia utami, zahratul fuhtuhat, Anis nurhasanah. Ibid.h.36 
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warga sekolah. 
7
tidak lupa pula untuk selalu mengenakan 

masker dan menjaga protokol kesehatan sesuai dengan arahan 

pemerintah. 

 

b. Masa Setelah Pandemi 

Bila suatu daerah sudah memasuki zona hijau yang berarti masa 

transisi sudah selesai dan memasuki masa setelah pandemi.  

Selama hidup manusia belajar untuk berproses menuju 

kehidupan suapaya menjadi lebih baik. karna pendidikan 

memainkan pernanan penting dan yang membedakan manusia 

dengan makhluk yang lain. Pendidikan sudah berlangsung sedari 

kecil dari orang tuanya dan akan saat sudah dewasa dan 

berkeluarga, mereka akan melanjutkan mendidik anak-anaknya.
8
 

 

Peserta didik (siswa) yang menerima dan memahami pengetahuan 

sebagai bagian dari dirinya, sesuah itu mengolahnya sedemikian rupa 

untuk kebaikan dan keberhasilan bersama. Hal tersebut dapat kita 

sebut sebagai proses pembelajaran yang merupakan pengertian dari 

Pendidikan. Pendidikan tersebut bermaksud bukan berupa materi 

pelajaran yang didengar saat diucapkan, dilupakan begitu guru selesai 

mengajar juga baru diingat kembali pada masa ulangan atau ujian 

datang, akan tetapi sebuah pendidikan yang membutuhkan proses, 

tidak hanya baik, namun juga asyik serta menarik, baik bagi guru 

ataupun siswa. Orang-orang yang berilmu tidak hanya bermanfaat 

untuk dirinya dan orang lain tetapi juga dapat diangkat derajatnya oleh 

Allah SWT. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-Mujaadilah 

ayat 11 yang berbunyi :  

                                                 
7Kemendikbud, “ Panduan Penyelenggaraan pembelajaran Pada Tahun Ajaran 

2020/2021 di Masa Pandemi Corona Disease 2019(Covid 19)” Power Point, 

(www.Kemendikbud.co.id, Jakarta Pusat, Juni 2020). 
8Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan 

Filosofis, (Yogyakarta: Suka Press, 2014) 

http://www.kemendikbud.co.id/
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Yang artinya : “Hai orang-orang beriman jika kamu dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan menyediakan kelapangan untukmu. dan jika 

dikatakan: "Bangkitlah kamu", Maka bangkitlah, Pasti Allah akan 

meningkatkan orang-orang yang beriman di sekitarmu dan orang-

orang yang disediakan ilmu pengetahuan beberapa derajat. juga Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu lakukankan”.9 

 

 Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan pentingnya 

prilakuketikedatang ke majelis  jugaberharganya ilmu sebagai 

tuntunan hidup manusia, meningkatnya derajat itu akan didapatkan 

oleh manusia-manusia yang berpengatahuanketika didunia maupun di 

alam akhirat. Seseorang yang berpengetahuan hendaknya mengikuti 

ilmu padi, padi ketika berisi akan semakin membungkukmaksudnya 

semakin pintar maka akan lebih rendah hati. Mencari Pengetahuan 

dimana saja juga kapan saja bisa, karena ilmu bukan hanya didapatkan 

dari pendidikan formal namun juga pendidikan non formal.  

 Pendidikan menggunakan kurikulum sebagai rencana yang 

dibuat untuk  mempermudah kegiatan belajar mengajar yang di 

bimbingan dan ditanggung jawab oleh sekolah atau lembaga 

pendidikan beserta anggotapendidiknya. Seperti kurikulum formal 

berisi, tujuan pelajaran, bahan pelajaran yang harus sistematis, strategi 

belajar-mengajar dan kegiatan-kegiatannya, serta sistem evaluasi 

untuk mengetahuisampai mana tujuan tercapai.
10

 

                                                 
9Departemen Agama RI.  Al- Quran Tajwid Terjemah. (Bandung : CV 

Penerbit Dipenegoro .2015).h.543. 
  10Nasution, S. Kurikulum dan pengajaran. (Jakarta : Bumi aksara. 2012). 

h.5. 
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Pada prosesnya, ranah psikologi sangat diperlukan untuk memahami 

keadaan pendidik dan peserta didik, oleh karenanya, jika didasari 

literatur psikologi, maka akan ditemukan banyak teori belajar yang 

bersumber dari ilmu ilmu psikologi.
11

 Menurut Chairul Anwar 

berpendapat bahwa ilmu tidak bisa ditransfer atau dipindahkan dari 

guru ke murid.
12

 

 Penerapan stategi pembelajaran harus mempertimbangkan tiga 

hal penting agar penerapannya efektif. Tiga hal penting tersebut 

adalah karakteristik peserta didik, tujuan mata pelajarannya, dan 

karakteristik mata pelajarannya.
13

Pada K-2013 pembelajarannya 

menggunakan scientific approach, penerapan pendekatan ilmiah pada 

pembelajaran bukan hanyaberfokus pada bagaimana mengembangkan 

kompetensi peserta didik ketika melakukan observasi ataupun 

eksperimen, namun juga bagaimana mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan kemampuan berfikir sehingga mampu mendukung 

kreatif dalam berinovasi maupun berkarya. 

 Pada bagian pembelajaran, pendidikan seharusnya bukan 

hanya memiliki sasaran untuk memberikan peserta didik dengan 

pengetahuan namun juga semua aspek  dunia pendidikan, baik 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek yang ketiga ini 

penting dalam pendidikan, karna jika aspek tersebut tercapai 

dengan yangdi didik dalam mengetahui, memahami berbagai ilmu 

menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa pengetahuandidapat berasal 

dimana dan kapan saja, tidak harus pada pengetahuan searah dari 

guru. sehingga kondisi kondisi pembelajaran yang diinginkan tercipta 

untuk membantu peserta didik dalam mencari tahu dari mana saja 

bukan hanya disuapi terus.
14

 

Penerapan ini dalam pembelajaran dibantu keterampilan 

proses seperti observasi, bertanya, mengumpulkan informasi, menalar, 

dan mengasosiasikan, serta mengkomunikasikan. Dalam proses 

                                                 
11Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontenporer, 

(Yogyakarta: Diva Press,2017)h.13 
12Ibid h.63 
13Ali mudlofir.Evi fatimatur,R.Desain Pembelajaran Inovatif dari teori ke 

praktek.(Jakarta:PT Rajagrafindo Persada.2016).h.104. 
14Kemendikbud, Pendekatan dan strategi pembelajaran 

(Jakarta:t.p.,2013),h.1. 
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tersebut, bimbingan pendidik di perlukan. Namun hal tersebut harus 

semakin berkurang dengan semakin bertambah dewasanya siswa atau 

tingkatan siswa.
15

sehingga  peserta didik diharuskan lebih aktif dalam 

proses pembelajaran juga tidak hanya mengandalkan guru. Terdapat 

penjelasan didalam Al-Qur‟an tentang hal tersebut, sebabpada proses 

pendidikan seseorang dapat mengetahui ilmu yang baru dipahami 

olehnya, terdapat didalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yaitu: 

                           

                             

1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
16

 

 

 Kependidikan merupakan intelek manusia dari  mata pelajaran 

“menulis,membaca,dan berhitung” namundalam perkembangan 

tuntutan hidup, menyebakan tugas tersebut nenjadi luar biasa, kecuali 

mengoptimalkan otak, juga mengajarkan akhlak atau moralitas yang 

tumbuh dari dalam hati.
17

sehingga dibutuhkan keseimbangan 

mempelajari nilai-nilai keislaman dan pengetahuan umum sehingga 

terjadi kesinambungan antara nilai-nilai kemanusiaan dan adab dalam 

bermasyarakat. Dapat kita ketahui pembelajaran akidah akhlak 

sangatlah luas cakupannya seperti membahas tentang menghindari 

perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Dari beberapa materi 

tersebut membutuhkan proses observasi, bertanya, mengeksplorasi, 

                                                 
15Daryanto.pendekatan pendekatan pembelajaran saintifik kurikulum 

2013.(yogyakarta: Gava media.2014)h.51. 
16Departemen Agama RI.  Al- Quran Tajwid Terjemah. (Bandung : CV 

Penerbit Dipenegoro.2015).h.597. 
17Muzayyin Arifin. Filsafat pendidikan islam.(Jakarta: Bumi 

aksara.2016).h.53. 
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mengasosiasi, juga mengkomunikasikan tentunya akan mempermudah 

memahaminya menggunakan pendekatan saintifik.   

Pada  hasil observasi di MTSN2 Kota Bandarlampung yang 

menggunakan K-2013 disemua mata pelajaran termasuk PAI salah 

satunya pada  mata pelajaran akidah akhlak. Proses pembelajaran pada 

K-2013 untuk jenjang MTS sederajat pada umumnya dilaksanakan 

menggunakan pendekatan ilmiah, namun masih banyak kendala yang 

dialami oleh guru MTSN 2 Bandarlampungdi masa pandenmi. 

Pendekatan saintifik di MTSN2 belum optimal terkhusus pada 

materi akidah akhlak. Berdasarkan  hasil diskusi didalam kelas. 

Peserta didik terkadang masih kesulitan dalam pembelajaran daring 

karena belum terbiasa. murid memiliki sikap kritis yang masih rendah 

sehingga kurang aktif dalam melakukan tanya jawab di kelas. Saat  

melakukan presentasi hampir semua peserta didik  kurang fokus 

mendengarkan penjelasan kelompok yang sedang berpresentasi 

dikarenakan sinyal yang kurang baik, akibatnya banyak peserta didik 

yang kurang paham materi yang sedang di terangkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rumiyati 

menjelaskan bahwa guru-guru yang melakukan pendekatan saintifik 

ada namun belum optimal. Banyak hal yang membuat guru kurang 

optimal dalam penerapan saintifik seperti, guru belum terbiasa 

mengajar menggunakan daring, guru kekurangan waktu pembelajaran 

pada saat menggunakan pendekatan saintifik, Metode /model 

pembelajaran daring mneggunakan zoom/G-meetguru masih kesulitan 

menjelaskan pembelajaran daring dengan menggunakan pendekatan 

saintifik karna ada beberapa siswa yang terkendala sinyal, dan adanya 

siswa yang tidak memiliki kuota lalu Ibu Rumiyati juga menjelaskan 

di MTS Negeri 2 ini memiliki kegiatan Pramuka, KKR(uks), dan Seni.  

Merujuk dari permasalahan diatas, maka peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian tentang penerapan metode pembelajaran 

tersebut dengan judul, “PENGARUHPENDEKATAN SAINTIFIK 

TERHADAP MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK DI 

MASA PANDEMI KELAS IX MTSN 2 BANDAR LAMPUNG”. 
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C. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dan berdasarkan 

pengamatan lapangan di MTSN 2.Bandarlampung, maka terdapat 

beberapa masalah yang dapat penulis identifikasi yaitu:  

1. Pendidik dan peserta didik jarang melakukan pembelajaran 

menggunakan daring sehingga sebagian peserta didik merasa 

kesulitan dalam memahami materi. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan ibu rumiati selaku guru mata pelajaran 

akidah akhlak yang menyatakan “guru kekurangan waktu 

waktu pembelajaran pada saat menggunakan pendekatan 

saintifik, Metode /model pembelajaran daring mneggunakan 

zoom/G-meetguru masih kesulitan menjelaskan pembelajaran 

daring dengan menggunakan pendekatan saintifik karna ada 

beberapa siswa yang terkendala sinyal, dan adanya siswa yang 

tidak memiliki kuota. 

2.  Penggunaan media pembelajaran belum maksimal sehingga 

peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

3. Konsep materi Menghindari Perilaku Menyimpang Dalam 

Pergaulan Remaja sebagian besar menggunakan metode 

diskusi dan ceramah sayangnya nilai yang didapat belum 

seperti yang diharapkan. 

 

D. Batasan Masalah 

1.   Subjek penelitian ini adalah Peserta didik Kelas IX MTS 

Negeri 2 .Bandarlampung tahun ajaran 2021/2022. 

2. Objek penelitian yang akan diteliti adalah Pendekatan saintifik 

yang dalam hal ini dapat mempengaruhi proses pembelajaran 

daring peserta didik kelas IX semester ganjil MTS Negeri 2 

Bandar lampung.   

3. Materi pada penelitian ini yaitu Menghindari Perilaku 

Menyimpang Dalam Pergaulan Remaja. 

 

E. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalahnya yaitu : “Apakah terdapat 

pengaruh  pendekatan pembelajaran saintifik terhadap mata 
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pelajaran akidah akhlak di masa pandemi  kelas IX MTS Negeri 2 

Bandar Lampung  ?” 

 

F. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan “untuk mengetahui Pengaruh 

pelaksanaan pendekatan saintifik terhadap  mata pelajaran akidah 

akhlak di masa pandemi kelas IX MTS Negeri 2 Bandar 

Lampung”. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaaat Penelitiannya berupa: 

a. Pada  peserta didik, mampu meningkatkan kemampuan 

saintifik dalam memahami materi pelajaran. 

b. Pada  Guru pendidikan agama islam, berguna sebagai 

alternatif ketika memilih pendekatan pembelajaran yang lebih 

efektif untuk mengembangkan kualitas profesi juga mutu 

pendidikan.  

c. Pada Sekolah, berguna sebagai masukan informasi untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dan proses pengajaran yang 

ada di sekolah. 

 

Bagi Peneliti lain, untuk memberi informasi baru tentang 

pendekatan saintifik sehingga mampu diterapkan di pembelajaran 

mendatang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pendekatan Saintifik 

a. Pengertian Pendekatan Saintifik  

Dalam Kamus Besar Bahasa indonesia, pendekatan 

adalah “proses perbuatan, cara mendekati; usaha dalam rangka 

aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang 

yang diteliti; metode-metode untuk mencapai pengertian 

tentang masalah penelitian.” Pendekatan adalah cara kerja 

untuk memudahkan pendidikan/warga belajar agar peserta 

didik atau warga belajar ingin belajar untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan.
18

 Dilihat dari pendekatannya, 

pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan yaitu, pendekatan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pendekatan 

pembelajaran yang berpusat pada guru. 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah 

proses pembelajran yang dirancangkan rupa agar peserta didik 

secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip 

melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi 

atau menemukan masalah), merumuskan masalah, 

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpilkan data 

dari berbagai tehnik, menganalisis data, menarikesimpulan 

dan menemukan konsep, hukum atau prinsisp yang 

“ditemukan”.
19

 

Allah telah menunjukan kepada kita prinsip-prinsip 

dalam melaksanakan pendidikan terhadap manusia. Allah 

menurunkan Alquran yang bertujuan untuk memberi rahmat 

sekalian alam melalui proses pendidikan atau pengajaran. Di 

dalam proses itu terdapat sistem pendekatan metodologis yang 

                                                 
18Koko Abdul Kodir. Metodologi Studi Islam.(Bandung: CV Pustaka 

setia.2017).h.112. 
19Daryanto. Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013. 

(Yogyakarta: Gava media. 2014). H.51 
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pada dasarnya dapat kita analisis sebagai berikut, Pendekatan 

scientifik yang Memandang bahwa manusia yang diciptakan 

Nya adalah makhluk yang dikaruniai daya (potensi) 

menciptakan atau menemukan hal-hal baru yang kemudian 

dikembangkan melalui inteleknya menjadi sesuatu yang 

bermanfaat bagi kesejahteraan hidupnya. Hasil ciptaan dan 

penemuannya itu berupa ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

ilmu-ilmu lainnya. Akan tetapi, semua ilmu dan teknologi dan 

ilmu-ilmu yang lain ditemukan harus didasari dengan iman. 

Dengan ilmu pengetahuan yang didasari iman, manusia dapat 

memperoleh derajat yang tinggi.
20

 

Menurut Vygotsky, dalam teorinya menyatakan bahwa 

pembelajaran  terjadi apabila peserta didik bekerja atau 

menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-

tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuan atau 

tugas itu berada dalam zone of proximal development daerah 

terletak antara tingkat perkembangan anak saat ini yang 

didefinisiskan sebagai kemampuan pemecahan masalah di 

bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih 

mampu.
21

 

Berdasarkan definisi diatas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa, Pendekatan saintifik dalam pembelajaran 

melibatkan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, 

mengukur, meramalkan, menjalaskan, dan menyimpulkan. 

Dalam proses tersebut tentunya guru berperan untuk 

membantu peserta didik dalam pembelajaran. Namun bantuan 

guru harus menyesuaikan kelas siswa yang di ajar. 

Kendatipun model ini berpusat pada kegiatan peserta 

didik, namun guru tetap memegang peranan penting sebagai 

pembuat desain pengalaman belajar. Guru berkewajiban 

mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan. Ada 

waktunya guru perlu memberikan penjelasan, melontarkan 

pertanyaan, memberikan komentar, dan saran kepada peserta 

                                                 
20 Muzayyin Arifin. Filsafat Pendidikan Islam. (Jakarta: Bumi Aksara. 2016), 

h. 100-101 
21 Daryanto. Op.Cit.h.52-53. 
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didik. Guru berkewajiban memberikan kemudahan belajar 

melalui penciptaan iklim yang kondusif, dengan 

menggunakan fasilitas media dan materi pembelajaran yang 

bervariasi. Secara mendasar media dibedakan menjadi dua 

yaitu media dua dimensi dan media tiga dimensi. Media dua 

dimensi yaitu yang hanya bisa diamati dari satu arah pandang 

saja, contohnya peta, gambar, bagan, dan lain sebagainya, 

sedangkan media tiga dimensi yaitu media yang diamati dari 

arah pandang mana saja, contohnya globe, kerangka manusia. 

 

b. Tujuan Dan Prinsip-Prinsip Pembelajaran Dengan 

Pendekatan Saintifik 

 Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

didasarkan pada keunggulan pendekatan tersebut. Beberapa 

tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah : 
22

 

a) Untuk meningkatkan kemampuan intelek,khususnya 

kemampuan berfikir tingkat tinggi siswa. 

b) Untuk membentuk kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. 

c) Terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa 

bahwa belajar itu suatu kebutuhan.  

d) Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 

e) Untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, 

khususnya dalam menulis artikel ilmiah. 

f) Untuk mengembangkan karakter siswa.  

Sedangkan beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam 

kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut :
23

 

a) Pembelajaran berpusat pada siswa. 

b) Pembelajaran membentuk students self concept. 

c) Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 

d) Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa 

untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, 

hukum, dan prinsip. 

                                                 
22 Daryanto. Op.Cit.h.54. 
23 Daryanto. Op.Cit.h.58. 
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e) Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan 

kemampuan berfikir siswa. 

f) Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan 

motivasi mengajar guru. 

g) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih 

kemampuan dalam komunikasi. 

h) Adanya proses validasi terhadap konsep,hukum, dan 

prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur 

kognitifnya. 

 

c. Langkah-langkah Pendekatan Saintifik 

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua 

jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah 

(saintifik). Pendekatan saintifik dalam pembelajaran disajikan 

sebagai berikut :
24

 

a) Mengamati (observasi) 

 Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan 

proses pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini 

memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media 

media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, 

dan mudah pelaksanaannya. Tentu saja kegiatan mengamati 

dalam rangka pembelajaran ini biasanya memerlukan waktu 

persiapan yang lama dan matang, biaya dan tenaga relatif 

banyak, dan jika tidak terkendali akan mengaburkan makna 

serta tujuan pembelajaran. 

b) Menanya  

 Guru membuka kesempatan secara luas kepada 

peserta didik untuk mengetahui apa yang sudah disimak, 

dibaca atau dilihat. Kegiatan ini memerlukan peran guru 

membimbing peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, 

pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang konkrit 

sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, 

dan prosedur yang sudah ada. 

 

 

                                                 
24 Daryanto. Op.Cit.h..60 
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c) Mengumpulkan informasi 

 Kegiatan “mengumpulkan informasi” merupakan titik 

lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali 

atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui 

berbagai cara. Dalam permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, 

aktivitas mengumpulkan informasi dilakukan melalui 

eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, 

mengamati objek/kejadian/aktivitas wawancara dengan 

narasumber dan sebagainya, 

d) Mengasosiasikan/ Mengolah Informasi/ Menalar 

 Kegiatan “mengasosiasi/mengolah 

informasi/menalar” dalam kegiatan pembelajaran 

sebagaimana disampaikan dalam permendikbud Nomor 81a 

Tahun 2013, adalah proses informasi yang sudah 

dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan 

mengumpulkan/eksperimen maupun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. 

Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat 

menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada 

pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari 

berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda 

sampai kepada yang bertantangan. Kegiatan ini dilakukan 

untuk mengetahui keterkaitan satu informasi dengan informasi 

lainya lalu menemukan sebuah pola dari keterkaitan informasi 

tersebut. Adapun kompetisi yang diharapkan adalah 

mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat peraturan, 

kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan 

kemampuan berfikir induktif serta deduktif dalam 

menyimpulkannya. 

e) Mencoba  

 Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau 

otentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan 

percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. 

Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan 

untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Aktivitas pembelajaran 
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yang nyata untuk ini adalah: 1) menetukan tema atau topik 

sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum, 

2) mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang 

tersedia dan harus disediakan, 3) mempelajari dasar teoritis 

yang relevan dan hasil-hasil eksperimen sebelumnya, 4) 

melakukan dan mengamati percobaan, 5) mencatat fenomena 

yang terjadi, 6) menarik simpulan atas hasil percobaan, 7) 

membuat laporan dan mengkomunikasikan hasil percobaan.  

Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan eksperimen atau 

mencoba dilakukan melalui tiga tahap , yaitu persipan, 

pelakasanaan, dan tindak lanjut. 

f)  Menarik kesimpulan 

 Setelah menemukan keterkaitan antar informasi dan 

menemukan berbagai pola dari keterkaitan tersebut, 

selanjutnya secara bersama-sama dalam satu kesatuan 

kelompok, atau secara individual membuat kesimpulan. 

g)  Mengkomunikasikan 

Pada kegiatan saintifik guru diharapkan memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan 

apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan 

melalui menuliskan  atau menceritakan apa yang ditemukan 

dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan 

menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan dikelas dan 

dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau 

kelompok peserta didik tersebut. 

 

d. Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Saintifik 

   Penulis mengambil pendekatan pembelajaran saintifik karna 

memiliki keunggulan di antaranya :
25

 

1. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan 

keterampilan- keterampilan dan proses-proses kognitif.  

                                                 
25 Desi Ambarsari,”Peningkatan Keterampilan Mengkomunikasikan Dan 

Prestasi Belajar Ipa Melalui Penerapan Pendekatan Saintifik Pada Siswa Kelas IV A 
Sekolah Dasar Negeri Rejowinagun 1 Yogyakarta” (Disertasi, Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2016). 20. 
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2. Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat 

pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, 

dan transfer.  

3. Menimbulkan rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya 

rasa menyelidiki dan berhasil.  

4. Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya 

sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri.  

5. Memperoleh kepercayaan bekerjasama dengan temannya 

6. Pembelajaran berpusat ke siswa dan guru karna dengan 

siswa mengemukakan pendapat dapat di luruskan dengan guru 

7. Proses pembelajaran menjadi lebih efektif 

8. Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan siswa 

 

   Seperti kutub positif dan negatif batrai, setiap  pembelajaran 

pasti ada kekurangan.  kekurangan pada pendekatan saintifik 

ini yaitu : 

1. Untuk siswa yang kurang pandai/sulit memahami materi 

akan kesulitan  karna biasanya saat gilirannya tiba dia akan 

cendrung kebingungan. 

2. tidak semua siswa siap berpikir sehingga bagi siswa yang 

kurang pandai  akan mengalami banyak hambatan. Selain itu 

kurang efektif jika  jumlah siswa banyak karena 

membutuhkan waktu yang lama untuk  membantu siswa 

dalam menemukan teori atau pemecahan masalah. 

 

2. AKIDAH  AKHLAK 

a. Pengertian Akidah  Akhlak 

  Dapat kita ketahui akidah dan akhlak itu mempunyai 

pengertian secara terpisah yaitu : 

1. Aqidah 

Secara etimologis (lughatan), aqidah berakar dari kata 

„aqada-ya‟qidu-‟aqadan-‟aqidatan. „Aqdan berarti 

simpul,ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk 

menjadi „aqidah berarti keyakinan.
26

 

                                                 
26Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam (Yogyakarta : Lembaga Pengkajian dan 

Pengalaman Islam, 2018), h.1. 
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Aqidah berasal dari kata aqoid عقويد, yaitu sesuatu yang 

wajib diyakini hati tanpa keraguan.
27

 

Aqidah menurut syara ialah, iman yang kokoh terhadap 

segala sesuatu yang disebut dalam Al-Qur.an dan 

Hadits shahih yang berhubungan dengan tiga sendi 

Aqidah Islamiyah, yaitu :  

1) Ketuhanan, meliputi sifat-sifat Allah SWT, nama-

nama-Nya yang baik dan segala pekerjaan-

Nya.(Ilahiyat) 

2) Kenabian, meliputi sifat-sifat Nabi, keterpeliharaan 

mereka dalam menyampaikan risalah, beriman tentang 

kerasulan dan mukjizat yang diberikan kepada mereka. 

Dan beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan 

kepada mereka.(Nubuwat) 

3) Alam kebangkitan;  

a) Alam rohani, membahas alam yang tidak dapat 

dilihat oleh mata.  

b) Alam barzah, membahas tentang kehidupan di 

alam kubur sampai bangkit pada hari kiamat. 

c) Kehidupan di alam akhirat, meliputi tanda-tanda 

kiamat, huru-hara, pembalasan amal perbuatan.
28

 

 

Dapat kita ketahui, pembahasan akidah bisa juga mengikuti 

sistematika arkanul iman yaitu : 

1. Iman kepada Allah 

2. Iman kepada Malaikat (termasuk pembahasan makhluk rohani 

lainnya seperti jin,iblis dan syaitan) 

3. Iman kepada Kitab-Kitab Allah 

4. Iman kepada Nabi dan Rasul 

5. Iman Kepada Hari Akhir 

6. Iman Kepada Taqdir Allah 

 

                                                 
27Yunus, Mahmud, Kamus Arab Indonesia, Jakarta, Hidayat Karya Agung, 

1973, h.275 
28Ibid, hal.115 
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Aqidah adalah suatu hal yang pokok dalam ajaran Islam, karena 

itu merupakan suatu kewajiban untuk selalu berpegang teguh 

kepada aqidah yang benar. Aqidah mempunyai posisi dasar yang 

diibaratkan sebuah bangunan yang mempunyai pondasi yang 

kokoh maka bangunan itu akan berdiri tegak. Pengertian aqidah 

secara terminologi (istilah) dikemukakan oleh para ahli 

diantaranya : Menurut Imam Al-Ghazali menyatakan, apabila 

aqidah telah tumbuh pada jiwa seorang muslim, maka 

tertanamlah dalam jiwanya rasa bahwa hanya Allah sajalah yang 

paling berkuasa, segala wujud yang ada ini hanyalah makhluk 

belaka. 

 

Sumber Akidah 

 Sumber aqidah islam adalah Al-Qur‟an dan Sunnah. 

Artinya apa saja yang disampaikan Allah dalam Al-Qur‟an dan 

oleh Rasulullah dalam Sunnahnya wajib diimani (diyakini dan 

diamalkan). 

 Akal pikiran tidak menjadi sumber akidah, tetapi hanya 

berfungsi memahami nash-nash yang terdapat pada kedua 

sumber tersebut dan mencoba-kalau diperlukan-membuktikan 

secara ilmiah kebenaran yang disampaikan oleh Al-Qur‟an dan 

Sunnah. Itupun harus didasari suatu kesadaran bahwa akal 

manusia sangat terbatas untuk memahami Al-Qur‟an dan 

Sunnah
29

. Karna akal manusia memiliki banyak keterbatasan, 

untuk itu tugas kita harus meyakini apa saja yang yang tertulis di 

Al-Qur‟an dan Sunnah dan mengamalkannya di kehidupan 

serhari-hari. Al-Qur‟an menjelaskan semua fenomena alam dan 

juga astronomi, biologi hingga ke kehidupan setelah kematian 

yaitu akhirat. Karna bumi ini hanya tempat kita singgah 

sementara, untuk itu mari kita memperbanyak amal dan ibadah 

kepada Allah Swt dan mengerjakan Sunnah sebagai bukti cinta 

kita kepada Rasulullah Saw. 

 

 

 

                                                 
29. Ibid, h.6 
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Fungsi Aqidah 

 Aqidah adalah dasar pondasi untuk mendirikan 

bangunan, semakin tinggi bangunan yang didirikan, harus 

semakin kokoh pondasi yang dibuat. Kalau pondasinya lemah 

bangunan itu akan cepat ambruk. Tidak ada bangunan tanpa 

pondasi.  

 Ajaran islam jika kita bagi dalam sistematika Aqidah, 

ibadah, Akhlak, dan Mu‟amalat, atau Aqidah, Syariah dan 

Akhlak atau Iman, Islam dan Ihsan, maka ketiga aspek atau 

keempat aspek di atas tidak dapat dipisahkan sama sekali. Satu 

sama lain sama terikat. 

 Seseorang yang mempunyai aqidah yang kuat, pasti akan 

melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia 

dan bermu‟amalat dengan baik. Ibadah seseorang tidak akan 

diterima oleh Allah SWT kalau tidak dilandasi dengan aqidah. 

Seseorang tidaklah dinamai berakhlak mulia bila tidak memiliki 

aqidah yang benar. Begitu seterusnya bolak-balik dan bersilang. 

 Seseorang bisa saja merekayasa untuk terhindar dari 

kewajiban formal, misalnya zakat, tapi di tidak akan bisa 

menghindar dari aqidah. Atau seseorang bisa saja berpura-pura 

shalat tetapi Allah tidak akan memberi pahala kalau tidak 

dilandasi dengan aqidah yang benar (iman). 

 

2. Akhlak 

 Secara etimologis (lughatan) Akhlaq (Bahasa Arab) 

adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti , 

perangai, tingkah laku atau tabiat. Berkar dari kata khalaqa yang 

berati menciptakan. Seakar dengan kata Khaliq (Pencipta), 

makhluq (yang diciptakan) dan khalaq (penciptaan).
30

 

Menurut Imam Al-Ghazali “ Akhlaq adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang menibulkan perbuatan-perbuatan 

dengan gambang dan mudah, tanpa memerlukan pikiran dan 

pertimbangan. 

                                                 
30Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq (Yogyakarta : Lembaga Pengkajian dan 

Pengamalan Islam, 2000), h.1. 
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Menurut Ibrahim Anis “ Akhlaq adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam 

perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran 

dan pertimbangan. 

Akhlak iyalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang 

yang dimanifestasiakan dalam bentuk pertbuatan yang 

dilakukan dengan midah tanpa pemikiran dan pertimbagan, 

terbiasa dilakukan, tanpa paksaan atau tekanan dari luar, 

dilakukan dengan sesungguhnya, serta ikhlas semata-mata 

karna Allah Swt. 

 

Sumber Akhlaq 

 Sumber akhlak iyalah yang menjadi ukuran baik dan 

buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana keseluruhan ajaran 

islam, sumber akhlaq adalah Al-Qur‟an dan Sunnah, bukan 

akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana konsep 

etika dan moral.  

 Dapat kita ketahui konsep akhlak iyalah segala sesuatu 

itu baik atau buruk, terpuji atau tercela, semata-mata karna 

syara‟(Al-Qur‟an dan Sunnah) menilainya demikian. Akhlak 

juga tidak bisa disamakan dengan hati nurani atau fitrah dalam 

bahasa Al-Qur‟an memang dapat menjadi ukuran baik dan 

buruk karna manusia diciptakan oleh Allah Swt memiliki 

fitrah bertauhid, mengakui ke-Esaan-Nya (QS. Ar-Rum 

30:30). 

Namun fitrah manusia tidak selalu terjamin dapat berfungsi 

dengan baik karna pengaruh dari luar, misalnya pengaruh 

pendidikan dan lingkungan. Fitrah merupakan potensi dasar 

yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Betapa banyak 

manusia yang fitrahnya tertutup sehingga hati nuraninya tidak 

dapat lagi melihat kebenaran. Karna itu baik dan buruk tidak 

dapat diserakan semuanya kepada hati nurani atau fitrah 

manusia saja tetapi untuk menyempurnakannya menggunakan 

syara‟(Al-Qur‟an dan Sunnah). 
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3. Kajian Materi  

Kajian materi yang akan diteliti sebagai wadah 

penelitian ini adalah materi Menghindari Perilaku 

Menyimpang Dalam Pergaulan Remaja dalam materi ini 

peneliti menjeleaskan ada beberapa sub judul yaitu : 

“pengertian dan ciri-ciri remaja, adab pergaulan remaja 

menurut islam, contoh-contoh perilaku menyimpang dalam 

pergaulan remaja, dampak negatif perilaku menyimpang 

dalam pergaulan remaja,  dan hikmah akhlak terpuji dalam 

pergaulan remaja”. 

a. Pengetian dan ciri-ciri remaja 

Kita sering mendengar kata “Remaja” di mana saja 

dan kapan saja. Masa remaja adalah masa transisi antara usia 

kanak-kanak dengan usia dewasa. Seorang Psycholog asal 

Perancis, bernama Alfred Binet, dalam buku “Psikologi 

Keagamaan” karangan Zakiyah Daradjat tahun 1977, 

mengemukakan bahwa kemampuan untuk mengerti halhal 

yang abstrak baru sempurna ketika seseorang berumur lebih 

kurang 12 tahun. Kesanggupan untuk mengambil kesimpulan 

yang abstrak dari fakta yang ada kira-kira mulai umur 14 

tahun. Karena itu pada usia 14 tahun ke atas remaja sering kali 

menolak hal yang menurutnya kurang masuk akal, dan 

kadangkala menyebabkan mereka menolak apa yang dulu 

diterimanya (Daradjat, 1977: 111). Jadi usia remaja antara 17 

tahun sampai dengan 21 tahun.  

 

Ciri-ciri remaja pada umumnya sebagai berikut:  

1. Suka membantah/ menentang/ menolak/ berontak  

2. Suka berangan-angan (berimajinasi)  

3. Cenderung pendapatnya merasa benar  

4. Rasa ingin tahunya besar  

5. Banyak kemauannya  

6. Suka diperhatikan dan diakui perannya  

7. Masa mencari jati diri  

8. Selalu ingin dituruti keinginannya  

9. Suka menggebu-gebu (kurang hati-hati)  
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10. Cenderung sulit diatur  

11. Suka mengritik  

12. Biasanya berpikir spontan  

13. Penuh semangat  

14. Kepribadiannya agak unik (ada-ada saja) 

b. Adab pergaulan remaja menurut islam 

1. Menjaga sopan santun  

2. Mengerti dan memahami  

3. Mengajak ke arah kebaikan 

4. Lapang dada dan suka membantu 

5. berlaku jujur dan adil 

6. Berlomba-lomba mencari ilmu 

  

c. Contoh-contoh perilaku meyimpang dalam pergaulan 

remaja 

1. Minuman keras (khamr) dan judi 

2. Pergaulan bebas antar lawan jenis (Pacaran) 

3. Tawuran 

 

d. Dampak negatif perilaku menyimpang dalam 

pergaulan remaja  

Bagi diri sendiri  

1. Dilabeli sebagai remaja kurang berguna  

2. Memendam rasa malu yang sulit dihilangkan  

3. Kurang dipercaya dalam keluarga dan pergaulan  

4. Menjatuhkan diri sendiri  

5. Dianggap imannya masih lemah 

6. Mempermalukan orang tua dan sekolahnya 

Bagi orang lain  

1. Tidak bisa kenyamanan bagi orang lain  

2. Kurang disenangi dalam pergaulan  

3. Menyedihkan hati orang tua dan keluarga  

4. Tidak mendapat pengakuan dari orang lain  

5. Teman dan tetangga malas mendekati  

6. Tidak pantas sebagai contoh bagi oran lain  

7. Orang lain ketakutan dipengaruhi 
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Bagi lingkungan  

1. Membawa nama buruk lingkungan  

2. Diabaikan dan tidak disukai dalam masyarakat  

3. Dianggap mencemari lingkungan sekitar  

4. Tidak ada gunanya di masyarakat  

5. Tidak diberi peran lagi karena masyarakat sudah tidak 

percaya  

6. Dianggap orang yang perlu dibina agar tidak berdampak 

negatif pada lingkungan  

7. Menyimpang dari norma-norma masyarakat dan agama 

cara-cara mengindari perilaku menyimpang teraebur antara 

lain:  

a. Birru al-walidain (Taat kepada perintah kedua orang tua)  

b. Meningkatkan ibadah dan amal shalih kepada Allah Swt.  

c. Aktif kegiatan keremajaan lingkungannya  

d. Mengembangkan potensi diri secara positif  

e. Banyak bergaul dengan teman yang berakhlakul karimah 

 

e. Hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja 

1. Dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-

Nya  

2. Meneladani sifat Rasul yang memiliki akhlak mulia  

3. Hidup lebih tenang dan tenteram  

4. Jauh dari kemaksiatan  

5. Dapat kepercayaaan yang baik  

6. Patut menjadi teladan di masyarakat 

 

4. Masa Pandemi  

 Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi dimana-mana, 

meliputi semua daerah benua dan negara. Penyakit ini dapat kita 

ketahui sekarang yaitu covid-19 yang diberitakan dari wuhan 

tiongkok, lalu menyebar ke seluruh dunia dan memakan jutaan 

korban jiwa.  

 Menurut WHO (Word Health Organization) atau badan 

kesehatan dunia mendeklarasikan pandemi pada tanggal 9 maret 

2020. artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. 
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Istilah pandemi mungkin terdengar menakutkan tetapi sebenarnya 

tidak ada kaitan dengan keganasan penyakit tetapi lebih pada 

penyebaran yang meluas.  

Namun disamping dampak negatif pandemi tersebut munculah 

inovasi-inovasi di bidang pendidikan yaitu dengan pembelajaran 

daring, walupun pembelajaran kita tidak maksimal tetapi dengan 

memaksimalkan teknologi mungkin inovasi kita dapat digunakan 

di masa depan. 

Tidak heran banyaknya muncul inovasi yang kreatif dengan 

pembelajaran online ini karna bisa memangkas jarak antara guru 

dan murid namun tetap banyak yang terkendala karna tersedianya 

fasilitas seperti singal yang terkadang menghilang, lalu ada siswa 

yang tidak mampu membeli hanphone, dan banyaknya siswa 

yang stres dengan pembelajaran online.  

 

B. Penelitian Relevan 

Pendekatan saintifik sudah pernah dilakukan oleh beberapa 

mahasiswa untuk melihat dampak/pengaruh hasil belajar siswa, 

untuk itu saya menggunakan referensi itu untuk mengetahui 

pengaruh apa saja saat pendekatan saintifik dilakukan yaitu dari 

saudari siti rohmawati dkk, berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan perencanaan pembelajaran mengunakan pendekatan 

saintifik di MTs Putri Nurul Masyithoh berjalan dengan sangat 

baik
31

. 

Ada juga referensi lain dari saudari Rahmawati utami, 

pendekatan pembelajaran saintifik dalam sejarah kebudayaan 

islam kelas VIII  di MTs  Ma‟arif NU 1 karang welas, 

berdasarkan hasil penelitiannya sudah sesuai dengan teori yang 

beliau paparkan. Hal ini terlihat dari kegiatan pembelajaran yang 

berjalan maksimal, siswa lenih antusias dan aktif ketika 

mengikuti pembelajaran 
32

 

                                                 
31Siti rohmawati, Sihkabuden, Susilaningsih.Penerapan Pendekatan Saintifik 

Pada Mata Pelajaran IPA Di MTs Putri Nurul Masyithoh Lumajang .(Malang : 

Universitas Negri Malang,2018), 1 
32Rahmawati utami. Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam Di MTs Ma’arif  NU 1 Karanglewas Kecamatan Karanglewas 

Kabuoaten banyumas.(Porwokerto : IAIN Porwokerto), h.1 
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Dari sini dapat saya simpulkan bahwasannya pendekatan 

pembelajaran saintifik di MTs Putri Nurul masyithoh dan MTs 

NU 1 karang welas, berdasarkan penelitian terdahulu berjalan 

baik dan ini juga menjadi keyakinan peneliti untuk yakin dalam 

mengambil penelitian pendekatan saintifik semoga dengan 

penelitian saya di MTs Negeri 2 Bandar Lampung dapat berjalan 

dengan lancar sehingga dapat membantu tenaga pendidik dalam 

menerapkan pendekatan saintifik dalam kegiatan belajar 

mengajar di masa pandemi ini. 

 

C. Kerangka Berfikir 

 Kerangka berpikir penelitian pendekatan saintifik 

dapat digambarkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspektasi 

Hasil pendekatan saintifik, 

pembelajaran Akidah-

Akhlak berlangsung 

efektif , siswa berdiskusi 

dan guru mengarahkan 

Kondisi Lapangan 

Pembelajaran masih 

berpusat pada guru 

walaupun ada beberapa 

diskusi yang diberikan 

Mengetahui pengaruh 

pendekatan saintifik 

terhadap hasil belajar 

siswa di mts kelas 9 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian : Kuantitatif 

Metode penelitian : Saintifik 

Teknik penelitian : Tes 

Lokasi Penelitian: Mts Negeri 2 Bandar Lampung 

Subjek : Siswa kelas 9 
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D. Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

Ada pengaruh pemdekatan pembelajaran saintifik dalam 

pembelajaran akidah akhlak di masa pendemi siswa kelas IX di 

MTs 2 Bandar Lampung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H01 = Terdapat perubahan dalam pendekatan 

Saintifik 

H02=Tidak terdapat perubahan dalam 

pendekatan Saintifik 
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