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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Menurut Poerbakawatja dan Harahap (1981) “pendidikan adalah usaha 

secarasengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si 

anak kekedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung 

jawab moral dari segala perbuatanya. Orang dewasa itu adalah orang tua 

sianak atau orang yang atas dasar tugas dan kedudukannya mempunyai 

kewajiban untuk mendidik, misalnya : guru sekolah pendeta atau kiai dalam 

lingkungan keagamaan, kepala-kepala asrama, dan sebagainya.
1

Dalam berkembangnya istilah pendidikan berarti bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan secara sangaja terhadap anak didik oleh orang 

dewasa agar anak didik menjadi dewasa, dalam perkembangan selanjutnya, 

pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seorang atau kelompok orang 

untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa 

atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti 

mental. Dengan demikian pendidikan berarti, sagala usaha orang dewasa 

dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani 

dan rohaninya kearah kedewasaan. 

Pendidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting, 

sebab melalui pendidikan dapat di bentuk kepribadian anak. Pendidikan juga 

merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam mengembangkan diri sesuai 
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dengan potensi yang ada pada manusia tersebut.Pendidikan agama islam juga 

memiliki peran penting dalam dunia pendidikan karna merupakan salah satu 

pelajaran yang mengajarkan siswa bertingkah laku yang baik sesuai dengan 

ajaran Islam. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya insan 

yang memiliki dimensi religious dan berkemampuan Ilmiah.
2
 

Dalam mengaktualisasikan tujuan tersebut seorang pendidik bertanggung 

jawab mengantarkan peserta didik kearah tujuan tersebut, yaitu dengan 

menjadikan sifat-sifat Allah menjadi sebagian karakteristik kepribadiannya. 

Untuk itu, keberadaan pendidik dalam dunia pendidikan sangat krusial. Hal ini 

disebabkan kewajibannya tidak hanya mentransfer pengetahuan belaka, akan 

tetapi juga untuk merealisasikan nilai–nilai pada peserta didik. Bentuk nilai 

yang ditransfer dan disosialisasikan paling tidak meliputi nilai etis, nilai 

pragmatis dan nilai religious. Secara factual, pelaksanaan pengajaran dan 

pemberian pengetahuan dibidang agama Islam dan untuk merealisasikan nilai 

pada peserta didik merupakan tugas yang cukup berat ditengah kehidupan 

masyarakat yang kompleks, apalagi pada masa sekarang yaitu pada masa 

perkembangan era globalisasi dan informasi.
3
 

Untuk menuju kearah efesiensi dalam mengolah pendidikan kegiatan 

belajar-mengajar di sekolah idealnya harus mengarah pada kemandirian 

peserta didik dalam belajar . Menurut Teori kontruktivisme , peserta didik 

harus menemukan sendiri dan menstransformasi informasi kompleks , 
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mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dalam merevisi apabila 

aturan – aturan itu tidak sesuai lagi.
4
  

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus menerus dilakukan baik 

secara konvensional maupun inovatif . Hal tersebut lebih terfokus lagi setelah 

di amanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan 

mutu pada setiap jenjang pendidikan . Sesuai dengan TAP MPR No. 

II/MPR/1988, Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas manusia indonesia, yaitu manusia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, 

berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, 

mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. 

Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan 

memperdalam rasa cinta pada tanah air, mempertebal semangat kebangsaan 

dan rasa kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu dikembangkan iklim 

belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri sendiri serta 

sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif.
5
 

Pada kurikulum PAI memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

penghayatan, pengalaman peserta didik tentang Agama Islam sehingga 

menjadi manusia muslimyang berkembang dalam keimanan, ketakwaan, 

berbangsa dan bernegara.
6
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 Dalam Al-Qur’an surat Al-Insyiqaaq ayat 6:  

             

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan 

sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, Maka pasti kamu akan menemui-Nya.
7
 

Untuk mengarahkan peserta didik agar memiliki kualitas iman, takwa 

dan akhlak mulia serta mencari kebenaran-kebenaran permasalahan agama 

secara ilmiah merupakan tantangan yang dihadapi ketika melaksanakan 

pembelajaran PAI. Dengan demikian materi pendidikan agama bukan hannya 

mengajarkan pengetahuan tentang agama tetapi materi itu pun harus berbasis 

pada fakta atau fenomena serta dapat membetuk kepribadian peserta didik 

agar memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. 

Pembelajaran pada hakikatnya sangat terkait dengan bagaimana 

membangun interaksi yang baik antar dua komponen yaitu guru dan peserta 

didik. Dalam interaksi kelas guru menjadi pusat perhatian bagi peserta didik . 

Mulai dari penampilan, kemampuan mengajar, sikap , kedisiplinan serta hal-

hal kecil yang terkadang lepas dari perhatian guru pun dapat menjadi objek 

penilaian peserta didik terhadap gurunya. Tak jarang peserta didik melakukan 

imitasi terhadap kebiasaan pola dari guru tersebut. 

Interaksi yang baik dapat digambarkan dengan suatu keadaan dimana 

guru dapat membuat peserta didik belajar dengan mudah dan terdorong oleh 

kemauan diri sendiri untuk mempelajari apa yang ada dalam kurikulum 

sebagai kebutuhan mereka . Karena itu hendaklah pembelajaran agama islam 
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berupaya menjabarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama dan 

mengkorelasikan dengan kenyataan yang ada disekitar peserta didik.
8
 

Selama ini, dalam pembelajaran PAI menjelaskan materi masih sebatas 

apa adanya, tanpa menunjukan fakta atau fenomena yang ada di sekitar peserta 

didik dan pembelajaran dalam keadaan pasif yaitu guru menerangkan, peserta 

didik mendengarkan, guru bertanya peserta didik menjawab seterusnya. 

Sehingga materi yang disampaikan kurang bermakna bagi peserta didik. 

Guru beranggapan tugasnya hannya mentransfer pengetahuan yang 

dimiliki dengan target tersampaikan topik-topik yang tertulis dalam dokumen 

kurikulum, selain itu cara penyajian  materi pembelajaran pun kurang 

menantang, sehingga peserta didik malas untuk berfikir dan hannya menerima 

apa yang disampaikan oleh guru saja. 

Padahal pembelajaran merupakan proses ilmiah yang apa bila dilakukan 

dengan tahap tahap yang baik akan menghasilkan sesuatu hasil yang lebih 

bermakna. Sebagaimana mana hal nya  pembelajaran yang menggunakan 

kurikulum 2013 yang mana dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

ilmiah dengan kata lain berbasis saintifik. 

Sebagaimana Permendikbud No. 65 tahun 2013 tentang setandar proses 

pendidikan dasar dan menengah mengisyaratkan tentang perlunya proses 

pembelajaran yang dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan ilmiah atau 

basis saintifik. Pendekatan Ilmiah diyakini sebagai titik emas perkembangan 

dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta 
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didik.pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah atau saintifik lebih efektif 

hasilnya dibandingkan dengan pembelajara tradisional.
9
 

Banyak para ahli yang meyakini bahwa melalui pendekatan saintifik 

dapat menjadikan peserta didik lebih aktif dalam mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan, juga dapat mendorong siswa melakukan 

penyelidikan guna menemukan fakta dari suatu fenomena kejadian. Artinya 

dalam proses pembelajaran peserta didik dibiasakan untuk menemukan 

kebenaran ilmiah bukan diajak beropini, mereka dilatik untuk berfikir logis 

runtut dan sistematis. 

Dalam bidang pendidikan, perubahan-perubahan ini telah memberikan 

pengalaman baru sekaligus merupakan tantangan bagi para praktisi untuk 

memanfaatkan perubahan tersebut menjadi salah satu modal penting 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang lebih efisien dan efektif. Dalam 

hal ini, pendekatan teknologi (saintifik) menjadi bagian yang penting dan tidak 

dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
10

 

Kehadiran teknologi diyakini sebagai alat pengubah. Hal ini di lihat 

bahwa penemuan teknologi dari para ilmuan yang jenius berawal dari tujuan 

untuk memudahkan aktivitas manusia, seperti satelit komunikasi.
11

 

Perubahan kurikulum 2006 atau yang lebih dikenal dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum berbasis 

kompetensi yang dihasilkan melalui model pendekatan bottom up approach. 
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Sedangkan kurikulum 2013 yang merupakan hasil dari perubahan kurikulum 

2006, merupakan kurikulum yang dihasilkan melalui model pendekatan top 

down approach yang berbasis saintifik. 

Jadi tidak dapat disangkal lagi bahwa kurikulum yang dikembangkan 

dengan berbasis pada saintifik sangat diperlukan sebagai instrumen untuk 

mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan 

proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; dan (2) manusia 

terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

memiliki landasan nilai-nilai agama, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis saintifik 

merupakan salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana 

yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. 

Pendekatan saintifik diperlukan dalam rangka membantu proses 

pembelajaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menjadi 

manusia yang berpengetahuan dan berbudi luhur. Di samping itu, kegiatan 

pembelajaran bertujuan sebagai wahana pelestarian nilai-nilai keagamaan dan 

kebudayaan, sehingga setiap individu berkewajiban untuk dapat berperan aktif 

dalam transformasi nilai demi kemajuan bangsa dan negara.  

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran 

yang dirancang sedemikian rupa agar  peserta didik secara aktif mengonstruk 

konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk 
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mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, 

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai 

teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan 

konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”.
12

 

Upaya penerapan pendekatan saintifik/ilmiah dalam proses pembelajaran 

bukan hal yang aneh tetapi untuk menumbuhkembangkan proses berpikir logis 

dan ilmiah. Pendekatan saintifik/ilmiah dapat membiasakan peserta didik 

untuk berpikir kritis dan logis, tidak berpikir sembrono atau menyimpulkan 

suatu masalah secara sembarangan. 

Seperti sekolah yang penulis teliti yaitu SMAN 13 Bandar Lampung, 

telah menerapkan kurikulum 2013 yang mana berbasis saintifik. Pada 

kurikulum ini yang ditekankan adalah aspek afektif yakni sikap peserta didik. 

Peserta didik tidak hannya dinilai melalui kemampuan kognitif saja melainkan 

mempertimbangkan aspek tingkah laku peserta didik tersebut. 

Dalam perkembangannya siswa-siswa pada masa sekarang sangat 

memprihatinkan untuk merubah keadaan itu guru perlu merangsang kemauan 

atau minat siswa terhadap perkembangan pendidikan nilai-nilai pendidikan 

agama melalui pembelajaran PAI dan upaya guru untuk membantu sangat 

diperlukan sebagai pembimbing, apabila yang dibimbingnya berhasil maka 

akan tercipta keadaan yang sejalan antara pendidikan Islam dan pendidikan 

umum. Karena agama itu adalah sumber dari segala ilmu yang termuat dalam 

kitab al-qur’an apabila kita mampu memahami isi kandungannya. 
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Seorang guru adalah pembimbing siswanya dan mengasuh, melatih 

terhadap perkembangan rohani dan jasmani siswa. Meskipun berada di 

sekolah umum,sangat baik apabila ditingkatkan nilai- nilai pendidikan agama 

islam bagi siswa, agar siswa bisa berbuat dan berfikir secara islami dan 

mengetahui tentang agama. “Pendidikan dalam konteks Islam yaitu bimbingan 

terhadap perkembangan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan 

hikmah, mengarahkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua 

ajaran Islam.
13

 

Untuk meningkatkan pendidikan agama Islam,guru harus memiliki 

pendekatan yang tepat dalam mengajarkan hal-hal yang bersifat agama agar 

siswa tersebut menyenangi mata pelajaran tersebut, seperti menghubungkan 

hal-hal yang bersifat umum kedalam agama.contoh kecilnya menghubungkan 

pelajaran Matematika dengan sholat yaitu; Dalam sholat 5 waktu terdapat 17 

rakaat, 17 adalah bentuk hitungan angka. Jadi, orang yang melakukan sholat 

berarti bisa menghitung suatu jumlah raka’at dalam sholat hal tersebut adalah 

unsur dari pelajaran Matematika. 

“Mengenai kompetensi guru ada sepuluh profil kemampuan dasar bagi 

seorang guru” 

1. Menguasai bahan 

2. Mengelola program balajar mengajar 

3. mengelola kelas 

4. menggunakan media 
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5. menguasai landasan-landasan kependidikan 

6. mengelola interaksi belajar mengajar 

7. menilai prestasi siswea untuk kepentingan pengajaran 

8. mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyulihan disekolah 

9. mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah
14

 

Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan 

guna keperluan pengajaran”Guru Pendidikan Agama Islam mengajarkan dan 

menanamkaan nilai- nilai pendidikan agama kepada siswa di sekolah umum 

dimana siswa tersebut pada masa puber sehingga akan bermanfaat setidaknya 

untuk mengurangi tingkat kenakalan remaja dan tindakan negative serta 

menyeimbangkan pendidikan akhlak dengan kecerdasan akal. 

Berdasarkan paparan diatas studi ini penting ,mengingat pengembangan 

pendidikan agama Islam memiliki fungsi  yang baik juga penting dalam 

membentuk karakteristik pribadi muslim dan juga dapat menjadi control bagi 

siswa dari hal-hal negative yang akan ia hadapi. 

Tabel 1.1 

Wawancara awal mengenai Implementasi Pembelajaran  

Pendidikan Agama Islam Berbasis Saintifik 

di SMAN 13 Bandar Lampung. 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Bagaimana pandangan bapak 

tentang pembelajaran PAI 

berbasis Saintifik terhadap 

peserta didik? 

Sangat baik, karena dengan adanya 

pembelajaran PAI dengan pendekatan 

Saintifik dapat membuat peserta didik lebih 

aktif. 

2 

Apakah bapak membuat 

perangkat pembelajaran 

berbasis Saintifik? 

Ya, saya membuatnya 
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3 

Apakah bapak sudah 

menerapkan pendekatan 

Saintifik mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi,? 

Ya, hanya saja belum maksimal karena di 

SMAN 13 baru menerapkan kurikulum 

2013. 

4 

Media apa saja yang 

digunakan sebagai penunjang 

pembelajaran PAI 

Buku paket dan LCD 

5 

Apakah ada kendala dalam 

mengimplementaskian 

pembelajaran PAI berbasis 

Saintifik 

Ada, karena pesetadidik belum terbiasa 

dengan pembelajaran Saintifik 

 

 

Berdasarkan pengamatan awal ( studi pendahuluan ) dalam hal ini penulis 

menemukan gejala-gejala sebagai berikut : 

1. Upaya guru dalam mengimplementasikan pembelajaran pendidikan agama 

islam yang berbasis saintifik 

2. Guru harus mampu menarik perhatian siswa dalam mengajarkan hal-hal 

yang bersifat agama agar siswa tersebut menyenangi mata pelajarannya. 

Dari gejala-gejala yang dikemukakan diatas, penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul : “IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS SAINTIFIK DI SMAN 13 

BANDAR LAMPUNG. 

B. MASALAH 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Implementasi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Saintifik. 

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah bahwa 

persoalan pokok dalam kajian ini adalah Implementasi  Pembelajaran 
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Pendidikan Agama Islam Berbasis saintifik di SMAN 13 Bandar 

Lampung. 

Dari persoalan-persoalan pokok tersebut, maka persoalan – persoalan yang 

mingintari kajian inji dapat di identifikasikan sebagai berikut :  

a. Implementasi pendidikan agama Islam berbasis saintifik masih kurang 

efektif. 

b. Penerapan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari setelah 

pelaksanaan pendekatan saintifik seperti apa. 

2. Fokus Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan dalam kajian ini, untuk itu penulis hanya 

memfokuskan pada pokok bahasan tentang Implementasi Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Berbasis Saintifik. 

C. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang, identifiksai dan batasan masalah maka rumusan 

masalahnya ialah “Bagaimana Implementasi Pembelajaran PAI Berbasis 

Saintifik di SMAN 13 Bandar Lampung”? 

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN 

1. Tujuan Menurut Heri Jauhari tujuan dan kegunaan penelitian yaitu: 

”Tujuan dan manfaat penelitian selalu ada dalam penelitian biasanya untuk 

mengetahui sebuah atau sejumlah . Adapun manfaat yaitu segala sesuatu 

yang bisa dirasakan dan dilaksanakan.
15
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Tujuan penulisan proposal ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

secara ilmiyah dan sistematis tentang : 

1.1 Menganalisis secara kritis tentang implementasi pembelajaran PAI 

berbasis saintifik di SMAN 13 Bandar Lampung. 

1.2 Untuk mengetahui factor-faktor  dalam implementasi pembelajaran 

pendidikan agama islam berbasis saintifik di SMAN 13 Bandar 

Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 

a. Manfaat Untuk Sekolah 

1. Sebagai kontribusi pemikiran khususnya bagi pengembangan dan 

peningkatan pendidikan di lembaga SMAN 13 Bandar Lampung. 

2. Untuk memberikan informasi dan masukan bagi pihak sekolah 

mengenai implementasi pembelajaran PAI berbasis saintifik. 

b. Manfaat Untuk Guru 

Sebagai informasi bagi guru yang mengajar agar dapat 

mengembangkan pendidikan agama Islam disekolah dengan basis 

saintifik tersebut sehingga berdampak pada perkembangan siswa-

siswa. 

c. Manfaat Untuk Siswa 

Informasi bagi siswa tentang pentingnya implementasi pembelajaran 

PAI dengan basis saintifik 
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d. Manfaat Untuk Penelitian 

1. Sebagai pengembangan wawasan keilmuan bagi penulis dalam 

bidang pendidikan yang berkaitan karya ilmiyah. 

2. Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga yang dapat 

dijadikan sebagai bekal bagi peneliti. 

3. Sebagai tambahan keilmuan yang mana nantinya dapat di gunakan 

sebagai pembekalan diri yang mana zaman pasti banyak 

perubahan – perubahan. 

E. Jenis dan MetodePenelitian 

Penelitian ini  merupakan jenis penelitian evaluatif. Pendekatan kualitatif 

berarti upaya menemukan kebenaran wilayah - wilayah  konsep mutu . Mutu 

dapat diartikan sebagai berbagai komponen atau factor karena kelengkapan 

unsurnya serta keterkaitan satu sama lain sehingga menunjukan kekuatan 

kapasitas dari induk ( konsep ) dari komponen-komponen itu.
16

 Pendekatan 

penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja 

statistic , tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif.  

Dalam tulisan lain menyatakan pendekatan kualitatif merupakan 

pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami 

oleh responden akhirnya dicari rujukan teorinya.
17

 Penelitian ini melakukan 

pendekatan berdasar kan pada kenyataan lapangan yang berupa buki-bukti 

kualitatif dan apa yang dialami oleh responden. 

                                                           
16

  Rusmin Tumatagor , Theknik Pengumpulan Data Kualitatif dan Kuantitatif , makalah 

pada workshop penelitian tingkat dasar , tgl 3-4 Maret 2009 
17

 Sudarjo, Metodelogi Penelitian Sosial ,( Bandung: Mandar Maju ,2001) h.25 
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Jenis metode penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif 

adalah suatu metode dalam penelitian suatu kelompok manusia, objek, suatu 

set kondisi,suatu system pemikiran tau pun sua tu kelas pristiwa masa 

sekarang . Tujuan dari penelian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.
18

 

Secara obyektif jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus . Sifat 

khas studi kasus adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk 

mempertahankan data yang dikumpulkan dalam rangka untuk dipelajari 

sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk 

mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang 

bersangkutan yang berarti studikasus merupakan penelitian teksploratif.
19

 

Penelitian ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan 

memperoleh pemahaman dari data tersebut., data sama sekali tidak mewakili 

populasi dan tidak dimaksudkan memperoleh kesimpulan dari populasi. 

Kesimpulan data hanya berlaku untuk data tersebut. Suatu data dapat terdiri 

atas satu unit atau lebih tetapi memiliki satu data kesatuan. Data dapat 

diperoleh dari satu orang, satu kelas, satu sekolah, atau beberapa sekolah 

tetepi dalam satu kantor kecamatan. 

Dari Aspek Metodelogi, Metode  Merupakan prosedur penelitian social 

yang diarahkan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, 

gambaran dan angka-angka. Oleh karna itu metode penelitian deskriptif 

                                                           
18

 Moh. Nazir , Metode Penelitian , ( Jakarta: Ghalia Indonesia , 2003).Cet. Ke-3,h.54 
19

 J.Vrendenbregt, Metode dan Penelitian Masyarakat, ( Jakarta : Gramedia, 1990),h.38 



16 
 

kualitatif ini difokuskan pada persoalan penelitian yang diterapkan atas dasar 

fakta dan dilakukan dengan cara terlibat serta wawancara mendalam.  

Penelitian deskriptif kualitatif  bertujuan untuk menggambarkan realitas 

social dengan menerapkan berbagai teori dan konsep-konsep yang telah 

dikembangkan sebelumnya dalam hal ini obyek yang diteliti difokuskan pada 

pengembangan  nilai-nilai agama pada pembelajaran PAI Tetapi berbasis 

saintifik di SMP Negeri 7 Kotabumi. Untuk focus penelitian diarahkan kepada 

pembelajaran PAI serta pengembangannya dengan berbasis saintifik melalui 

peserta didik. 

Dalam penelitian ini pelaksanaannya tidak dibatasi pada variable tertentu 

sebagaimana yang berlaku pada penelitian kuantitatif, tetapi lebih kepada 

data-data yang berkaitan dengan kata-kata , tertulis maupun lisan dari orang 

dan prilaku yang diamati .Penelitian ini diusahankan mengumpulkan data 

deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan 

penelitian.
20

 

F. Jenis dan Sumber Data 

Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah gejala-gejala 

sebagaimana adanya berupa perkataan, ucapan dan pendapat pimpinan 

lembaga atau Kepala Sekolah dan dewan guru atau siswa. Sumber data 

diperoleh dari situasi yang wajar maka dalam penelitian ini sumber data dibagi 

menjadi dua yaitu : sumber pimer atau disebut Informan dan sumber sekunder 

subjek penelitian. Informan dalam penelitian ini diambil untuk memberikan 

                                                           
20

 Nasution , Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, ( Bandung: Tarsito,1999),h.9 
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informasi yang terkait dengan persoalan yang dikaji yaitu guru PAI SMAN 13 

Bandar Lampung Berjumlah 1 Orang. 

Menurut Fraenkel  dan Norman E. Wallen istilah “ sumber data” 

mengarahkan pada jenis-jenis informasi yang diperoleh peneliti melalui subjek  

penelitiannya dari mana data dapat diperoleh.  Dengan demikian data yang 

diperoleh berhubungan dengan subjek yang akan diteliti yaitu data mengenai 

implementasi pengembangan nilai-nilai agama pada pembelajaran PAI 

berbasis saintifik di SMAN 13 Bandar Lampung. Adapun sumber data yang 

digunakan peneliti adalah : 

1. Sumber data primer atau sumber utama yaitu informasi yang berbentuk 

lisan yang diperoleh dari informan ( manusia ) dalam hal ini adalah Guru 

PAI, Dewan Guru , Siswa serta Kepala Sekolah , SMAN 13 Bandar 

Lampung. 

2. Sumber data sekunder  atau sumber data penunjang , yaitu arsip , 

dokumen resmi. Dari sumber-sumber  ini diperoleh data yang berkaitan 

dengan pengembangan nilai  agama pada pendidikan agama islam 

berbasis saintifik, pelaksanaannya maupunevaluasi pada peserta didikan 

di  Bandar Lampung. 

G. Metode Pengumpulan Data  

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi Metode observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan 

secara sengaja dan sistematis dengan menggunakan indra terhadap 

beberapa peristiwa yang terjadi atau berlangsung ditangkap pada waktu 
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peristiwa tersebut terjadi.
21

Menurut Nawawi , metode observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang Nampak 

pada objek penelitian.
22

  

Menurut Denis P. Forcese , teknik yang digunakan adalah non 

participant  observation dimana peneliti berada diluar subjek, yang 

pada dasarnya meliputi pengamatan tanpa menggunakan identitas dan 

kelompok diberi tahu tentang kepentingan penelitian. Dalam 

Observasi Ini peneliti tidak ikut terlibat langsung didalam kehidupan 

seseorang yang di observasi dan terpisah berkedudukan sebagai 

pengamat. 

Berdasarkan klasifikasi di atas, observasi, dalam penelitian ini 

termasuk dalam observasi berpartisipasi pasif (pasive partisipation) 

atau non participan, di mana peneliti datang di tempat kegiatan orang 

yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam 

pelaksanaannya, penelitin datang kesekolah, mengamati dan mencatat 

suasana maupun peristiwa yang terjadi pada objek penelitian. 

2. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab 

sepihak yang di kerjakan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.
23

 Esterberg 

dalam sugiono medevinisikan wawancara sebagai pertemun dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

                                                           
21

  Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, ( Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2001), h.100 
22

  Hadari Nawawi, Metode Penelitian Di Bidang Sosial, ( Yogyakarta : Gajah mada 

University Press, 2001),h.10 
23

 Sutrisno Hadi, Metode Research II, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 193 
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dikonstrusikan maka dalam suatu topik tertentu.
24

 Lebih lanjut susunan 

Stainbeck, dalam Sugiono menjelaskan bahwa melalui wawan cara, 

penelitian akan mengetahui hal-hal yang lebih dalam tentang partisipan 

dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal 

ini tidak bisa di temukan melalui observasi.  

Dalam hal ini penelitian akan melakukan wawancara mendalam 

dengan kepala sekolah, guru, siswa, dan pihak terkait dengan sekolah. 

Jika di lihat dari jenisnya, maka wawancara dalam penelitian ini 

adalah wawancara semiterstruktur ( semi terstruktur interview) jenis 

wawancara ini sudah termasuk dalam katagori in-depth interview, di 

mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila di bandingkan dengan 

wawancara struktur.  

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak 

wawancara dimana pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan 

wawancara, penelitian perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat 

apa yang di kemukakan oleh informan. 

Adapun langkah-langkah wawancara dalam penelitian kualitatif 

sebagai berikut: 

a. Menetapkan kepada siapa wawancara akan di lakukan. 

b. Menyimpan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan 

pembicaraan. 

                                                           
24

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2006),h.317 
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c. Mengawali atau membuka alur wawancara. 

d. Melakukan alur wawancara. 

e. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan 

mengahirinya. 

f.     Menulis hasil wawancara kedalam catatan lapangan. 

g. Mengidenfitifikasikan tidak lanjut wawancara yang telah di 

peroleh.
25

 

3. Dokumentasi digunakan untuk mencari data melalui beberapa arsip dan 

dokumentasi, surat kabar, majalah, jurnal, buku, dan benda-benda tertulis 

lainya yang relefan. Dokumen-dokumen yang di himpun dipilih yang 

sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Apabila fokus pada masalah 

pendidikan khususnya kegiatan pembelajaran PAI berbasis saintifik, maka 

di cari dokumen yang memuat tentang pelaksanaan pembelajaran PAI 

berbasis saintifik sereta dokumen tentang akhlak peserta didik di sekolah 

tersebut. 

H. Metode Analisis Data 

 Menurut Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data karena dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja spirit 

yang disarankan oleh data. Setelah berbagai data dari lapangan terkumpul, 

dengan menggunakan beberapa metode di atas, maka peneliti akan mengolah 

                                                           
25
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dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif 

kualitatif.  

Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang 

menggambarkan, menguraikan dan menginterpretasikan arti data-data yang 

telah terkumpul, dengan memberi perhatian dan merekam sebanyak mungkin 

aspek situasi yang diobservasi, sehingga memperoleh gambaran secara umum 

dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.
26

 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu: dari observasi, wawancara, dan dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan penelitian seperti dokumen pribadi, 

dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Maka dari itu, penulis 

menggunakan tehnik analisa deskriptif kualitatif dengan pertimbangan bahwa 

penelitian ini berusaha menggambarkan dan mempresentasikan data secara 

sistematis, ringkas dan sederhana tentang bagaimana kemampuan guru A-

Qur’an Hadits memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan minat 

belajar siswa, sehingga lebih mudah dipahami oleh peneliti atau orang lain 

yang tertarik dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Sebagaimana yang diungkapkan Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif 

adalah “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja sama dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 
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 M. Nazir, Metode Penelitian,  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63 



22 
 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang bisa diceritakan 

kepada orang lain”.
27

  

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah merupakan kumpulan analisis data yang menajamkan, 

menggolongkan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

finalnya dapat ditarik kesimpulan atau diverifikasi. Data yang diperoleh 

dari lapangan langsung ditulis dengan rinci dan sistematis setiap selesai 

mengumpulkan data.  

Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok 

yang sesuai dengan fokus penelitian agar mudah untuk menyimpulkannya. 

Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mencari 

kembali data yang diperoleh bila diperlukan serta membantu dalam 

memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.
  

2. Diplay Data atau Penyajian Data 

Diplay data atau penyajian data yaitu, mengumpulkan data atau informasi 

secara tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Data yang sudah ada di susun dengan 

menggunakan teks yang bersifat naratif, selain itu bisa juga bersifat 

matriks, grafik, network dan chart.  Selain itu juga supaya peneliti mudah 
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dalam memahami yang telah terjadi dan dapat merencanakan apa yang 

akan dilakukan selanjutnya. 

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan rangkaian analisis data 

puncak. Meskipun begitu, kesimpulan juga membutuhkan verifikasi selama 

penelitian berlangsung. Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan 

kesimpulan yang valid.
28

 

Oleh karena itu, ada baiknya sebuah kesimpulan ditinjau ulang dengan 

cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama penelitian dan mencari 

pola, tema, model, hubungan dan persamaan untuk diambil kesimpulan. 

I. KERANGKA FIKIR 

 Implemetesi yaitu upaya atau realisasi suatu kegiatan dalam mencapai 

terget atau sasaran yangtelah ditetapkan secara efektif dan efisien.Dalam 

kaitannya dengan penelitian ini merupakan realisasi atau penetapan 

pembelajaran yang dilakukan  oleh guru PAI terhadap siswa SMP SMAN 13 

Bandar Lampung  untuk memahami, menguasai dan mengamalkan masalah 

akhlak karimah dengan baik dan benar. 

Dimyati dan Mudjiono memakanai pembelajaran sebagai proses yang  

diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan peserta didik dalam belajar 

bagaimana belajar memperoleh dan memproses pengetahuan,keterampilan dan 

sikap.
29

 Sedangkan Syaiful Segal mengartikan pembelajaran sebagai 
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.  Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif,(Jakarta: PT 
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h.157 
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membelajarkan peserta didik menggunakan azaz pendidikan maupun teori 

belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. 

Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah.Mengajar dilakukan oleh 

peserta didik.
30

 

Agama menurut bahasa sangsekerta berarti tidak kacau ( a= tidak 

gama=kacau) dengan kata lain agama merupakan tuntunan hidup yang dapat 

membebaskan manusia dari kekacauan. Di dunia barat terdapat suatu istilah 

umum pengertian agama yaitu religi, religie, religion ). Istilah lain dari Agama 

berasal dari bahasa arab yaitu Addin yang berarti hukum,perhitungan, 

kerajaan,kekuasaan, keputusan, pembalasan kesemua itu memberikan 

gambaran bahwa Addiin merupakan gambaran pengabdian dan penyerahan 

mutlak seorang hamba kepada Tuhan dengan upacara dan tingkah laku 

sebagai manifestasi ketaatan tersebut.
31

 

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa pembelajara pada 

hakekatnya merupakan proses pembelajaran mengajar yang dilakukan oleh 

guru dan siswa dalam lingkungan tertentu yang sengaja dikelola untuk 

menciptakan peran serta siswa dalam memperoleh dan menproses 

pengetahuan, keterampilan dan sifat. Unsur-unsur yang terkait dalam 

pembelajaran dan mempengaruhi keberhsilan pembelajaran antara lain: (1) 

peserta didik; (2) guru; (3) kurikulum; (4) metode pembelajaran; dan (5) 

media pembelajaran. 
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Adapun Pendidikan Agama Islam (PAI) berasal dari kata pendidikan 

dan agama islam. Pendidikan secara interen merupakan peruses penanaman 

nilai-nilai kebebasan dan kemerdekaan terhadap peserta didik  utuk 

menyatakan pikiran serta mengembangkan totalitas dirinya.
32

 Dengan Kata 

lain Pendidikan Merupakan Proses transmisi ajaran Islam dari generasi ke 

generasi berikutnya, Proses tersebut tidak hannya melibat kan aspek kognitif 

(pengetahuan) tetapi juga afektif dan psikomotorik ( sikap dan pengalaman 

belajar). 

Sedangkan kata agama berasal dari bahasa arab yaitu Addin yang 

berarti hukum,perhitungan, kerajaan,kekuasaan, keputusan, pembalasan 

kesemua itu memberikan gambaran bahwa Addiin merupakan gambaran 

pengabdian dan penyerahan mutlak seorang hamba kepada Tuhan dengan 

upacara dan tingkah laku sebagai manifestasi ketaatan tersebut.
33

 Dan kata 

agama Islam berarti suatu hukum atau peraturan yang berdasarkan syariat-

syariat islam atau tuntunan Islam.  

Pendidikan sudah seharusnya menghasilkan perubahan sikap, oleh 

karna itu untuk membentuk peserta didik yang memiliki kepribadian 

paripurna, maka ekstensi agama merupakan suatu kemestian untuk diajarkan 

di sekolah-sekolah.Pada dataran oprasional  prosesnya tidak hannya dilakukan 

sebatas transfer of  knowledge, akan tetapi jauh lebih penting adalah 

bagaimana ilmu mereka proleh mampu membuahkan sikap baik ( akhlakul 

karimah), sesuai dengan pesan nilai yang dimilikinya. 
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Menurut Ahmad D.marimba  Pendidikan Agama Islam  adalah 

bimbingan jasmani dan rohani menuju kepada terbentuknya kepribadian 

utama menurut ukuran-ukuran islam.
34

 

Menurut Zakiyah Darajat Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha 

untuk membina dan mengasuh seserta didik agar senantiasa dapat memahami 

ajaran Islam secara menyeluruh lalu menghayati tujuan yang ada pada 

akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan 

hidup.
35

 

Saintifik adalah pembelajaran yang terdiri atas kegiatan mengamati 

(untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui), merumuskan 

pertanyaan (dan merumuskan hipotesis), mencoba/mengumpulkan data 

(informasi) dengan berbagai teknik, mengasosiasi/ menganalisis/mengolah 

data (informasi) dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang 

terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan 

sikap. Langkah-langkah tersebut dapat dilanjutkan dengan kegiatan mencipta. 

Selain itu saintifik juga merupakan sesuatu yang menghubungkan antara sains 

dengan etika atau moral khusus dalam pendidikan.
36

 

 Berikut contoh kegiatan belajar dan deskripsi langkah-langkah 

pendekatan saintifik pada pembelajaran kurikulum 2013 adalah: 

1. Mengamati: membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan 

alat) untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui - Mengamati 
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dengan indra (membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, dan 

sebagainya) dengan atau tanpa alat. 

2. Menanya: mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang tidak dipahami dari 

apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 

tentang apa yang diamati- Membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya 

jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi 

tambahan yang ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. 

3. Mencoba/mengumpulkan data (informasi): melakukan eksperimen, 

membaca sumber lain dan buku teks, mengamati objek/kejadian/aktivitas, 

wawancara dengan narasumber - Mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, 

mendemonstrasikan, meniru bentuk/gerak, melakukan eksperimen, 

membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan data dari nara 

sumber melalui angket, wawancara, dan memodifikasi/ 

menambahi/mengembangkan. 

4. Mengasosiasikan/mengolah informasi: Siswa mengolah informasi yang 

sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan 

mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan 

kegiatan mengumpulkan informasi - mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, 

mengasosiasi atau  menghubungkan fenomena/informasi yang terkait 

dalam rangka menemukan suatu pola, dan menyimpulkan. 

5. Mengkomunikasikan: SISWA menyampaikan hasil pengamatan, 

kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media 
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lainnya - menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik; 

menyusun laporan tertulis; dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, 

dan kesimpulan secara lisan. 

6. (Dapat dilanjutkan dengan) Mencipta: SISWA menginovasi, mencipta, 

mendisain model, rancangan, produk (karya) berdasarkan pengetahuan 

yang dipelajari. 
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KERANGKA FIKIR PENELITIAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Implementasi Pembelejaran Pendidikan Agama Islam 

1. Implementasi Pembelajaran 

Implementasi yaitu upaya atau realisasi suatu kegiatan dalam mencapai 

target atau sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya 

yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang 

atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Maka, implementasi 

kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah 

direncanakan dalam kurikulum, permasalahan yang besar akan terjadi apabila 

yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah 

direncanakan maka terjadilah kesia-siaan antara rangcangan dengan 

implementasi. 

Implementasi juga adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang telah disusun secara matang dan terinci. Implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.
37

 Implementasi 

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, 

implementasi bukan sekedar akktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana 

dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Hanifah implementasi adalah 

suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari 

politik kedalam administrasi suatu pengembangan. 

                                                           
37

  Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Bandung: Alfabeta, 

2002), h. 7 
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Sedangkan pengembangan adalah sebagai proses yang diselenggarakan 

oleh guru untuk membelajarkan peserta didik dalam belajar, bagaimana 

belajar memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan dan 

sikap.
38

sedangkan Syaiful Segal mengartikan pembelajaran sebagai 

membelajarkan peserta didik menggunakan azaz pendidikan maupun teori 

belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan suatu pendidikan. 

Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah antara guru dan peserta 

didik.
39

 

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang 

tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara simpel dapat 

diartikan sebagai produk interkasi berkelanjutan antara pengembangan dan 

pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna kompleks adalah usaha sadar 

diri seoarang guru untuk membelajarkan siswannya (mengarahkan interaksi 

siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan.
40

 

2. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

H. Haidar Putra Daulay, mengemukakan bahwa Pendidikan Islam 

pada dasarnya adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi 

Muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang 

berbentuk jasmani maupun rohani.41 Sedangkan definisi pendidikan agama 

Islam disebutkan dalam Kurikulum 2004 Standar   Kompetensi Mata 

                                                           
38

  Dimayanti dan Mujiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h 

157 
39

  Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2005) h 61 
40

 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana,2010) 

h. 17   
41

 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam,(Jakarta : Kencana, 2004), h. 153 
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Pelajaran Pendidikan Agama Islam SD dan MI adalah : "Pendidikan 

agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta 

didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, 

berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya 

kitab suci Al-Quran dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

latihan, serta penggunaan pengalaman." Pendidikan Agama Islam pada 

standar isi SMP/ MTS memiliki arti sebagai usaha guru untuk 

meningkatkan potensi spiritual yang membentuk peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang Maha 

Esa dan berahlak mulia. Pada Pendidikan Agama Islam itu sendiri 

memiliki ruang lingkup yang di dalam nya meliputi aspek-aspek : Al-

Qur’an dan Hadist, Akidah Akhlak, Fiqih, Tarikh dan Kebudayaan Islam.42 

Adapun Endang Saifuddin Anshari memberikan pengertian 

pendidikan agama islam sebagai suatu proses bimbingan oleh subyek didik 

terhadap perkembangan jiwa dan raga obyek didik dengan bahan-bahan 

materi tertentu, pada jangka waktu tertentu, dengan metode tertentu, dan 

dengan alat perlengkapan yang ada kearah terciptanya pribagi tertentu 

disertai dengan evaluasi sesuai ajaran Islam.43  

                                                           
42

 Standar Isi Pendidikan SMA, Bandar Lampung, 2012/2013, hal. 1-2. 
43

 Azyumardi Azra, Pendidikan  Islam Tradisi dan Moderenisasi Menuju Milenium Baru,  

(Jakarta : Kalimah, 2001),h..6 
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Menurut Marimba definisi pendidikan agama islam adalah 

bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum islam menuju terbentuk 

kepribadian utama menurut ukuran Islam.44 

Syed Muhammad al Naqoib al attas menjelaskan bahwa 

Pendidikan Agama Islam berasal dari kata addaba yang diturunkan 

menjadi klata adabun berarti pengenalan pengakuan tentang hakikat 

bahwa pengetahuan pengetahuan dan wujud bersifat teratur sesuai dengan 

berbagai tingkat dan derajattingkatandalam hubungan dengan hakikat itu 

serta dengan kapasitas dan potensi jasmaniah, intelektual maupun rohaniah 

seseorang.  

Berdasarkan pengertian adab itu Al- attas mendefinisikan 

pendidikan agama islam sebagai pengenalan dan pengakuan secara 

berangsur;angsur yang kemudian ditanamkan kedalam manusia , tentang 

tempat yang tepat segala sesuatu didalam tatanan wujud, sehingga hal ini 

membimbing kearah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang 

tempat didalam tatanan wujud tersebut. 

3.  Tujuan dari Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama islam merupakan salah satu aspek  saja dari 

ajaran agama islam secara keseluruhan. Karnanya, tujuan pendidikan 

agama islam tidak lepas dari dari tujuan hidup manusia dalam islam yaitu 

untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang bertakwa kepada 

Nya, dan dapat mencapai kebahagian di dunia dan akhirat seperti yang 

                                                           
44

 M.Siddik, Konsep Pendidikan Formal dalam Islam,(Bandar Lampung : IAIN,2005), 

h.3 
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terdapat dalam surat Al-Dzariat ayat 56 : " Tidaklah Ku ciptakan jin dan 

manusia kecuali untuk mengabdi kepada Ku”. 45  Dalam Konteks Sosial, 

masyarakat, bangsa dan Negara maka pribadi bertaqwa ini menjadi 

rahmatan lil’alamin, baik sekala kecil maupun besar. Tujuan hidup 

manusia dalam islam inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan akhir 

pendidikan agama Islam .46 

Adapun tujuan khusus yang lebih spesipik menjelaskan apa yang 

ingin dicapai melalui pendidikan agama Islam ialah lebih praktis sifatnya, 

sehingga konsep pendidikan agama Islam jadinya tidak sekedar idealisasi 

ajaran-ajaran islam dalam bidang pendidikan.  

Tujuan khusus ini merupakan tahap-tahap dimana penguasaan 

peserta didik terhadap bimbingan yang diberikan dalam berbagai aspek; 

pikiran, perasaan, kemauan, intuisi, keterampilan atau dengan istilah lain 

kognitif, afektif psikomotorik. 

Adapun Konprensi Internasional pertama tentang Pendidikan Islam 

di Makka pada tahun 1977 merumuskan tujuan pendidikan agama Islam  

sebagai berikut : “ Pendidikan bertujuan mencapai pertumbuhan 

kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan 

jiwa, intelek, diri manusia yang rasional; prasaan dan indra. Karena itu 

pendidikan harus mencakup pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya: 

spiritual Intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah bahasa baik secara individual 

                                                           
45

 Departemen Agama RI  Al-Qur’anulkarim dan Terjemahan, (Bandung :Syaamil, 2005) 

h.523 
46

 Azyumardi Azra, , Op. Cit. h.8 
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maupun secara kolektif, dan mendorong semua aspek ini kearah kebaikan 

dan mencapai kesempurnaan. 

4. Kedudukan Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan Agama Islam dalam berbagai tingkatanya mempunyai 

kedudukan yang penting dalam system pendidikan nasional sesuai dengan 

Undang-undang No.2 Tahun 1989 Tentang system pendidikan Nasional. 

Dengan undang-undang ini, posisi Pendidikan Agama Islam sebagai sub 

system pendidikan nasional semakin mantap. Pendidikan Agama Islam 

baik disekolah maupun perguruan tinggi semakin kokoh sebagai bagian 

integral dari pendidikan nasional. 

Pada pihak pemantapan kedudukan Pendidikan Agama Islam 

merupakan tantangan yang memerlukan respon positif dari para pemikir 

dan pengelola Pendidikan Agama Islam itu sendiri. Undang-undang 

tersebut menuntut adanya peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam baik 

yang tercakup dalam system yang berada dibawah Departemen Agama, 

maupun Pendidikan Agama Islam dalam system Dekdikbud.  

Hannya dengan respon yang tepat Pendidikan Agama Islam dapat 

diharapkan lebih fungsional dalam mempersiapkan peserta didik untuk 

menjawab tantangan perkembangan Indonesia yang terus semakin 

kompleks.47 

Dari paparan diatas sudah jelas tergambar kedudukan Pendidikan 

Agama Islam baik disekolah maupun perguruan tinggi semakin kokoh 

sebagai bagian integral dari pendidikan nasional, Namun perlu 

                                                           
47

 Ibid.h55 
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dikembangkan lebih baik lagi agar fungsi dan implementasi dari 

Pendidikan Agama Islam itu sendiri lebih tercapai. 

B. Pendekatan Saintifik 

1. Esensi Pendekatan Saintifik 

Pendekatan scientifik atau ilmiah merupakan suatu cara atau 

mekanisme pembelajaran untuk memfasilitasi siswa agar mendapatkan 

pengetahuan atau keterampilan dengan prosedur yang didasarkan pada 

suatu metode ilmiah.48 Pendekatan saintifik juga dapat diartikan sebagai 

kebenaran yang diperoleh melalui penelitian dengan menggunakan metode 

ilmiah yaitu satu kajian alam yang dilakukan secara sistematis, terkontrol, 

empiris, dan kritis terhadap proposi-proposi hipotesis tentang hubungan 

yang diperkirakan terdapat antar gejala.49 

Proses pembelajaran saintifik dapat di padankan dengan suatu 

proses ilmiah , karena itu kurikulum mengamanatkan esensi pendekatan 

saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titik 

emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan dan 

pengetahuan peserta didik. 

Pada hakikatnya, sebuah proses pembelajaran yang dilakukan di 

kelas-kelas bisa kita dipadankan  sebagai 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 sebentuk titian emas 

                                                           
48

  Kemdikbud, Pengembangan Kurikulum 2013, Paparan Mendikbud dalam 

Sosialisasi,2013,h.24 
49

 Mahsun, Teks Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013,( Jakarta : PT 

Raja Grafindo,2014) ,h.120 
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Perkembangan dan pengembangan  sikap (ranah  afektif),  keterampilan 

(ranah psikomotorik), dan  pengetahuan (ranah kognitif) siswa. 

 

 

Penalaran induktif dan penalaran deduktif 

 

Pada suatu pendekatan yang dilakukan atau proses kerja yang 

memenuhi kriteria  ilmiah,  para  saintis lebih mementingkan penggunaan 

pelararan  induktif  (inductive  reasoning) daripada penggunaan penalaran 

deduktif  (deductive reasoning). Penalaran  deduktif adalah bentuk 

penalaran yang mencoba melihat  fenomena-

fenomena  umum  untuk  kemudian membuat sebuah simpulan yang khusus 

atau spesifik. Penalaran induktif (inductive reasoning) adalah kebalikannya 

yakni penalaran yang mana memandang fenomena atau situasi – situasi 

yang  spesifik untuk kemudian menarik kesimpulan secara keseluruhan , 

http://2.bp.blogspot.com/-LdgNDNjJAkw/UfPwn-a3NnI/AAAAAAAABq0/nMZDdHbjfVw/s1600/penalaran+induktif+dan+penalaran+deduktif.jpg
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sejatinya penalaran induktif menempatkan bukti-bukti spesifik kedalam 

realisasi idea yang lebih luas. 

Esensinya, pada penggunaan penalaran  induktif, bukti-bukti khusus 

(spesifik) ditempatkan ke dalam suatu relasi (hubungan) gagasan/ide yang 

lebih luas (umum). Sedangkan metode  ilmiah pada umumnya 

meletakkan  fenomena-fenomena  unik  dengan  kajian  khusus/spesifik 

dan  detail lalu setelah itu kemudian merumuskan sebuah simpulan yang 

bersifat umum. 

Metode ilmiah umumnya menempatkan fenomena unik dengan kajian 

spesifik dan detail untuk kemudian merumuskan simpulan umum. Metode 

ilmiah merujuk pada teknik – teknik investigasi atas suatu atau beberapa 

fenomena atau gejala , memperoleh pengetahuan baru atau mengoreksi dan 

memadukan pengetahuan sebelumnya.50 

Penyusunan dan pengembangan Kurikulum 2013 yang berbasis 

saintifik bertujuan untuk memberikan acuan kepada kepala sekolah, guru, 

dan tenaga kependidikan lainnya yang ada di sekolah dalam 

mengembangkan program-program yang akan dilaksanakan. 

Selain itu, Kurikulum 2013  disusun antara lain agar dapat memberi 

kesempatan peserta didik untuk : 

a. belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

b. belajar untuk memahami dan menghayati, 

c. belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, 

d. belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan 
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 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Modul Pelatihan Implementasi Kurikulm 

2013,( Jakarta : Kementerian dan Kebudayaan,2014),h. 23 
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e. belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses 

belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.51 

2. Langkah-Langkah Pembelajaran Ilmiah  

Menurut Akhmad Sudrajat, Proses  pembelajaran terdiri atas lima 

pengalaman belajar pokok itu : 

a. Mengamati b. Menanya  c. Mengumpulkan Informasi 

d.  Mengasosiasi e. Mengkomunikasikan 

Kelima pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam berbagai kegiatan 

belajar sebagaimana tercantum dalam table berikut :52 

1.2 Tabel Langkah Pembelajaran Ilmiah
53

 

Langkah 

Pembelajaran 

Kegiatan Belajar Kompetensi yang 

Dikembangkan 

Mengamati  Membaca,mendengar, 

menyimak ,melihat ( tanpa atau 

dengan alat ) 

Melatih kesungguhan , 

ketelitian,mencari 

informasi, 

Menanya Pengajukan pertanyaan tentang 

informasi yang tidak dipahami 

dari apa yang diamati  atau 

pertanyaan untuk mendapat 

informasi tambahan tentang apa 

yang diamati ( dimulai dari 

pertanyaan factual sampai 

pertanyaan yang bersifat 

hipotetik ) 

Mengembangkan 

kreativitas, rasa ingin 

tahu,kemapuan 

merumuskan 

pertanyaan untuk 

membentuk pikiran di 

amati ( dimulai dari 

pertanyaan factual 

sampai ke pertanyaan 

yang bersifat hipotenik) 

                                                           
 

51
.  http://muhammadirawanandroider.blogspot.com/2014/06/makalah-kurikulum-

2013.html 
52
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Mengumpulkan 

informasi atau 

Eksperimen 

- Melakukan eksperimen 

- Membaca sumber lain 

selain buku teks. 

- Mengamati objek atau 

kejadian 

- Aktivitas 

- Wawancara dengan nara 

sumber 

- Mengembangka

n sikap teliti, 

jujur, sopan, 

menghargai 

pendapat orang 

lain,kemampuan 

berkomunikasi, 

menerapkan 

kemampuan 

mengumpulkan  

informasi  

melalui berbagai 

cara yang 

dipelajari,menge

mbang kan 

kebiasaan 

belajar dan 

belajar 

sepanjang hayat 

Mengasosiasikan/Me

ngolah Informasi 

- Mengolah informasi 

yang sudah di kumpul 

kan baik terbatas dari 

hasil kegiatan 

mengumpulakan maupun 

hasil kegiatan mengamati 

dan kegiatan 

mengumpulkan 

informasi . 

- Pengolahan informasi 

yang dikumpulkan dari 

yang bersifat menambah 

Mengembangkan sikap 

jujur,teliti,disiplin,taat 

aturan , kerja keras, 

kemampuan 

menerapkan prosedur 

dan kemampuan 

berfikir induktif serta 

deduktif dalam 

menyimpul kan 
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keluasan dan kedalam 

sampai kepada 

pengolahan informasi 

yang bersifat mencari 

solusi dari berbagai 

sumber yang memiliki 

pendapat yang berbeda 

sampai kepada yang 

bertentangan. 

Mengkomunikasikan Menyampaikan hasil 

pengamatan ,Kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis  secara 

lisan, tertulis atau medianya. 

Mengembangkan sikap 

jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berfikir 

sistematis, 

mengumpulkan 

pendapat dengan 

singkat dan jelas serta 

mengembangkan 

kemampuan bahasa 

dengan baik dan benar 

 

3. Arah Pengembangan Kurikulum 2013 ( Berbasis saintifik ) 

Kurikulum berbasis saintifik atau 2013 memiliki tujuan yakni 

mengembangkan potensi kepemimpinan siswa dengan sasaran aspek- 

aspek mental spiritual , mental ideology , mental kejuangan dan 

kepemimpinan.54Bila diletakkan dalam kerangka historis, model kurikulum 

yang hendak diberlakukan sebenarnya sudah bisa ditebak arahnya sejak 

penerbitan peraturan presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka 
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 Loeloek Edah Poerwanti, Panduan Memahami Kurikulum 2013  , ( Jakarta : Prestasi 
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kualifikasi Nasional Indonesia. Ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 

2003tentang SPN Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi “Pengembangan 

kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional  pendidikan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Bila diamati secara serius 

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 mengisyaratkan tentang timbulnya 

bahaya yang mengancam . Hal itu terlihat dari unsur – unsur yang harus  

dipenuhi dalam setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh, 

seorang sarjana harus memiliki kemampuan menerapkan teori, seorang 

master harus mampu mengembangkan, dan seorang doctor harus 

menghasilkan karya kreatif melalui risert. 

Berdasarkan standar kualifikasi  seperti itu, kemampuan yang 

dihasilkan setiap jenjang pendidikan tinggi bisa dibaca secara universal. 

Maksudnya, identitas yang berwujud word class university  dapat dicapai 

karena dengan setandar itu lah hasil pengajaran universitas bisa diterima “ 

dunia internasional ’’. Gagasan tentang standar kualifikasi ini kemudian 

diterjemahkan melalui pola piker pragmatisme yang dikembangkan para 

ahli di Amerika. Sebagai bukti, Taksonomi Bloom yang dijadikan titik 

tolak pengembangan silabus perkuliahan menuntut sebuah produk 

kongkrit yang bisa diukur objektif .55  
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Kurikulum 2013 yang berbasis saintifik sesungguhnya adalah 

pengembangan dari kurikulum sebelumnya hanya saja lebih disempurnkan 

lagi dalam pola piker perumusan kurikulum, pengembangan kurikulum 

tersebut dapat ilihat melalui table berikut: 

Tabel 1.3 Pengembangan pola pikir kurikulum56 

No KBK 2004/ KTSP 2006 Kurikulum 2013 

1 Standar Kompetensi lulusan 

diturunkan dari Standar Isi 

Standar Kompetensi lulusan di 

Turunkan dari Kebutuhan 

2 Setandar Isi dirumuskan 

berdasarkan tujuan mata 

pelajaran ( standar kompetensi 

lulusan mata pelajaran) yang di 

rinci menjadi menjadi setandar 

kompetensi dan Kompetensi 

dasar mata pelajaran. 

Standar isi diturunkan dari setandar 

kompetensi lulusan melalui kompetensi 

inti yang bebas mata pelajaran. 

3 Pemisahan antar mata pelajaran 

pembentukan sikap, 

pembentukan keterampilan  dan 

pembentukan pengetahuan. 

Semua mata pelajaran harus 

berkontribusi terhadap, pembentukan 

sikap, keterampilan dan pengetahuan. 

4 Kompetensi diturunkan dari 

mata pelajaran 

Mata pelajaran diturunkan dari 

kompetensi yang ingin di capai 

5 Mata pelajaran lepas satu 

dengan yang lain , seperti 

sekumpulan mata pelajaran yang 

terpisah 

Semua  mata pelajaran diikat oleh 

kompetensi inti ( tiap kelas ) 
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 Dr. Kunandar,Penilaian Autentik Hasil Belajar Kurikulum 2013,( Jakarta : PT Raja 
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4. Penanaman Nilai Agama dalam Kurikulum 2013 

Perubahan kurikulum akhir-akhir ini semakin ramai dibicarakan. 

Pro-kontra menghiasi kelahiran kurikulum 2013. Kurikulum 2013  

memiliki pengaruh cukup besar terutama dalam bidang agama khususnya 

Agama Islam,Kenapa ditarik ke agama Islam? Hal ini karena salah satu 

akar terjadinya perubahan kurikulum adalah akibat dari lemahnya moral 

para peserta didik yang tentu sangat terkait dengan Pendidikan Agama 

Islam pada sekolah sebagai sumber moral.57 

Dalam perjalanannya, Pendidikan Agama Islam (PAI) pada 

sekolah memang selalu tarik-menarik dengan “kekuatan besar”. Pada akhir 

Desember 1945 misalnya, Panitia Pengajaran RI mengusulkan agar mata 

pelajaran agama diberikan pada semua sekolah, usulan tersebut disusul 

dengan terbitnya UU No. 4 Tahun 1950 (jo No. 12 Tahun 1945) tentang 

dasar-dasar pengajaran disekolah, namun sayang selalu terjadi perbedaan 

persepsi tentang materi dan status pendidikan agama. 

Kemudian dalam Rencana Pelajaran 1947 dimasukan mata 

pelajaran Didikan Budi Pekerti yang isinya tumpang tindih dengan isi 

pendidikan agama. Bahkan dalam Rencana Pendidikan 1964, pendidikan 

budi pekerti digabungkan dengan Pendidikan Agama dalam bentuk Studi 

Pendidikan Agama/Budi Pekerti dan pada kurikulum 2013 hal tersebut 

berulang kembali yakni menggabungkan Pendidikan agama dan Budi 

Pekerti. Perjalanan sejarah Pendidikan Agama khususnya Islam di negeri 
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tidak pernah mulus, selalu saja berhadapan dengan tantangan dan 

rintangan.  

Sesungguhnya dalam UUD 1945 Bab XIII Pasal 31 dijelaskan 

bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 

akhlak mulia. Maka sudah seharusnya Pendidikan Agama Islam pada 

sekolah memiliki porsi besar untuk dapat meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia tersebut bagi siswa. 58  Bukan menjadi 

matapelajaran yang “dipaksakan lahir” karena sudah terlanjur dikandung 

dalam “perut UUD 1945” yang pada ahkirnya menjadi mapel pelengkap 

dan sebatas ada.  

Kelahiran Kurikulum 2013 tidak bisa dicegah, maka hal yang harus 

dipikirkan hari ini adalah bagaimana merawat dan membesarkan bayi yang 

bernama kurikulum 2013 tersebut agar benar-benar memberikan pengaruh 

dalam dunia pendidikan di negeri ini. Dengan lahirnya kurikulum 2013 

diharapkan bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada khususnya terkait 

dengan kemerosotan moral yang terjadi pada peserta didik. 

Dalam UU No. 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa kurikulum 

merupakan acuan atau pedoman dalam proses belajar untuk mencapai 

tujuan tertentu, didalamnya terdapat rencana, tujuan, isi dan model 

pembelajaran. Dengan begitu sesungguhnya kurikulum bak kitab suci 

yang memberikan penjelasan kepada umat dalam menempuh jalan 
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kehidupan yang terjal agar sampai pada kebahagiaan. Siapa yang tidak 

mengikuti jalan yang telah ditetapkan kitab suci maka ia akan tersesat.  

Ada beberapa perubahan mendasar pada kurikulum 2013, diantara 

perubahan tersebut adalah pada standar kompetensi lulusan (SKL) yang 

merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang terdiri dari beberapa 

aspek yakni, aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. 

Nah, Kompetensi Lulusan pada setiap jenjang dikembangkan untuk 

memenuhi tuntutan kebutuhan kompetensi. Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) menjadi acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, 

standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan 

dan beberapa standar lainnya. 

Pada aspek sikap lah kemudian semua bermuara. Dalam aspek 

sikap, standar kompetensi lulusan nya adalah bagaimana peserta didik 

memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak 

mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, 

sekolah, dan tempat bermain.  

Nah, seluruh mata pelajaran harus merujuk pada aspek sikap 

tersebut. Guru mapel matematika dan bahasa juga wajib menanamkan 

nilai-nilai agama pada mata pelajaran yang diampunya. Dalam 

mengembangkan standar isi pada seluruh mata pelajaran harus mengacu 

pada standar sikap diatas.  
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Dengan perubahan kurikulum tersebut, telah membawa angin segar 

bagi dunia pendidikan khususnya agama Islam di sekolah, karena guru 

mata pelajaran lain dalam mengembangkan standar isi, standar proses 

harus merujuk pada standar kelulusan tadi. Namun, bukan hanya berhenti 

pada penanaman nilai-nilai agama karena kodrat agama adalah untuk 

dihayati bukan diketahui.  

Oleh karena itu, guru mapel lain harus mampu memberikan contoh 

yang baik pada siswa. Ia harus menjadi buku hidup yang terbuka di 

hadapan anak didik untuk dibaca dan ditiru. Seorang psikolog Inggris, 

Thomas Moore menyadari bahwa pendidikan umum seharusnya tidak 

Cuma mengisi otak dengan informasi atau memberi keterampilan, tetapi 

mendidik dan mengembangkan budi yang luhur. 

Jelas, kurikulum 2013 memiliki semangat yang kuat dalam konteks 

spiritualitas. Apakah kurikulum 2013 akan berhasil menciptakan generasi 

yang berakhlak? Jawabannya tentu pada sejauh mana pihak-pihak terkait 

mampu memahami dan mengimplentasikannya. Ibarat membangun rumah, 

kurikulum 2013 merupakan blue print nya.  

Sebagai blue print harus jelas bagi semua pihak yang terkait, 

arsitek, tukang, pemilik rumah. Tidak boleh ada perbedaan persepsi 

diantara pihak-pihak terkait mengenai bagaimana akhir bentuk rumah 

tersebut. Apabila terjadi perbedaan persepsi diantara pihak-pihak tersebut 

maka sudah dapat dipastikan akan ada kekecewaan khususnya pemilik 
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rumah. Jika kurikulum 2013 dipahami berbeda oleh pikah-pihak terkait 

seperti guru, kepala sekolah, dosen, pejabat, pemerhati pendidikan. 

5.   Penilaian Dalam Kurikulum 2013 

Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud 

Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Standar 

Penilaian bertujuan untuk menjamin : (1) Perencanaan penilaian peserta 

didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan 

prinsip-prinsip penilaian, (2) Pelaksanaan penilaian peserta didik secara 

professional, terbuka, edukatif, efektif dan efesien dan sesuai dengan 

kontek social budaya, (3) Pelapor hasil penilaian peserta didik secara 

objektif, akuntabel dan informatif. Standar penilaian Pendidikan disusun 

sebagai  acuan penilaian bagi pendidik. 

Dalam Penilaian Kurikulum 2013 mencakup kompetensi sikap, 

Pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga 

dapat digunakan untuk menentukan posisi relative setiap peserta didik 

terhadap setandar yang telah ditetapkan. Adapun teknik dan instrument 

yang digunakan sebagai berikut: 

a. Penilaian kompetensi sikap. Pendidikan melakukan penilaian 

kompetensi sikap melalui oservasi, penilaian diri, Penilaian teman 

sejawat oleh peserta didik dan jurnal. Intrumen yang digunakan untuk 

observasi, penilaian diri dan penilaian antar peserta didik adalah daftar 

cek atau  sekala penilaian yang disertai rubric sedangkan pada jurnal 

berupa catatan pendidikan. 

b. Penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi 

pengetahuan melalui test tulis, test lisan dan penugasan. Instrumen tulis 

berupa pilihan ganda, isian, jawaab singkat, benar salah, menjodohkan. 
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c. Penilaian Kompetensi  Keterampilan. Pendidikan  menilai kompetensi 

keterampilan melalui kinerja kerja yaitu penilaian yang menuntut 

peserta didik mendemokan suatu kompetensi tertentu tes praktik, 

proyek dan penilaian portopolio. Intrumen penilaian berupa cek atau 

sekala penilaian berupa rubric.59 

6.  Karakteristik Kurikulum 2013 

 Dalam kurikulum 2013 memiliki karakteristik diantaranya: 

a. Isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk 

Kompetensi Inti (KI) satuan pendidikan dan kelas, dirinci lebih lanjut 

dalam Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran. 

b.  Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial 

mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan (kognitif dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta 

didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. 

c.  Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang dipelajari 

peserta didik untuk suatu tema untuk SD/MI, dan untuk mata 

pelajaran di kelas tertentu untuk SMP/MTS, SMA/MA, SMK. 

d. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dijenjang pendidikan 

menengah diutamakan pada ranah sikap sedangkan pada jenjang 

pendidikan menengah berimbang antara sikap dan kemampuan 

intelektual (kemampuan kognitif tinggi). 

e. Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris (organizing elements) 

Kompetensi Dasar yaitu semua KD dan proses pembelajaran 

dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam Kompetensi Inti. 

f.  Kompetensi Dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip 

akumulatif saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya 

(enriched) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi 

horizontal dan vertikal) diikat oleh kompetensi inti. 
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g. Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema 

(SD). Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata 

pelajaran di kelas tersebut. 

h. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dikembangkan dari setiap KD 

yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut.60 

7.  Metode Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan dalam proses 

pembelajaran sehingga diperoleh hasil yang optimal. Adapun berbagai 

metode pembelajaran yang dapat digunakan pendidik dalam kegiatan 

pembelajaran, antara lain: 

a. Metode ceramah 

Penyampaian materi dari guru kepada siswa melalui bahasa lisan baik 

verbal maupun nonverbal. 

b. Metode latihan 

Penyampaian materi melalui upaya penanaman kebiasaan-kebiasaan 

tertentu sehingga diharapkan siswa dapat menyerap materi secara 

optimal. 

c. Metode tanya jawab 

Penyajian materi pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijwab 

oleh anak didik. Bertujuan memotivasi anak mengajukan pertanyaan 

selama proses pembelajaran atau guru mengajukan pertanyaan dan anak 

didik menjawab. 
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d. Metode karya wisata 

Metode penyampaian materi dengan cara membawa langsung anak didik 

ke objek diluar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar siswa 

dapat mengamati atau mengalami secara langsung. 

e. Metode demonstrasi 

Metode pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau 

suatu benda yang berkaitan dengan bahan pembelajaran. 

f. Metode sosiodrama 

Metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik 

untuk melakukan kegiatan memainkan peran tertentu yang terdapat 

dalam kehidupan sosial. 

g. Metode bermain peran 

Pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan anak 

didik dengan cara anak didik memerankan suatu tokoh, baik tokoh hidup 

maupun mati. Metode ini mengembangkan penghayatan, tanggungjawab, 

dan terampil dalam memaknai materi yang dipelajari. 

h. Metode diskusi 

Metode pembelajaran melalui pemberian masalah kepada siswa dan 

siswa diminta untuk memecahkan masalah secara kelompok. 

i. Metode pemberian tugas dan resitasi 

Merupakan metode pembelajaran melalui pemberian tugas kepada siswa. 

Resitasi merupakan metode pembelajaran berupa tugas pada siswa untuk 

melaporkan pelaksanaan tugas yang telah diberikan guru. 
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j. Metode eksperimen 

Menurut Roestiyah  Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar, di 

mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati 

prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya, kemudian hasil 

pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru.Pemberian 

kepada siswa untuk pencobaan. Penggunaan teknik ini mempunyai tujuan 

agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban 

atau persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan 

percobaan sendiri. Juga siswa dapat terlatih dalam cara berfikir yang 

ilmiah. Dengan eksperimn siswa menemukan bukti kebenaran dari teori 

sesuatu yang sedang dipelajarinya.61 

k. Metode proyek 

Membahas materi pembelajaran ditinjau dari sudut pandang lain. 

Adapun prinsip dalam pemilihan dalam metode pembelajaran adalah 

disesuaikan dengan tujuan, tidak terikat pada suatu alternatif, 

penggunaannya bersifat kombinasi. Faktor yang menentukan dipilihnya 

suatu metode dalam pembelajaran antara lain: 

a. Tujuan pembelajaran 

b. Tingkat kematangan anak didik 

c. Situasi dan kondisi yang ada dalam proses pembelajaran 
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8. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. 

Kelebihan Kurikulum 2013 

b. Lebih menekankan pada pendidikan karakter. Selain kreatif dan 

inovatif, pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi 

menjadi satu. Misalnya, pendidikan budi pekerti luhur dan karakter 

harus diintegrasikan kesemua program studi. 

c. Asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak 

desa atau kota. Seringkali anak di desa cenderung tidak diberi 

kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. 

d. Merangsang pendidikan siswa dari awal, misalnya melalui jenjang 

pendidikan anak usia dini. 

e. Kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus terus dipacu 

kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon 

guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus 

menerus. 

      Kelemahan Kurikulum 2013 

a. Pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas 

yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah dilibatkan 

langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. 

b. Tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan 

hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena 

kebijakan ujian nasional (UN) masih diberlakukan. 

c. Pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat, karena 

rumpun ilmu pelajaran-pelajaran tersebut berbeda.62 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan MetodePenelitian 

Penelitian ini  merupakan jenis penelitian evaluatif. Pendekatan 

kualitatif berarti upaya menemukan kebenaran wilayah - wilayah  konsep 

mutu . Mutu dapat diartikan sebagai berbagai komponen atau factor karena 

kelengkapan unsurnya serta keterkaitan satu sama lain sehingga menunjukan 

kekuatan kapasitas dari induk ( konsep ) dari komponen-komponen itu.
63

 

Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan 

dasar kerja statistic , tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif.  

Dalam tulisan lain menyatakan pendekatan kualitatif merupakan 

pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami 

oleh responden akhirnya dicari rujukan teorinya.
64

 Penelitian ini melakukan 

pendekatan berdasar kan pada kenyataan lapangan yang berupa buki-bukti 

kualitatif dan apa yang dialami oleh responden. 

Jenis metode penelitian ini adalah metode deskriptif . Metode deskriptif 

adalah suatu metode dalam penelitian suatu kelompok manusia , objek, suatu 

set kondisi,suatu system pemikiran tau pun sua tu kelas pristiwa masa 

sekarang . Tujuan dari penelian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi 
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, gambaran atau lukisan secara sistematis , factual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.
65

 

Secara obyektif jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus . 

Sifat khas studi kasus adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk 

mempertahankan data yang dikumpulkan dalam rangka untuk dipelajari 

sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk 

mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang 

bersangkutan yang berarti studikasus merupakan penelitian teksploratif.66 

Penelitian ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, 

dan memperoleh pemahaman dari data tersebut., data sama sekali tidak 

mewakili populasi dan tidak dimaksudkan memperoleh kesimpulan dari 

populasi. Kesimpulan data hanya berlaku untuk data tersebut. Suatu data 

dapat terdiri atas satu unit atau lebih tetapi memiliki satu data kesatuan. Data 

dapat diperoleh dari satu orang, satu kelas, satu sekolah, atau beberapa 

sekolah tetepi dalam satu kantor kecamatan. 

Dari Aspek Metodelogi, Metode  Merupakan prosedur penelitian social 

yang diarahkan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, 

gambaran dan angka-angka. Oleh karna itu metode penelitian deskriptif 

kualitatif ini difokuskan pada persoalan penelitian yang diterapkan atas dasar 

fakta dan dilakukan dengan cara terlibat serta wawancara mendalam.  

Penelitian deskriptif kualitatif  bertujuan untuk menggambarkan realitas 

social dengan menerapkan berbagai teori dan konsep-konsep yang telah 
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dikembangkan sebelumnya dalam hal ini obyek yang diteliti difokuskan pada 

pengembangan  nilai-nilai agama pada pembelajaran PAI Tetapi berbasis 

saintifik di SMAN 13 Bandar Lampung. Untuk fokus penelitian diarahkan 

kepada pembelajaran PAI serta pengembangannya dengan berbasis saintifik 

melalui peserta didik. 

Dalam penelitian ini pelaksanaannya tidak dibatasi pada variable 

tertentu sebagaimana yang berlaku pada penelitian kuantitatif, tetapi lebih 

kepada data-data yang berkaitan dengan kata-kata , tertulis maupun lisan dari 

orang dan prilaku yang diamati .Penelitian ini diusahankan mengumpulkan 

data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk 

laporan penelitian.67 

B. Jenis dan Sumber Data 

Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah gejala-gejala 

sebagaimana adanya berupa perkataan, ucapan dan pendapat pimpinan 

lembaga atau Kepala Sekolah dan dewan guru atau siswa. Sumber data 

diperoleh dari situasi yang wajar maka dalam penelitian ini sumber data dibagi 

menjadi dua yaitu : sumber pimer atau disebut Informan dan sumber sekunder 

subjek penelitian. Informan dalam penelitian ini diambil untuk memberikan 

informasi yang terkait dengan persoalan yang dikaji yaitu guru PAI SMAN 13 

Bandar Lampung Berjumlah ,1 Orang. 

Menurut Fraenkel  dan Norman E. Wallen istilah “ sumber data” 

mengarahkan pada jenis-jenis informasi yang diperoleh peneliti melalui subjek  
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penelitiannya dari mana data dapat diperoleh.  Dengan demikian data yang 

diperoleh berhubungan dengan subjek yang akan diteliti yaitu data mengenai 

implementasi pengembangan nilai-nilai agama pada pembelajaran PAI 

berbasis saintifik di SMAN 13 Bandar Lampung. Adapun sumberdata yang 

digunakan peneliti adalah : 

1. Sumber data primer atau sumber utama yaitu informasi yang berbentuk 

lisan yang diperoleh dari informan ( manusia )dalam hal ini adalah Guru 

PAI, Dewan Guru, Siswa serta Kepala Sekolah, SMAN 13 Bandar 

Lampung. 

2. Sumber data sekunder  atau sumber data penunjang , yaitu arsip , dokumen 

resmi. Dari sumber-sumber  ini diperoleh data yang berkaitan dengan 

pengembangan nilai  agama pada pendidikan agama islam berbasis 

saintifik, pelaksanaannya maupunevaluasi pada peserta didik di SMAN 13 

Bandar Lampung. 

C. Metode Pengumpulan Data  

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi Metode observasi merupakan suatu penyelidikan yang 

dilakukan secara sengaja dan sistematis dengan menggunakan indra 

terhadap beberapa peristiwa yang terjadi atau berlangsung ditangkap pada 

waktu peristiwa tersebut terjadi. 68 Menurut Nawawi , metode observasi 
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adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang 

Nampak pada objek penelitian.69  

Menurut Denis P. Forcese , teknik yang digunakan adalah non participant  

observation dimana peneliti berada diluar subjek, yang pada dasarnya 

meliputi pengamatan tanpa menggunakan identitas dan kelompok diberi 

tahu tentang kepentingan penelitian. Dalam Observasi Ini peneliti tidak 

ikut terlibat langsung didalam kehidupan seseorang yang di observasi dan 

terpisah berkedudukan sebagai pengamat. 

Berdasarkan klasifikasi di atas, observasi, dalam penelitian ini termasuk 

dalam observasi berpartisipasi pasif (pasive partisipation) atau non 

participan, di mana peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, 

tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaannya, 

penelitin datang kesekolah, mengamati dan mencatat suasana maupun 

peristiwa yang terjadi pada objek penelitian. 

2. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab 

sepihak yang di kerjakan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.70 Esterberg 

dalam sugiono medevinisikan wawancara sebagai pertemun dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstrusikan 

maka dalam suatu topik tertentu. 71  Lebih lanjut susunan Stainbeck, dalam 

Sugiono menjelaskan bahwa melalui wawan cara, penelitian akan mengetahui 

hal-hal yang lebih dalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi 

                                                           
69

  Hadari Nawawi, Metode Penelitian Di Bidang Sosial, ( Yogyakarta : Gajah mada 

University Press, 2001),h.10 
70

 Sutrisno Hadi, Metode Research II, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 193 
71

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2006),h.317 
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dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa di temukan melalui 

observasi.  

Dalam hal ini penelitian akan melakukan wawancara mendalam dengan kepala 

sekolah, guru, siswa, dan pihak terkait dengan sekolah.  Jika di lihat dari 

jenisnya, maka wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara 

semiterstruktur jenis wawancara ini sudah termasuk dalam katagori in-depth 

interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila di bandingkan 

dengan wawancara struktur.  

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara dimana 

pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, penelitian perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang di kemukakan oleh 

informan. 

Adapun langkah-langkah wawancara dalam penelitian kualitatif sebagai 

berikut: 

a. Menetapkan kepada siapa wawancara akan di lakukan. 

b. Menyimpan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan 

pembicaraan. 

c. Mengawali atau membuka alur wawancara. 

d. Melakukan alur wawancara. 

e. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengahirinya. 

f. Menulis hasil wawancara kedalam catatan lapangan. 
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g. Mengidenfitifikasikan tidak lanjut wawancara yang telah di peroleh.72 

3. Dokumentasi digunakan untuk mencari data melalui beberapa arsip dan 

dokumentasi, surat kabar, majalah, jurnal, buku, dan benda-benda tertulis 

lainya yang relefan. Dokumen-dokumen yang di himpun dipilih yang sesuai 

dengan tujuan dan fokus masalah. Apabila fokus pada masalah pendidikan 

khususnya kegiatan pembelajaran PAI berbasis saintifik, maka di cari 

dokumen yang memuat tentang pelaksanaan pembelajaran PAI berbasis 

saintifik sereta dokumen tentang akhlak peserta didik di sekolah tersebut. 

D. Metode Analisis Data 

Menurut Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data karena dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja spirit 

yang disarankan oleh data. Setelah berbagai data dari lapangan terkumpul, 

dengan menggunakan beberapa metode di atas, maka peneliti akan mengolah 

dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif 

kualitatif.  

Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang 

menggambarkan, menguraikan dan menginterpretasikan arti data-data yang 

telah terkumpul, dengan memberi perhatian dan merekam sebanyak mungkin 

aspek situasi yang diobservasi, sehingga memperoleh gambaran secara umum 

dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.73\ 
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Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu: dari observasi, wawancara, dan 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian seperti dokumen 

pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Maka dari itu, penulis 

menggunakan tehnik analisa deskriptif kualitatif dengan pertimbangan bahwa 

penelitian ini berusaha menggambarkan dan mempresentasikan data secara 

sistematis, ringkas dan sederhana tentang bagaimana kemampuan guru A-

Qur’an Hadits memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan minat 

belajar siswa, sehingga lebih mudah dipahami oleh peneliti atau orang lain 

yang tertarik dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Sebagaimana yang diungkapkan Bogdan dan Biklen analisis data 

kualitatif adalah “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja sama dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang bisa diceritakan 

kepada orang lain”.74  

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah merupakan kumpulan analisis data yang 

menajamkan, menggolongkan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik kesimpulan atau diverifikasi. Data yang 
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diperoleh dari lapangan langsung ditulis dengan rinci dan sistematis setiap 

selesai mengumpulkan data.  

Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok 

yang sesuai dengan fokus penelitian agar mudah untuk menyimpulkannya. 

Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mencari kembali 

data yang diperoleh bila diperlukan serta membantu dalam memberikan kode 

kepada aspek-aspek tertentu.
  

2. Diplay Data atau Penyajian Data 

Diplay data atau penyajian data yaitu, mengumpulkan data atau informasi 

secara tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Data yang sudah ada di susun dengan 

menggunakan teks yang bersifat naratif, selain itu bisa juga bersifat matriks, 

grafik, network dan chart.  Selain itu juga supaya peneliti mudah dalam 

memahami yang telah terjadi dan dapat merencanakan apa yang akan 

dilakukan selanjutnya. 

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan rangkaian analisis data 

puncak. Meskipun begitu, kesimpulan juga membutuhkan verifikasi selama 

penelitian berlangsung. Verifikasi dimaksudkan untuk menghasilkan 

kesimpulan yang valid. Oleh karena itu, ada baiknya sebuah kesimpulan 

ditinjau ulang dengan cara memverifikasi kembali catatan-catatan selama 

penelitian dan mencari pola, tema, model, hubungan dan persamaan untuk 

diambil kesimpulan. 
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BAB IV 

 PENYAJIAN DAN ANALISA DATA  

A. Profil SMAN 13 Bandar Lampung 

1. Profil SMAN 13 Bandar Lampung 

SMA Negeri 13 Bandar Lampung berdiri sejak tahun 1996 

berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI No. 13 a/O/1996 tanggal 11 

Maret 1996 dengan nama SMA Negeri Kedaton Bandar Lampung. 

Berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI No. 035/O/1997 tanggal 7 

Maret 1997 nama SMA Negeri Kedaton Bandar  Lampung berubah nama 

menjadi SMU Negeri 13 Bandar Lampung bersamaan dengan perubahan 

nama SMA Kota Bandar Lampung lainnya menjadi SMU dengan 

berpedoman pada Keputusan Mendikbud tersebut tentang : Perubahan 

Nomenklatur SMA menjadi SMU serta organisasi dan Tata Kerja SMU. 

SMA Negeri 13 Bandar Lampung memiliki Nomor Identitas Sekolah 

3 0 0 4 4 0  dan Nomor Statistik Sekolah 3 0 1 1 2 8 1 0 0 4 4, bertempat di 

Jalan  Padat Karya Sinar Harapan Rajabasa Telp (0721) 7690304 Bandar 

Lampung 35144. 

Luas lahan yang dimiliki 18.211m
2
 sesuai dengan sertifikat nomor 

08.01.07.0102294 tahun 2000, nomor buku AP 362385 dan buku sertifikat 

asli tersimpan pada Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota Bandar 

Lampung. 
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Kepala Sekolah yang pernah memimpin SMA Negeri 13 Bandar Lampung 

adalah : 

1. Dra. Aslawati Agim/PLH  Juni 1996 s.d. Desember 1996 

2. Drs. Junaidi/PLH   Desember 1996 s.d. April 1997 

3. Drs. Sugiarto/PLH  April 1997 s.d. Juli 1998 

4. Drs. Sjahruddin DEM/Definitif Juli 1998 s.d. Desember 1999 

5. Drs. Tarman Jupani/Definitif Desember 1999 s.d. Februari 2002 

6. Drs. Hi. Ahyauddin/PLH  Februari 2002 s.d. Novemeber 2002 

7. Drs. Hi. Ahyauddin/Definitif November 2002 s.d. Desember 2004 

8. P.Katriningsih, S.Pd./Definitif Desember 2004 s.d. Juli 2007 

9. Drs. Ahmad Surkati/Definitif Agustus 2007 s.d Januari 2010 

10.Triyatmo, S.Pd., M.Pd.  27 Januari 2010 s.d. sekarang. 

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 13 

Bandar Lampung telah dan sedang dilakukan. Demikian pula halnya untuk 

lebih meningkatkan mutu sekolah, saat ini sedang disusun Visi, Misi, dan 

Tujuan sekolah diiringi dengan upaya peningkatan kualitas sekolah secara 

komprehensif, terutama peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan 

hasila yang akan dicapai. 

Saat ini SMA Negeri 13 Bandar Lampung telah dan sedang 

melakukan pembenahan baik sarana maupun prasarana melalui 

pemberdayaan dana masyarakat dan orang tua murid, bantuan pemerintah 

baik pusat maupun daerah. Berdasarkan kondisi nyata, saat ini masih 

banyak sarana dan kegiatan sekolah yang tidak bisa terlepas dari 

pembiayaan. Untuk itu segenap perangkat sekolah selalu berusaha untuk 

memohon bantuan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Lampung untuk berkenan memberikan bantuan dana 
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untuk rehabilitasi 4 (empat) ruang kelas belajar di SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung. 

2.  Identitas Sekolah 

    a. Nama Sekolah  :   SMA Negeri 13 Bandar Lampung 

    b. Alamat Sekolah  :   Jln. Padat Karya Sinar Harapan Rajabasa Jaya  

Rajabasa Telepon (0721) 7690304 Bandar 

Lampung Kode Pos 35144 

3. Identitas Kepala Sekolah : 

 

a. Nama Lengkap   :  Triyatmo, S.Pd., M.Pd. 

b. Pendidikan Terakhir  :  S 2 (Strata 2) 

c. Jurusan    :  Pendidikan  

Tabel 1.4 

Profil Lulusan ( 7 tahun terakhir) 

Tahun 

Pelajaran 

Lulusan 

(%) 

Rata-rata 

NEM/UN 

Siswa yang 

melanjutkan ke 

Perguruan Tinggi 

Jumlah Target Hasil Target Jumlah Target 

2009/2010 159 98% 70,32 75,00 115 135 

2010/2011 198 100% 68,73 75,00 102 140 

2011/2012 204 100% 70,73 75,00 105 140 

2012/2013 211 100% 75,32 77,00 175 150 

2013/2014 234 100% 76,34 78,00 180 150 

2014/2015 239 100% 76,34 79,00 185 150 

2015/2016 225 100% 76,34 80,00 165 150 
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Tabel 1.5 

Keadaan Siswa (5 tahun terakhir) 

Tahun 

Pelajaran 

Jumlah Siswa Rasio Siswa Baru 

Terhadap 

Pendaftar 

Kelas X Kelas XI Kelas XII Jumlah 

2011/2012 245 235 163 643 1 : 4 

2012/2013 244 243 211 698 1 : 4 

2013/2014 273 244 218 735 1 : 4 

2014/2015 303 234 240 777 1 : 4 

2015/2016 393 277 231 901 1 : 4 

2016/2017 359 360 230 949 1 : 4 

Jumlah 

Rombongan 

Belajar 

11 9 7 27 

 

1 : 4 

 

Tabel 1.6 

LAPORAN INDIVIDU SEKOLAH MENENGAH (LISM) 

Kebutuhan Guru Sesuai dengan Mata Pelajaran T.P. 2016/2017 

No Mata Pelajaran 
Jumlah 

Jam 

Yang Ada 
Kebutuhan 

GT GTT 

1 PKn 54 3  2 

2 Pendidikan Agama     

 a. Islam 65 2 1 3 

 b. Protestan     

 c. Katolik     

 d. Hindu     

 e. Budha     

3 Bahasa dan Sastra Indonesia 108 4  4 

4 Bahasa Inggris 86 4  3 

5 Sejarah Nasional dan Umum 72 3 1 4 

6 Pendidikan Jasmani 65 2 1 3 

7 Matematika 126 4 1 5 
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8 I P A     

 a. Fisika 75 4  4 

 b. Biologi 65 3  3 

 c. Kimia 65 3  3 

9 IPS/Bahasa     

 a. Ekonomi 65 3  3 

 b. Sosiologi 54 2  2 

 c. Tata Negara     

 d. Antropologi     

 e. Geografi 54 2  2 

 f. Sejarah Budaya     

 g. Bahasa Asing     

10 Prakarya dan Kewirausahaan 54  2 2 

11 Pendidikan Seni 54  2 2 

12 Bimbingan Konseling 152 4 1 5 

13 Muatan Lokal 54  2 2 

14  TIK 32  2 2 

15 Bahasa Asing 32  2 2 

 

Tabel 1.7 

Rombongan Belajar dan Jumlah Siswa 

No Komponen Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV Jumlah 

1 Rombongan 

Belajar 

11 9 7  27 

 

Jumlah Siswa 

 

359 

 

360 

 

230 

  

949 

 

 

 

 

 



68 
 

Tabel 1.8 

Jumlah Ruangan Belajar 

No Jumlah 

Rombel 

Jumlah 

Ruang Kelas 

Belajar 

 Ruang Kelas 

Belajar Rusak 

Parah 

Keterangan 

1 27 24 4 Mohon bantuan 

rehabilitasi 4 Ruang 

Kelas Belajar 

 

SK Pengangkatan Kepala Sekolah 

Nomor   :  821.29.4/01/25/2010 

Tanggal/Bln/Thn :  27 Januari 2010 

TMT   :  27 Januari 2010 

 

II.    PROGRAM KERJA SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

Nama Sekolah  :  SMA Negeri 13 Bandar Lampung 

Alamat Sekolah :  Jl. Padat Karya Sinar Harapan Rajabasa Telp (0721) 

7690304 

    Bandar Lampung 

Nomor Rekening  :  Bank Lampung Kantor Cabang Antasari Tanjung Karang 

   Nomor Rekening 3970005002131 

Nama Pemegang :  1. Triyatmo, S.Pd., M.Pd. 

      2. Arina Rosita, A.Md. 

 

Visi, Misi dan Tujuan Sekolah 

 

VISI SEKOLAH 

Visi Sekolah adalah “Tahun 2020 SMA 13 Bandar Lampung menjadi sekolah 

ternyaman yang  rindang, asri, serta terwujudnya siswa yang beriman, bertaqwa, 

berprestasi, dan berbudi luhur.” 
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MISI 

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, Misi SMAN 13 Bandar Lampung 

adalah sebagai berikut:  

1. Menanam pohon perindang di dalam dan di luar lingkungan sekolah secara 

berkala 

2. Menjaga, memperbaiki, dan melestarikan lingkungan dengan menerapkan 7 

K (kebersihan, keindahan, kesopanan, kerapian, kedisiplinan, ketekunan, 

dan keamanan). 

3. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut sehingga 

menjadi sumber kearifan dalam bersikap dan bertindak. 

4. Mengamalkan ajaran agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari baik 

di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. 

5. Meningkatkan sikap dan perilaku berakhlak mulia pada peserta didik. 

6. Menciptakan suasana kekeluargaan yang kondusif dan harmonis. 

7. Membangun potensi diri dan mengembangkan budaya belajar, gemar 

membaca, menulis dan berkomunikasi 

8. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengendali potensi dirinya 

sehingga dapat dikembangkan secara optimal 

9. Menumbuhkan sikap ulet, gigih serta siap berkompetisi meraih prestasi 

belajar. 

TUJUAN SEKOLAH 

A. Tujuan Jangka Pendek ( 1 Tahun) 

1) Mewujudkan peserta didik yang berbudi luhur  

2) Meningkatkan keimanan dan taqwa peserta didik melalui ibadah. 

3) Menyediakan sarana dan prasarana ibadah. 

4) Mengembangkan sikap peduli sosial. 

5) Mengembangkan sikap peduli lingkungan. 

6) Meningkatkan rasa tanggung jawab. 

7) Meningkatkan kedisiplinan. 

8) Mempertahankan prestasi kelulusan 100% pada Ujian Nasional. 

9) Meningkatkan nilai rata-rata Ujian Nasional. 
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10) Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa kelas X, XI, dan XII 

11) Menyediakan sarana multimedia 

12) Meningkatkan prestesasi O2SN sampai tingkat nasional 

13) Meningkatkan prestesasi OSN sampai tingkat nasional 

4. Tujuan Jangka Menengah ( 4 tahun) 

1) 100 % siswa kelas XII tamat dan lulus tiap tahun pelajaran 

2) Tercapainya rata-rata UN 8,00 

3) 60 % lulusannya dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri 

4) Terlaksananya proses pembelajaran secara interaktif, efektif dan efisien. 

5) Siswa memiliki disiplin tinggi dalam belajar dan taat beribadah. 

6) Meningkatnya profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya 

7) Berhasilnya siswa sebagai juara dalam mengikuti perlombaan mata 

pelajaran, olah raga, kesenian. 

5. Tujuan Jangka Panjang 

1) 100 % siswa kelas III tamat dan lulus tiap tahun pelajaran 

2) Tercapainya rata-rata UN 8,5 

3) 70 % lulusannya dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri 

4) Terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien. 

5) Terlaksananya proses pembelajaran dengan dua bahasa (Billingual) untuk 

seluruh kelas 

6) Siswa memiliki disiplin tinggi dalam belajar dan taat beribadah. 

7) Meningkatnya profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya 

8) Terbentuknya tim bola volly dan sepak bola yang handal dan juara di 

tingkat  

 Kota, Provinsi dan Nasional. 

9)   Adanya ruang khusus komputer dan internet 

10) Berhasilnya siswa sebagai juara dalam mengikuti perlombaan, mata 

pelajaran, olah raga, kesenian dan LKIR. 

11) Tersedianya laboratorium khusus untuk Fisika, Biologi, Kimia dan 

Bahasa. 

12) Tercapainya tujuan yang terkandung dalam visi dan misi sekolah. 



71 
 

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah tenaga guru yang ada di SMAN 13 

Bandar Lampung hampir semuanya adalah lulusan S-I bahkan sudah ada yang 

melanjutkan jenjang pendidikan S-2. Hal ini berarti tenaga guru yang ada 19 

orang dan telah memenuhi kulifikasi atau standar sebagai mana yang dicantumkan 

dalam pasal 42 ayat 1 UU NO. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas,75 yang berarti 

pula bahwa SMAN 13 Bandar Lampung ditinjau dari segi SDM telah siap untuk 

bersaing dalam menghasilkan output yang berkualitas. 

Namun demikin keberadaan guru masih didominasi guru tidak tetap. Hal ini 

barang kali karena secara umum norma-norma di masyarakat. Kota Bandar 

Lampung atau bahkan Provinsi Lampung masih kekurangan tenaga kependidikan 

khususnya guru. Namun dari guru yang ada, peranan sebagai pelayan siswa dalam 

proses pembelajaran telah berusaha meninggalkan paradigma lama dengan 

mengubah diri dengan paradigma baru, yakni berorientasi pada kebutuhan siswa 

dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, 

mengasikkan serta mampu mencerdaskan serta berprilaku sesuai dengan norma. 

Hasil obsevasi yang di lakukan terhadap proses pembelajaran PAI yang 

dilakukan, diketahui bahwa secara umum guru SMAN 13 Bandar Lampung cukup 

mampu menguasai materi pembelajaran. Namun demikian, penguasaan materi 

tersebut kurang didukung dengan penguasaan terhadap metode pembelajaran. 

Dalam hal ini guru menggunakan metode-metode ceramah, tanya jawab dan 

penegasan. Dari sini nampak guru PAI belum secara maksimal dalam 
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Undang-Undang Sisdiknas NO.20 Tahun 2003 (jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 21 
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menggunakan metode pembelajaran. Meskipun dalam RPP guru mencantumkan 

metode active learning, namun dalam prakteknya guru tidak menerapkannya.76 

Data diatas menunjukan bahwa guru PAI di SMAN 13 Bandar Lampung 

kurang mampu dalam mengembangkan metode pembelajaran. Sebagai mana 

diakui oleh Bapak Rasyid Indrawan, M.Pd.I yang menegaskan bahwa beberapa 

guru di SMA tersebut menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan 

penugasan. Meskipun dalam RPP disebutkan metode active lerning, tapi dalam 

kenyataannya belum maksimal dalam menerapkannya.77  

Salah satu kualitas Input peserta didik ketika menggunakan kurikulum 

KTSP  yang belum sepenuhnya bisa dikontrol sekolah adalah tentang kualitas 

akhlak. Data hasil observasi menunjukan bahwa akhlak peserta didik di SMAN 13 

Bandar Lampung belum menunjukan akhlakul karimah. Meskipun secara umum 

akhlak peserta didik dapat dikatakan baik, namun ada beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian khusus dari sekolah. Penulis melihat beberapa kenjanggalan 

seperti peserta didik perempuan tertawa terbahak-bahak, makan sambil berjalan, 

kurang ta’dhim terhadap guru dan lain sebagainya.78 

6. Sarana dan Prasarana 

Sekolah merupakan organisasi kerja yang di selenggarakan oleh sejumlah 

personil dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan institusional. 

Kerjasama ini meliputi seluruh kegiatan, baik yang bersifat kurikuler maupun 

ekstra kurikuler. Untuk dapat melaksanakan kegiatan itu, maka akan dipelukan 
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  Observasi kelas hari Rabu tangga 17 Februari 2015 

 77
  Rasyid Indrawan  Guru PAI SMAN 13 Bandar Lampung, Wawancara tanggal 01 

Desember 2016. 
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  Observasi tanggal  03 Desember 2016 
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berbagai alat kelengkapan yang berdaya guna untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang di selenggarakan. 

Keberadaan alat kelengkapan pendidikan ini sangatlah penting, karena 

tanpa adanya alat kelengkapan ini kegiatan pembelajaran tidak dapat 

dilaksanakan dengan baik. Dalam istilah yang umum alat kelengkapan ini 

sering disebut sarana dan pendidikan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam 

pasal 45 ayat 1 UU NO.20 tahun 2003 tentang sikdiknas.79 Bahwa setiap satuan 

pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang 

memenuhi keperluan kependidikan. Sebagai intisari pendidikan formal, 

SMAN 13 Bandar Lampung juga menyediakan berbagai fasilitas sarana dan 

prasarana guna menunjang proses pembelajaran. Ini tentunya didasarkan pada 

kebutuhan dan kemampuan agar dalam pemanfaatannya dapat berfungsi 

secara maksimal.  

7. Tinjauan terhadap peserta didik di SMAN 13 Bandar Lampung 

Pada dasarnya peserta didik  bisa dikatakan memiliki akhlak yang baik. 

Hal ini bisa dimaklumi mengingat sebagaian besar peserta didik di sekolah ini 

berasal dari daerah Bandar Lampung. Sesuai letak geografis daerah ini, maka 

sebagian besar peserta didik di sekolah ini berasal dari menengah keatas. Hal 

ini sedikit ikut mempengarui pola perilaku peserta didik yang masih 

memegang nilai-nilai budaya masyarakat yang sopan dan santun. 
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Namun capaian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya 

teknologi informasi seperti televisi mulai mempengaruhi cara pandang peserta 

didik ke arah yang kurang baik.  

Meski secara umum dikatakan baik, namun peserta didik tersebut belum 

bisa dikatakan memiliki akhlak Islami sebagaimana yang di harapkan. 

Sebagaimana di akui oleh Rasyid Indrawan selaku guru PAI di sekolah 

tersebut, bahwa: “secara umum akhlak peserta didik di sini bisa dikatakan 

baik. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang mesti dilakukan 

pembinaan lebih serius terhadap akhlak peserta didik tersebut.80 

Uraian tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat persoalan dalam 

akhlak peserta didik di SMAN 13 Bandar Lampung. Meskipun secara umum 

dikatakan baik, namun masih perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut terhadap 

akhlak peserta didik tersebut, Rasyid Indrawan menjelaskan: 

“Masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah sopan 

santun siswa dalam pergaulan, baik pergaulan terhadap sesama peserta didik 

maupun pergaulan mereka terhadap guru. Dalam hal ini nampaknya peserta 

didik kurang memperhatikan bagaimana etika yang baik dalam pergaulan.”81 

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan, nampak peserta didik di 

SMAN 13 Bandar Lampung cenderung egois dan kurang memiliki rasa empati 

terhadap sesama kawan tidak terlihat adanya jalinan kerjasama yang 
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  Rasyid Indrawan, M.Pd.I, Guru PAI SMAN 13 Bandar Lampung,  wawancara, tanggal  
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  Rasyid Indrawan, Guru PAI SMAN 13 Bandar Lampung, Wawancara,  tanggal  12 
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baikantara mereka.82 Padahal dalam pergaulan sesama teman, seorang peserta 

didik sangat membutuhkan adanya kerjasama, saling pengertian dan saling 

menghargai. 

Pergaulan yang dijalin dengan kerjasama yang baik dapat memecahkan 

berbagai kesulitan yang dihadapi, karena sangat banyak masalah-masalah 

yang tidak dapat yang di selesaikan oleh peserta didik itu sendiri tanpa adanya 

kerjasama dengan orang lain. 

Untuk menciptakan kerjasama yang baik dalam pergaulan hendaknya 

janganlah seseorang merasa lebih baik dari yang lainnya walaupun terhadap 

diri sendiri. Kalau kerja sama itu terjalin baik dalam pergaulan tak ubahnya 

seperti suatu bangunan yang mana didalamya semua unsur semua  keterkaitan 

dan kuat menguatkan. 

Pergaulan yang di topang dengan saling pengertian akan menimbulkan 

kehidupan yang tenang dan tentram. Dengan adanya saling pengertian maka 

akan terbina rasa saling kasih mengasihi dan tolong menolong sehinga apa bila 

yang satu merasa sakit maka yang lain ikut merasakannya. 

Pergaulan yang dilandasi oleh saling menghargai dan menimbulkan rasa 

setia kawan yang akrap kerukunan yang mana, serta tidakakan rasa timbul rasa 

curiga mencurigai rasa dendam saling jelek menjelekan cela-mencelakan 

sehinga terhidar percecokan antar pelajar. 
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  Observasi Lapangan, tanggal  15 Desember 2016. 
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Selain hal diatas, terlihat juga bahwa peserta didik di SMAN 13 Bandar 

Lampung kurang memperhatikan akhlak atau etika terhadap guru. Sebagai 

mana hasil pengamatan ada beberapa peserta didik kurang memperhatikan 

penjelasan guru. Pada jam istirahat terlihat juga beberapa peserta didik 

berkumpul di meja guru dan salah satunya duduk di meja guru. Pada tempat 

lain terlihat peserta didik berlalu di depan guru tanpa basabasi, tanpa 

mengucap salam atau menyalami guru.83 

Selain hal diatas, terlihat juga bahwa beberapa peserta didik di SMAN 13 

Bandar Lampung  kurang memperhatikan akhlak atau etika terhadap guru itu 

terlihat pada beberapa siswa kelas 12 yang mana masi menggunakan 

kurikulum KTSP dengan jam pelajaran 2 jam. Sebagai mana hasil pengamatan 

ada beberapa peserta didik kurang memperhatikan penjelasan guru yang mana 

guru masi menggunakan metode yang kontemporer . Pada jam istirahat terlihat 

juga beberapa peserta didik berkumpul di meja guru dan salah satunya duduk 

di meja guru. Pada tempat lain terlihat peserta didik berlalu di depan guru 

tanpa basabasi. 

Sementara itu Rasyid Indrawan, M.Pd.I menjelaskan bahwa kebanyakan 

peserta didik SMAN 13 Bandar Lampung kurang memahami dan kurang 

mengaplikasikan sopan santun dalam pergaulan. Ia menilai bahwa hal itu lebih 

di sebabkan pergaulan peserta didik di lingkungan masyarakat kurang 

mendukung.  
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Terlebih saat ini kemajuan  teknologi informasi sering menampilkan 

perilaku-perilaku yang tidak sopan dan tidak mendidik. Hal itu berpengaruh 

negatif terhadap perkembangan pendidikan khususnya perkembangan afektif  

peserta didik.  

Pada saat sisi lain orang tua di rumah kurang mampu mengontrol 

perkembangan putra putrinya. Kebanyakan mereka menyerahkan sepenuhnya 

pendidikan anak termasuk akhlak kepada sekolah.  

Dari penjelasan di atas dapat di pengaruhi untuk pendidikan akhlak 

peserta didik mebutuhkan kerja sama dari semua pihak, terutama dalam 

cakupan kurikulum dan alokasi waktu pembelajaran PAI khususnya dalam hal 

pembelajaran akhlak yang memadai.  

Orang tua juga memiliki peranan dan pengaruh terhadap perkembangan 

mental atau akhalak peserta didik, namun terkadang orang tua sibuk dengan 

pekerjaannya, sehingga kurang mengindahkan pendidikan terhadap putra 

putrinya terhadap sekolah saja.  

Menurut penulis dengan adanya kurikulum 2013 berbasis saintifik 

dengan penambahan jam yang cukup banyak bisa membantu terutama pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, karna dengan adanya nya 

penambahan jam dan kurikulum yang berbasis saintifik guru bisa lebih leluasa 

dan mengeksploitasi lagi kegiatan pembelajaran dalam mengembangkan 

pendidikan nilai-nilai agama islam dam pembelajarannya. Hal tersebut senada 

dengan Pendapat bu Guru PAI di SMAN 13 Bandar Lampung: 
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“Dengan adanya kurikulum 2013 sangat amat membantu mata pelajaran 

PAI karna adanya penambahan jam guru jadi bisa memiliki waktu lebih lama 

dengan murid sehingga guru lebih bisa mengembangkan pembelajaran, selain 

itu kurikulum dengan basis saintifik membantu siswa untuk lebih aktif dan 

kreatif.”
84

 

8. Tinjauan Terhadap Guru PAI di SMAN 13 Bandar Lampung. 

Bedasarkan tinjauwan terhadap guru atau tenaga pendidikan mata 

pelajaran PAI di SMAN 13 Bandar Lampung ini akan dilihat dari empat aspek 

kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Berdasarkan PP. No 19 Tahun 2005 

tantang standar Internasional pendidikan disebut bahwa kompetensi yang 

harus dimiliki oleh seorang guru mencangkup empat bidang. Pada bagian ini 

akan dibahas bagai mana kompetensi guru PAI di SMAN 13 Bandar Lampung 

berdasarkan Kompetensi dasar tersebut. 

a. Kompetensi Akademik 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan 

diketahui bahwa bidang studi PAI di SMAN 13 Bandar Lampung 

seluruhnya berjumlah 3 orang. 

Dari data dokumentasi diketahui bahwa guru-guru PAI tersebut 

memiliki kualifikasi pendidikan S2. Berdasarkan data tersebut, maka 

dapat disimpulkan guru PAI SMAN 13 Bandar Lampung telah 

memenuhi standar kompetensi akademik sebagaimana ditetapkan. 
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 Rasyid, Guru PAI SMAN 13 Bandar Lampung,  wawancara, tanggal  16 Desember 
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b. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi Pedagogik mencangkup pengetahuan dan 

keterampilan dalam bidang pengajaran. Untuk mengetahui kompetensi 

pedagogik guru PAI di SMAN 13 Bandar Lampung ini, dalam 

menganalisis ditentukan tiga aspek yaitu (1) penguasaan materi 

pelajaran, mencangkup bahan yang akan diajarkan dan dasar keilmuan 

dari bahan pelajaran tersebut (2) penguasaan landasan dan wawasan 

pendidikan dan keguruan (3) penguasaan proses kependidikan, 

keguruan dan pembelajaran siswa. 

1. Penguasaan Materi Pelajaran 

Untuk mengetahui bagai mana pengusaan guru terhadap 

pelajaran PAI dapat dilihat dari perangkat pembelajaran yang 

dipersiapkan oleh guru serta dari proses pembelajaran yang 

berlangsung. Berdasarkan dokumentasi yang ada, guru PAI di 

SMAN 13 Bandar Lampung seluruhnya telah mempersiapkan 

perangkat pembelajaran berupa Silabus, RPP, Program Smester 

dan Program Tahunan.
85

 Hal ini diperkuat oleh pernyataan kepala 

sekolah SMAN 1 Bandar Lampung “semenjak diperlakukannya 

Kurikulum 2013 guru di SMAN 13 Bandar Lapung ini wajib 

menyusun perangkat pembelajaran. 

Ungkapan senada disampaikan pak Rasyid bahwa sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran , guru di SMAN 13 Bandar 
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. Dokumen SMAN 13 Bandar Lampung.  
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Lampung telah mempersiapkan bahan pelajaran, adapun sumber 

pembelajaran yang digunakan adalah buku pelajaran PAI untuk 

SMA. 

Mengacu pada dokumen RPP dan pemaparan tersebut diatas, 

dapat dikatakan bahwa guru PAI di SMAN 13 Bandar Lampung 

telah memahami dan mengiasai materi pembelajaran dengan 

baik. 

2. Penguasaan Landasan dan Wawasan Kependidikan 

Berkaitan dengan penguasaan guru PAI di SMAN 13 

terhadap landasan dan wawasan kependidikan ini maka 

dicantumkan dua item pertanyaan yaitu bagai mana pandangan 

guru PAI terhadap konsep Pendidikan Agama Islam dan 

bagaimana pandangan guru terhadap pendidikan akhlak peserta 

didik. 

Maka disadari kedua pertanyaan ini belum memadai untuk 

mengetahui bagaimana penguasaan guru PAI terhadap landasan 

dan wawasan pendidikan yang sebenarnya. Namun demikian 

mengingat banyaknya persoalan yang akan diungkap, maka 

kedua pernyataan tersebut dapat terlihat mampu mencerminkan 

penguasaan guru PAI terhadap landasan dan wawasan 

kependidikan.  

Ketika ditanya mengenai Pendidikan Islam, pak rasyid 

menjelaskan bahwa : “Pendidikan Agama Islam merupakan suatu 
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upaya penanaman nilai-nilai ke Islaman yerhadap siswa. Upaya 

untuk bisa melakukan dengan berbagai macam cara, dan belajar 

disekolah merupakan salah satunya. Sedangkan nilai-nilai 

keislaman mencakp segala aspek, baik akidah, akhlak, 

hukum/fiqih, sejarah, ibadah, dan lain-lainnya.”
86

 

Ungkapan pak Rasyid tersebut memberi sedikiti gambaran 

bagaimana wawasan tentang pendidikan Islam. Sebagai guru ia 

tahu apa hakekat dan tujuan pendidikan Islam. Oleh karena itu, ia 

mampu merefleksikan wawasannya itu dengan menjawab 

pertanyaan tentang kondisi pendidikan Islam saat ini, khususnya 

terkait dengan pendidikan akhlak. pak Rasyid menjelaskan: 

“Harus kita akui bahwa kondisi kependidikan Agama Islam 

dewasan ini memprihatinkan. Dari sisi kelembagaan, sekolah-

sekolah islam banyak tertinggal jika dibandingkan dengan 

sekolah  Islam umumnya. Belum lagi jika dikaitkan dengan 

kerusakan moral bangsa saat ini menandakan kegagalan 

pendidikan Agama Islam di Indonesia”.  

Yang memprihatinkan kondisi akhlak peserta didik saat ini. 

Menurutnya anak-anak zaman sekarang cenderung bertindak 

egois dan kurang memiliki simpati dan empati kepada orang lain. 

Ia melihat dalam pergaulan sesama teman, peserta didik 
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cenderung sibuk dengan dirinya sendiri dan kurang peduli 

terhadap sesama.
87

 

Dari uraian diatas, dipahami guru PAI di SMAN 13 Bandar 

Lampung memiliki penguasaan yang cukup baik terhadap 

landasan dan wawasan kependidikan.  

B. Penyajian dan Analisis Data 

1. Impelemntasi Pembelajaran PAI  

Analisis terhadap guru atau tenaga pendidikan mata pelajaran SMAN 

13 Bandar Lampung ini akan di lihat dari empat aspek kompetensi yang 

harus di miliki oleh guru. Berdasarkan PP. No 19 tahun 2005 tentang 

Standar Internasional Pendidikan disebut bahwa kompetensi yang harus 

dimiliki oleh guru mencakup empat bidang, yaitu kompetensi sosial. Pada 

bagian ini akan di bahas bagaimana kompetensi guru PAI di SMAN 13 

Bandar Lampung berdasarkan keempat kompetensi dasar tersebut.  

1. Kompetensi Akademik 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang di lakukan diketahui 

bahwa bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMAN 13 

Bandar Lampung seluruhnya berjumlah tiga orang.  

Berdasarkan data tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa kompetensi 

akademik guru PAI di SMAN 13 Bandar Lampung telah memenuhi 

standar kompetensi akademik sebagaiman yang ditetapkan, yaitu 

berkepindidikan S-1.  
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2. Kopetensi Pedagogik 

Kompetensi Pedagogik mencakup pengetahuan dan kemampuan dalam 

bidang pengajaran. Untuk mengetahui kompetensi Pedagogik guru 

SMAN 13 Bandar Lampung ini, dalam menganalisis ditemukan tiga 

aspek yaitu (1) penguasaan materi pelajaran, mencakup bahan yang akan 

di ajarkan dan dasar keilmuan dari bahan pelajaran tersebut (2) 

penguasaan landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan  (3) 

penguasaan proses kependidikam, keguruan dan pembelajaran siswa. 

2. Penguasaan materi pelajaran  

Untuk mengetahui bagaimana penguasaan guru terhadap materi 

pelajaran PAI dapat di lihat dari perangkat pembelajaran yang 

dipersiapkan oleh guru serta dari proses pembelajaran yang 

berlangsung. Berdasarkan dokumentasi yang ada, guru SMAN 13 

Bandar Lampung seluruhnya telah mempersiapkan perangkat 

pembelajaran berupa Silabus, RPP, Program Semester dan Progam 

Tahunan. 88   “semenjak diperlakukannya Kurikulum 2013 guru di 

SMAN 13 Bandar Lampung ini wajib menyusun perangkat 

pembelajaran berupa RPP, Prosem dan Prota”.89 

Ungkapan senada disampaikan bu Puji bahwa sebelumnya 

melaksakan proses pembelajaran, guru di SMAN 13 Bandar 
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  Dokumen SMAN 13 Bandar Lampung 
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  Triyatmo, Kepala Sekolah SMAN 13 Bandar Lampung,  Wawancara, tanggal 17 

Desember 2016. 
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Lampung telah mempersiapkan bahan pembelajaran. 90  Adapun 

sumber pembelajaran yang digunakan adalah buku pembelajaran 

PAI untuk SMA. Hal itu sesuai pengakuan Pak Indra bahwa : 

“sebelum mengajar kita sudah mempersiapkan bahan pengajarannya 

untuk pelajaran PAI di sini memakai buku pelajaran yang di 

terbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan”.91 

Mengacu pada dokumen RPP dan pengakuan tersebut diatas, dapat 

dilakukan bahwa guru PAI di SMAN 13 Bandar Lampung telah 

memahami dan menguasai materi pembelajaran dengan baik. 

3. Pengusaan landasan dan wawasan kependidikan  

Berkaitan dengan penguasaan guru PAI di SMAN 13 Bandar 

Lampung terhadap landasan dan wawasan kependidikan ini maka 

dicantumkan dua item pertanyaan yaitu bagaimana pandangan guru 

PAI terhadap konsap Pendidikan Agama Islam dan bagaimana 

pandangan guru terhadap pendidikan akhlak peserta didik. 

Maka disadari kedua pertanyaan ini belum memadai untuk 

mengetahui bagaimana penguasaan guru PAI terhadap landasan dan 

wawasan kependidikaan yang sebenarnya. Namun demikian 

mengingat banyaknya persoalan yang akan diungkap, maka kedua 

pertanyaan tersebut dapat terlihat mampu mencerminkan 
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penguasaan guru PAI terhadap landasan dan wawasan 

kependidikan.   

Ketika ditanya mengenai konsep Pendidikan Islam, Pak Rasyid 

menjelaskan bahwa:  

“Pendidikan Agama Islam merupakan suatu upaya penanaman nilai-

nilai ke Islaman  terhadap siswa. Upaya untuk bisa melakukan 

denga berbagai macam cara, dan belajar disekolah  merupakan salah 

satunya. Sedangkan nilai-nilai keislaman mencakup segala aspek, 

baik akidah, akhlak, hukum/fiqih, sejarah, ibadah, dan lain-

lainnya”.92 

Ungkapan Pak Rasyid tersebut memberi sedikit gambaran 

bagaimana wawasan tentang pendidikan Islam. Sebagai guru ia tahu 

apa hakekat dan tujuan pendidikan Islam. Oleh karena itu, ia 

mampu merefleksikan wawasannya itu dengan menjawab 

pertanyaan tentang kondisi pendidikan Islam saat ini, khususnya 

terkait dengan pendidikan akhlak. Pak Rasyid menjelaskan: 

“Harus kita akui bahwa kondisi kependidikan Agama Islam dewasa 

ini memprihatinkan. Dari sisi kelembagaan, sekolah-sekolah Islam 

banyak tertinggal jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah 

umum.belum lagi jika dikaitkan dengan kerusakan moral bangsa 

saat ini menandakan kegagalan pendidikan Agama Islam di 

Indonesia”. 
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Yang memprihatinkan kondisi akhlak beserta didik saat ini. 

Menurutnya anak-anak zaman sekarang cenderung bertindak egois 

dan kurang memiliki simpati dan empati kepada orang lain. Ia 

meliat dalam pergaulan sesama teman, peserta didik cenderung 

sibuk dengan dirinya sendiri dan kurang peduli terhadap sesama.93 

Dari uraian diatas, dipahami guru PAI di SMAN 13 Bandar 

Lampung memiliki penguasaan yang cukup baik terhadap landasan 

dan wawasan kependidikan.  

Pada pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, di 

SMAN 13 Bandar Lampung yang dipersiapkan dalam proses 

pembelajaran ialah: pelaksana pembelajaran PAI kelas X hari rabu 

tanggal 04 Januari 2016 sebagai berikut: 

1.  Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam terlebih 

dahulu dan melihat kesiapan peserta didik, selain iti mengecek 

absensi peserta didik serta mengkondisikan kelas agar 

pembelajaran dapat berlangsung secara kondusif. 

2. Setelah melkukan pembukaan, mengaji dan berdoa bersama, guru 

pai Pak Rasyid melakukan persiapan media dan alat bantu dalam 

sumber belajar . 

3. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan 

saitifik dengan metode poster cammand. 
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4. Guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik pada langkah mengamati yakni dengan 

meminta salah seorang siswa menempelkan gambar foto yang 

telah disiapkan tentang materi haji dan umrah. Kemudian guru 

PAI meminta kepada peserta didik untuk mengamati tentang 

gambar-gambar yang sudah ada. 

5. Setelah mengamati gambar yang telah tersedia peserta didik mulai 

bertanya tentang beberapa hal yang belum diketahuinya berkaitan 

dengan gambar tersebut sehingga mengembangkan rasa ingin 

tahu peserta didik. 

6. Guru mulai menjawab pertanyaan yang dilontarkan peserta didik, 

serta memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan peserta 

didik. 

7. Peserta didik mengumpulkan informasi yang didapatnya dari 

gambar, penjelasan guru, dan pada buku panduan pendidikan 

agama Islam. 

8. Guru meminta peserta didik mengolah informasi yang didapatnya 

untuk menambah keluasan dan kedalaman pemahaman tentang 

materi haji dan umrah. 

9. Peserta didik diminta oleh guru untuk mengkomunikasikan hasil 

pengamatannya serta analisis dengan teman sebangku didepan 

kelas kemudian membuat kesimpulan. 
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10. Guru memberikan informasi tentang materi haji dan umrah serta 

memberi kesimpulan. 

11. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 

Meskipun metode yang digunakan metode sederhana, yaitu metode 

poster command dan tanya jawab tetapi nampak siswa tertarik dengan 

pembelajaran dan guru PAI mengiasai materi dengan sangat baik. 

Terlihat hal yang berbeda ketika melakukan observasi kelas terhadap 

prses pembelajaran PAI kelas XI dengan materi Zakat yang dilakukan pada 

hari kamis tanggal 05 Januari 2016 sebagai berikut: 

1. Guru PAI pak Ahmad membuka proses pembelajaran dengan 

mengucapkan salam, kemudian guru PAI mengabsen peserta didik 

sembari menanya kabar mereka dan mengajak siswa mengaji bersama-

sama. 

2. Guru PAI Pak Ahmad menjelaskan sedikit mengenai materi Zakat 

terlihat guru PAI sangat mengusai materi pembelajaran pada saat itu. 

3. Peserta didik mengajukan beberapa yang tidak dipahaminya. 

4. Pak Ahmad menjawab pertanyaan tersebut dan memberikan 

kesimpulan. 

Pada observasi berikut terlihat perbedaan yakni guru kelas X buk puji 

sudah melaksanakan langkah-langkah pendekatan saintifik, sedankan guru 

kelas XI Pak Ahmad tidak melaksanakan langkah-langkah pendekatan 

saintifik, pembelajaran hanya berpusat pada guru. 
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Pengamatan selanjudnya dipokuskkan untuk kelas X saja yang mana 

guru pendidikan agama Islamnya adalah pak Rasyid yang mana pada 

observasi pertama sudah menggunakan langkah-langkah saintifik pada hari 

rabu tanggal 04 Januari 2016. 

Materi pembelajaran yang di observasi adalah haji dan umrah. Adapun 

indikator keberhasilan pembelajarannya adalah (1) mampu menyebutkan 

pengertian haji dan umrah, (2) mampu memahami tatacara pelaksanaan haji 

dan umrah, dan (3) mampu mempraktikan pelaksanaan haji dan umrah,. 

Sebagai mana yang tercantum dalam RPP dalam penyampaian materi ini 

guru menggunakakan active learning, tanya jawab dan penugasan, media 

yang digunakan berupa papan tulis, spidol, LCD dan buku pelajaran PAI 

kelas X. 

Guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan 

menyapa siswa. Kemudian ia menanyakan keadaan siswa yang tidak masuk. 

Setelah selesai guru menanyakan kepada siswa tentang haji dan umrah, guru 

menanyakan “apakah kalian tau apa yang dimaksud dengan haji dan 

umrah”? 

Beberapa peserta didik memberikan jawaban. Salah seorang 

menjawab bahwa yang dimaksud dengan haji ialah menyengaja atau 

berkunjung ke Baitullah, beberapa siswa nampak antusias memberikan 

jawaban. Namun terdapat beberapa siswa nampak dingin dan kurang 

memperhatikan pertanyaan guru. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh 

mana pengetahuan siswa mengenai materi haji dan umrah. 
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Sejenak kemudian setelah melakukan pembukaan guru PAI 

menayangkan vidio tentang ibadah haji dan umrah. Siswa diminta untuk 

memperhatikan serta merumuskan hipotesis mengenai tampilan vidio 

tersebut, setelah itu mengumpulkan informasi yang dilihat dari vidio dan 

buku paket setelah itu mengkomunikasikan dengan kelompok yang sudah 

dibuat saat pertemuan sebelumnya. 

Setelah selesai kemudian guru PAI meminta perwakilan kelompok 

untuk mempraktikkan kembali pelaksanaan haji dan umrah. Pelaksanaan 

PAI berbasis saintifik sangatlah mendukung perkembangan siswa bukan 

saja aspek kognitif saja melainkan psikomotorik dan efektif. 

Dengan didukung metode yang baik akan membuat pembelajaran 

siswa lebih bermakna dan penanaman nilai-nilai agama pun tersampaikan 

dengan baik. Karenanya kurikulum berbasis saintifik ini menuntut guru 

untuk lebih bisa variatif dan mengeksplor kemampuan siswa. 

Saat guru menayangkan vidio ibadah haji dan umrah, nampak peserta 

didik mulai memperhatikan tayangan tersebut. Hampir seluruh peserta didik 

tertarik dan memperhatikan dengan seksama tayangan tersebut. Nampak 

sekali bahan ajar yang digunakan oleh guru mampu menarik minat peserta 

didik untuk memperhatikan pembelajaran. 

Sebelum pembelajaran selesai, guru meminta peserta didik 

menyimpulkan terlebih dahulu yang disertai guru yang melengkapinya. 

Sebelumnya saat melihat tayangan tersebut anak-anak melontarkan 

beberapa pertanyaan yang kemudian memberikan kesempatan pada peserta 
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didik yang bisa membantu menjawab pertanyaan tersebut dan di verivikasi 

kembali jawaban tersebut oleh guru. Guru kemudian memberikan 

kesimpulan yang dicatat oleh anak-anak. Setelah selesai, barulah guru 

menutup pembelajaran dengan menutup salam.  

Pada observasi kelas, terakhir materi yang disampaikan adalah materi 

Waqaf, seeprti biasa pada tahap apersepsi guru membukanya dengan salam, 

melakukan absensi kelas, setelah itu mulai melaksanakan pembelajaran. 

Guru memutarkan vidio mengenai materi Waqaf, peserta didik 

mengamati vidio tersebut lalu guru meminta peserta didik untuk bertanya 

namun peserta didik tidak bertanya, gurupun menjelaskan materi tersebut. 

Kemudian peserta didik mengumpulkan informasi tentang materi waqaf. 

Setelah itu guru meminta peserta didik untuk maju kedepan dan 

menjelaskan kembali materi yang telah ia dengar tersebut. 

Kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saitifik sudah terlaksana 

dengan baik itu semua dapat dilihat dari pelaksanaan pembelajaran yang 

sesuai dengan kerakteristik saintifik yang meliputi: 

1. Isi ataau konten kurikulum pembelajaran PAI yaitu komptensi yang 

dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) satuan pendidikan dan 

kelas dirinci lebih lanjud dalam Kompetensi Dasar (KD) mata 

pelajaran. 

2. Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai 

kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
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(kognitif, afektif dan psikomotorik). Yang harus dipelajari peserta 

didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. 

3. Kompetensi Dasar (KD) menggunakan konpetensi yang dipelajari 

peserta didik untuk suatu tema, dan untuk mata pelajaran dikelas 

tertentu untuk SMA. 

4. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dijenjang pendidikan 

menengah pertama diutamakan pada ranah sikap sedangkan pada 

jenjang menengah berimbang antara sikap dan kemampuan intelektual. 

5. Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris. Kompetensi Dasar yaitu 

semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai 

kompetensi dalam kompetensi inti. 

6. Kompetensi dasar yang digunakan didasarkan pada prinsip akumulatif 

saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang 

pendidikan diikat oleh kompetensi inti. 

RPP dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk suatu tema, dalam 

silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran dikelas 

tersebut. 

2. Dalam Perencanaan Implementasi Pembelajaran PAI Berbasis 

Saintifik. 

Berdasarkan landasan teori yang sudah di uraikan pada bab II 

bahwa mengajar adalah menyampaikan ilmu kepada peserta didik 

dalam hal ini tidak hanya menekankan pada pengetahuan saja 

melainkan aspek keterampilan dan sikap juga. Dengan demikian 
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seorang guru dikatakan berhasil sebagai pengajar bila peserta didiknya 

telah menguasai materi atau bahan pelajaran yang sudah diajarkan 

guru.  

Sebagai seorang pengajar professional guru dituntut untuk dapat 

merencanakan pengajaran, menyusun rencana pengajaran yang 

termaksud didalamnya menentukan langkah, strategi, pendekatan serta 

media yang tepat. Melaksanakan apa yang sudah direncanakan tersebut 

dengan tetap melihat kondisi atau situasi  pembelajaran. Melakukan 

evaluasi yang tepat termaksud juga di dalamnya melakukan analisa 

terhadap apa yang sudah dievaluasikan.  

Dari hasil wawancara yang penelitia lakukan di SMAN 13 Bandar 

Lampung Bahwa pak Rasyid selaku guru Pendidikan Agama Islam, 

secara teori beliau telah melakukan perencanaan pembelajaran dengan 

baik itu terlihat dari lengkapnya perangkat yang dimiliki oleh pak 

Rasyid. Dimulai dari memetakan kompetensi dasar dan inti, kemudian 

menentukan minggu efektif belajar, dilanjutkan membuat program 

pembelajaran. Semua dilaksanakan mengacu pada standar kompetensi 

isi berupa standar kompetensi dasar dan inti. pak Rasyid telah 

mengembangkan kompetensi inti yang sudah ditetapkan menjadi 

indikator-indikator dan tujuan disesuaikan dengan kondisi siswa di 

SMAN 13 Bandar Lampung.  
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Termaksud juga dalam menentukan Kriteria Ketuntasan 

Maksimal (KKM). Dalam menentukan KKM beliau sudah menentukan 

kriteria penentuan KKM yaitu tingkat kompleksitas standar 

kompetensi inti dan kompetensi dasar apakah sulit, sedang atau mudah, 

kemudian kemampuan sumber daya pendukung dalam 

penyelenggaraan pembelajaran dalam masing-masing sekolah apakah 

sudah tinggi, sedang atau lemah. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan 

sarana dan prasarana sekolah. Dan yang terakhir harus memperhatikan 

tingkat kemampuan intelek siswa-siswi.  

Dalam kaitan mengembangkan bahan pembelajaran, pak Rasyid 

melakukan sebuan inovasi dengan cara membuatkan dan meringkas 

bahan pembelajaran tersebut dalam bentuk power point, artikel, 

gambar, videi dan film singkat yang kemudian disampaikan kepada 

para siswa. Berkenaan dengan pemilihan strategi dan metode 

pembelajaran guru pendidikan agama islam di SMAN 13 Bandar 

Lampung ditentukan berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi yang 

akan diajarkan.  

Misalkan dalam kaitan dengan materi makanan halal dan haram 

metode yang digunakan adalah active learning siswa diminta untuk 

mengamati artikel tentang makanan halal dan haram yang sudah 

disediakan oleh guru, setelah mengamati artikel tersebut siswa satu 

persatu mulai mengajukan pertanyaan kepada guru, ketika guru 

menjawab pertanyaan ketika itu pula mendorong siswa untuk menjadi 
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penyimak dan pembelajar yang baik. Artinya guru dapat menumbukan 

rasa ingin tahu siswa yang diekpresikan dalam bentuk pertanyaan.  

Setelah guru menjawab beberapa pertanyaan siswa guru meminta 

siswa untuk mengumpulkan informasi yang ia dapat dan di padukan 

dengan informasi dari buku paket kurikulum 2013 kelas X, setelah itu 

guru meminta siswa mengolah informasi yang mereka dapat baik yang 

terbatas dari hasil artikel, buku paket atau jawaban dari guru dan yang 

terakhir guru meminta peserta didik mengkomunikasikan atau 

menyampaikan hasil pengamatan yang didapat atau kesimpulan analisa 

yang diperoleh secara lisan didepan kelas. Dan terakhir guru memberi 

konfirmasi dan meluruskan beberapa pernyataan siswa yang kurang 

tepat.  

Menurut beliau kegiatan pemebelajaran seperti ini lebih mengenal 

kepada siswa sebab mereka mendapat informasi secara langsung 

melalui kegiatan pemb-elajaran secara terstruktural sehingga siswa 

lebih memahami materi yang disam-paikan. Demikian juga untuk 

Kompetensi dasar yang lain metode yang dipilih disesuaikan dengan 

materi ajar juga ketersediaan media untuk sumber belajar.   

3. Dalam Pelaksanaan Implementasi Pembelajaran PAI Berbasis 

Saintifik.  

Dalam melaksanakan tugas mengajar pak Rasyid telah 

melaksanakan tugas hampir sesuai dengan apa yang direncanakan yang 

mana pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama islam di SMAN 13 
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Bandar Lampung menggunakan pengembangan nilai organisme atau 

sistemik dengan pendekatan saintifik yang bertolaknya dari pandangan 

bahwa aktivitas kependidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas 

komponen-komponen yang hidup bersama dan bekerja sama secara 

terpadu menuju tujuan tertentu.  

Itu semua dapat diliat dari proses pembelajaran yang mana terdiri 

dari profesionalisme atau kemampuan guru, kurikulum yang 

berlangsung tepatnya kurikulum yang sedang dijalankan di SMAN 13 

Bandar Lampung adalah kurikulum 2013 yang mana berbasis saintifik, 

dan metode pembelajarannya. 

Pada umumnya hampir sebagian guru menggunakan metode 

active learning dan berbagai metode bervariasi lainnya namun terdapat 

pula guru yang menonton dengan bertahan pada metode cemarah dan 

tanya jawab. Guru pembelajaran PAI di SMAN 13 Bandar Lampung 

sudah mulai menggfunakan metode active learning yang bervariasi 

yang mana guna menunjang pembelajaran pendekatan saintifik.  

Hasil observasi ini akan memberikan gambaran bagaimana 

pelaksanaan pembelajaran dan kemampuan guru PAI dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik.  

Adapun hasil observasi yang penulis laukan terhadap materi yang 

diobservasi adalah berempati dan menghargai orang tua. Pada kali ini 
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guru menanyakan sebuah film singkat yang didalamnya terdapat 

hubungan antara keluarga, teman dan lingkungan sekolah.  

Guru meminta peserta didik mengamati film tersebut lalu 

kemudian mengambil kesimpulan sementara menganai film tersebut 

tentunya konflik yang berkaitan tentang empati dan menghargai orang 

tua, kemudian menggali serta mengumpulkan informasi mengenai 

prilaku empati dan menghormati orang tua, manfaat berprilaku empati 

dan menghormati orang tua, bahaya yang didapat apa bila tidak 

memiliki sikap empati dan menghormati orang tua, itu semua mereka 

peroleh dari melihat video dan dibantu dengan buku paket agama, 

kemudian guru meminta anak untuk berbincang dengan teman 

sebangkunya mengenai haol yang mereka dapat.  

Setelah itu guru menunjuk beberapa siswa untuk menyampaikan 

apa yang didapatnya dari rangkaian pembelajaran tersebut dan 

kesimpulan yang ia dapat mengenai empati dan menghormati orang 

lain. Dengan demikian guru sudah bisa menilai sejauh mana 

pengetahuan peserta didik mengenai materi tersebut. Lalu kemudian 

guru memberi penjelasan singkat dan meluruskan beberapa pernyataan 

anak yang sedikit salah mengenai materi tersebut, setelah itu memberi 

kesimpulan. 

Di akhir sebelum guru menutup pembelajaran guru memberi 

tugas pada siswa untuk membuat fotopolio dari koran dan majalah 
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bekas mengenai konflik yang terjadi di lingkungan akibat dari tidak 

memiliki empati dan menghormati orang tua.  

Dari hasil observasi kelas di atas nampak bahwa guru PAI kelas 

X di SMAN 13 Bandar Lampung guru cukup menguasai proses 

pembelajaran terutama dengan adanya penambahan ham agama 

menjadi 3 jam pada kurikulum 2013 membantu tersampaikannya 

pembelajaran dengan cukup baik, waktu guru dan siswa pun lebih 

banyak untuk berkomunikasi.  

Menurut observasi diatas nampak sekali bahwa pembelajaran 

berbasis saintifik dengan kurikulum 2013 berjalan cukup baik siswa 

semangat mengembangkan pengetahuannya dan mampu 

berkomunikasi dengan baik serta menghasilkan pembelajaran yang 

bermakna karena langsung ikut serta yang mempraktekkan 

pelaksanaan shalat berjamaah. 

Selain itu dengan adanya kurikulum 2013 berbasis saintifik 

dengan penambahan jam yang cukup banyak bisa membantu terutama 

pada mata pelajaran pendidikan agama islam, karena dengan adanya 

penambahan jam dan kurikulum yang berbasis saintifik guru bisa lebih 

leluasa dan mengeksploitasi lagi kegiatan pembelajaran dalam 

mengembangkan pendidikan nilai-nilai agama islam dan 

pembelajarannya. Hal tersebut senada dengan pendapat pak Rasyid:  

“Dengan adanya kurikulum 2013 sangat amat membantu mata 

pelajaran PAI karena adanya penambahan jam guru jadi bisa memiliki 
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waktu lebih lama dengan murid sehingga guru lebih bisa 

mengembangkan pembelajaran, selain itu kurikulum dengan berbasis 

santifik membantu siswa untuk lebih aktif dan kreatif.”
94

  

Namun pada pertemuan selanjutnya guru menyampaikan materi 

Waqaf, di pertemuan terlihat guru masih menggunakan pendekatan 

saintifik namun penelitian melihat pada materi ini proses pembelajaran 

dengan langkah-langkah saintifik berjalan efektif itu semua dapat 

terlihat dari rangkaian kegiatan pembelajaran berikut :  

Guru meminta siswa mengamati media audio visual yang menanyakan 

materi Waqaf, kemudian siswa diminta untuk mengamati bacaan surat 

tersebut. Pada awalnya siswa mengikuti pembelajaran itu dengan 

cukup baik namun, pada kegiatan ini siswa hanya bisa mengamati 

tatacara waqaf saja dan tidak bisa mendapatkan informasi lainnya, 

kemudian pada tersebut saja dan tidak bisa mendapatkan informasi 

lainnya, kemudian pada langkah menanya siswa tidak terlihat ada yang 

bertanya tentang bacaan surat tersebut hanya mengikuti bagaimana 

cara membacanya saja dan langkah-langkah pembelajaran saintifik 

lainnya pun tidak terlihat terlaksana dengan baik.  

Dari paparan diatas terlihat bahwa Guru PAI di SMAN 13 Bandar 

Lampung sudah menggunakan metode-metode yang bervariasi untuk 

mendukung pembelajaran dengan langkah-langkah berbasis saintifik 

dan itu cukup efektif dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut 

                                                           
94

 Rasyid Indrwan, M.Pd.I, Guru SMAN 13 Bandar Lampung, Wawancara. 
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mebantahkan pendepatan yang berkaitan dengan banking concept of 

education; guru lebih menekankan pada memoriasasi, menekankan 

hapalan ketimbangan pemikiran kritis. Sehingga peserta didik yang 

baik, menurut sistem pembelajaran sistem seperti ini, adalah anak yang 

penurut, tidak kritis serta mematuhi aturan yang sudah ada.  

Akan tetapi terdapat fakta lain mengenai pembelajaran dengan 

langkah-langkah saintifik, yang mana ternyata tidak semua materi 

pembelajaran PAI bisa menggunakan langkah pembelajaran berbasis 

saintifik. Langkah-langkah saintifik tidak terlaksana dengan baik, guru 

hanya bisa membuat siswa bisa menjelaskan dengan mengikuti 

materiyang terdapat pada vidio tersebut namun tidak bisa membuat 

siswa memiliki rasa ingin tahu yang lebih.  

4. Dalam melakukan Evaluasi Implementasi Pembelajaran PAI Berbasis 

Saintifik.  

Guru Pendidikan Agama Islam SMAN 13 Bandar Lampung 

dalam melaksanakan perannya sebagai pengajar dalam kaitannya 

dengan evaluasi hasil belajar telah melaksanakan tugasnya dengan 

baik. Terlihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu menilai 

hasil dan proses pembelajaran yang telah dilakukan. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis menemukan bahwa pak 

Rasyid telah menyusun alat instrument evaluasi pembelajaran baik 

yang menyangkut aspek kognitif, efektif maupun psikomotorik siswa. 

Dari aspek kognitif guru PAI telah menyusun beberapa daftar 
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pertanyaan baik yang berupa tes tertulis maupun tes lisan. Namun yang 

paling banyak bentuk instrumen soal berupa jawaban singkat dan 

bentuk soal disesuaikan dengan materi yang disampaikan. Begitu juga 

penilaian afektif diambil dari jawaban siswa mengisi kolom soal dan 

keaktifan siswa saat melaksanakan kegatan.  

Evaluasi hasil pembelajaran ini rutin dilaksanakan setiap selesai 

materi pelajaran dengan mengadakan soal test, ulangan harian, MID 

semester dan semester. Bagi siswa yang mendapat nilai kurang dari 

KKM yaitu 75 maka dilakukan remedial dan seterusnya. Evaluasi 

tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana daya serap siswa 

terhadap soal-soal yang diujikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari penelitian Implementasi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Saintifik di SMAN 13 

Bandar Lampung , maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

Dalam Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Saintifik di SMAN 13 Bandar Lampung guru sudah melaksanakan proses 

pembelajaran melalui langkah-langkah Saintfik.  Kesimpulan tersebut dapat 

dilihat menunjukkan bahwa dalam pembelajaran PAI menunjukan bahwa 

guru telah melaksanakan proses pembelajaran melaui langkah-langkah 

saintifik dengan aspek mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi atau mengolah informasi dan mengkomunikasikan. Itu semua 

dapat dilihat dari proses pembelajaran yang mana terdiri dari profesionalisme 

atau kemampuan guru. Kurikulum yang berlangsung di SMAN 13 Bandar 

Lampung adalah kurikulum yang mana berbasis saintifik. 

Hasil implementasi pembelajaran PAI berbasis saintifik dapat membuat 

peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran PAI, rasa ingin taunya 

berkembang, aktif berpusat pada peserta didik dapat mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, berikut penulis 

rumusan beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan guna perbaikan proses 

pembelajaran PAI di SMAN 13 Bandar Lampung, yaitu: 

1. Untuk kepala sekolah: 

a. Melakukan pembinaan lebih intensif terhadap guru PAI dan guru lain 

daam melaksanakan tugasnya, sehingga tercapai tenaga pendidik atau 

guru yang profesional. 

b. Berkaitan dengan peserta didik, kepala sekolah hendaknya menyusun 

sebuah sistem penerimaan yang benar-benar menyaring input peserta 

didik yang berkualitas. Dalam penyaringan tersebut hendaknya 

memasukan aspek akhlak sebagai salah satu kriteria penilaiannya. 

c. Kepala sekolah hendaknya dapat lebih meningkatkan media 

pembelajaran yang lebih memadai bagi pembelajaran PAI. 

2. Bagi guru  

a. Guru PAI hendaknya meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam 

melaksanakan tugas pembelajaran.  

b. Guru PAI hendaknya lebih kreatif dalam memilih, menyusun serta 

menggunakann metode pembelajaran PAI. 

c. Guru PAI hendaknya dapat mengajak siswa langsung mempraktekan 

dan mengimplementasikan pembelajaran PAI. 
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C. Penutup 

Alhamdulillah dengan petunjuk dan karunia dari Allah SWT, penulis 

dapat menyelesaikan Tesis ini, dalam hal ini penulis menyadari masih banyak 

kekurangan dan kelemahan dalam pemaparan baik dari segi isi, metodelogi, 

maupun sistematika pembuatan Tesis ini, hal ini disebabkan karena 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, oleh karena itu 

penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun. 

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga Allah 

memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu 

penulis mennyelesaikan Tesis ini, Amiin Yaarobbalalamiin. 


