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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK PADA MATA PELAJARAN  

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI KELAS X  

DI SMA YP UNILA BANDAR LAMPUNG  

Oleh : 

Muhammad Fadhli 

 

Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar 

peserta didik secara aktif mengkonstruksikan konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-

tahapan mengamati, mengklasifikasikan, mengukur, meramalkan, menjelaskan dan 

menyimpulkan. SMA YP UNILA Bandar Lampung merupakan sekolah yang sudah 

menerapkan kurikulum 2013 sejak tahun ajaran 2013/2014 dengan pendekatan saintifik 

namun kenyataan pendekatan saintifik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti belum berjalan dengan baik. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan 

membuktikan implementasi pendekatan saintifik pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti di SMA YP UNILA Bandar Lampung.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana implementasi 

pendekatan santifik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X 

SMA YP UNILA Bandar Lampung, apa kendala dan kelebihan implementasi tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pendekatan pembelajaran 

saintifik pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X SMA YP 

UNILA Bandar Lampung, kendala dan kelebihan dalam implementasi pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X SMA YP UNILA 

Bandar Lampung.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data 

menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah menurut Mattew B. Miles dan Michael Huberman yang meliputi 

reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pendekatan saintifik di SMA YP 

UNILA Bandar Lampung pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kelas X sudah berjalan dengan baik di lihat dari aspek mengamati, mengklasifikasikan, 

mengukur, meramalkan, menjelaskan dan menyimpulkan. Adapun kendala yang dialami 

ketika menerapkan pendekatan saintifik adalah waktu yang terlalu singkat, siswa merasa 

malu, dan persiapan pembelajaran. Kelebihan implementasi pendekatan pembelajaran 

saintifik  adalah membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran, siswa menjadi lebih paham 

dalam memahamai materi, siswa bisa mendapat pengetahuan baru apa yang ada di dalam 

materi dengan mudah melalui, meningkatkan prestasi siswa.  
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. 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu’’ (Q.S Ali Imran: 159)
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 BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

      Judul skripsi ini adalah : “Implementasi Pendekatan Saintifik Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas X SMA YP UNILA Bandar 

Lampung.” Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman pembaca 

terhadap judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah yang 

terkandung dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut :  

1. Implementasi  

Secara sederhana implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau 

penetapan.
2
 Sedangkan menurut kamus bahasa indonesia implementasi adalah 

melaksanakan atau menerapakan.
3
 Jadi yang dimaksud implementasi adalah 

melaksanakan langsung dalam suatu kegiatan dengan menggunakan kerangka 

teoritis sehingga pelaksanaan tersebut dapat berjalan  sesuai dengan yang 

diinginkan.  

2. Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian 

rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksikan konsep, hukum atau 

prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau 

                                                 
2
Syarifudin Nurdin, Guru Profesional dan Impelemtasi Kurikulum,(Jakarta: Ciputat Press, 2002). 

h. 70 
3
Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 

2017). h. 427 



 

menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan 

hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai tekhnik, menganalisis data, 

menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang 

ditemukan.
4
 

3. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Pendidikan agama Islam adalah studi tentang proses pendidikan yang di 

dasarkan pada nilai-nilai filosofis ajaran Islam berdasarkan al-Qur‟an dan Sunnah 

nabi Muhammad saw.
5
 Budi pekerti berasal dari kata “budi” dan “pekerti”. budi 

bererti panduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Pekerti 

bererti perangai, tingkah laku, akhlak.
6
 

4. SMA YP UNILA  

Adalah sebagai objek penelitian, yang letaknya di Bandar Lampung.  

B. Alasan Memilih Judul  

      Adapun alasan penulis dalam memilih dan menentukan judul skripsi di atas, 

antara lain sebagai berikut:  

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 

tentang Standar Proses dinyatakan bahwa standar proses pembelajaran pada 

Kurikulum 2013 menggunakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, 

tematik terpadu, dan tematik. Pendekatan saintifik dilakukan dengan lima 

                                                 
4
Daryanto, Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Gava Media, 

2014), h. 51.  
5
Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam Dengan Pendekatan Multidisipliner, (Jakarta:PT Raja 

Wali Pres,2009).h. 13.   

 
6
Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet I, 

2001), h. 170 



 

langkah pembelajaran yaitu tahap mengamati, menanya, mencoba, melakukan 

asosiasi, dan mengkomunikasikan. Dengan adanya pendekatan saintifik 

pembelajaran yang diharapkan mampu melahirkan generasi yang religious 

dan mengamalkan apa yang peserta didik peroleh dalam kehidupan sehari-

hari. Sehingga peserta didik mampu memecahkan masalah sendiri dan mampu 

bersikap mandiri untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh pendidik. 

Karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan meneliti tentang implementasi 

pendekatan saintifik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung.  

2. SMA YP UNILA Bandar Lampung sudah menerapkan kurikulum 2013, 

diperoleh data pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti 

sudah menggunakan  pendekatan sanitifik dalam proses pembelajaran. Namun 

kenyataan pendekatan saintifik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam 

dan budi pekerti belum berjalan dengan baik.  

C. Latar Belakang Masalah  

      Pembelajaran pada hakikatnya sangat terkait dengan bagaimana membangun 

interaksi yang baik antara dua komponen yaitu guru dan anak didik. Interaksi yang 

baik dapat digambarkan dengan suatu keadaan dimana guru dapat membuat anak 

didik belajar dengan mudah dan terdorong oleh kemauannya sendiri untuk 

mempelajari apa yang ada dalam kurikulum sebagai kebutuhan mereka.  

      Karena itu setiap pembelajaran, terutama pembelajaran agama hendaknya 

berupaya menjabarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kurikulum dan 



 

mengkorelasikannya dengan kenyataan yang ada disekitar anak didik.7Allah SWT 

berfirman dalam Surat Al-Imran 138-139 

                     

          

Artinya : (Al Quran) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk 

serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.Janganlah kamu bersikap 

lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-

orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.
8
 

      

      Berdasarkan firman Allah Swt bahwa didalam surat Al-Imran ayat 138-139 

mengandung perintah untuk melakukan persiapan, menyediakan segala sesuatunya 

termasuk dengan tekad dan semangat yang benar. Di samping keteguhan hati dan 

tawakal kepada Allah. Supaya kita bisa meraih keberhasilan dan mendapatkan apa 

yang kita inginkan, seta dapat mengembalikan kerugian atau kegagalan-kegagalan 

yang telah diderita.
9
 

Sebagian kalangan masyarakat masih berpendapat anggapan bahwa untuk 

menjadi guru tidak perlu mempelajari metode pengajaran, karena kegiatan mengajar 

bersifat praktis dan alami, siapapun asalkan mempunyai keberanian berdiri di depan 

siswa dan mempunyai bekal pengetahuan, dapat mengajar di kelas. Anggapan 

                                                 
7
Ahmad Munjih Nasih, Lilik Nur Kholidah, Metode dan Tekhnik Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 85. 
8
Departeman Agama RI,Al-Qur’an dan terjemahanya (Bandung: Diponegoro, 2002 ),h.604.  

9
Irvan,http://tholabulilmi324.blogspot.co.id. htm (13 Desember 2016) 



 

tersebut tidak dapat dibenarkan, karena betapapun kecilnya suatu pekerjaan jika 

dilakukan dengan asal-asalan dan tidak diimbangi dengan strategi dan cara yang baik, 

maka pastikan pekerjaan tersebut tidak bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. 

Pemilihan metode pengajaran yang benar bagi seorang guru harus pula disesuikan 

dengan tuntutan dan karakteristik peserta didiknya.
10

 

Dengan adanya Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia pada tahun 2013 mengimplementasikan kurikulum baru sebagai 

penyempurnaan kurikulum sebelumnya (KTSP) yang diberi nama kurikulum 

2013.
11

Dalam tahap awal pelaksanaannya, Kurikulum 2013 ini diimplementasi secara 

bertahap dimulai dari kelas I dan IV SD, kelas VII SMP, dan kelas X SMA pada 

beberapa sekolah yang ditunjuk. Menurut Mulyasa, kebijakan ini ditetapkan untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan 

dewasa ini, terutama dalam memasuki era globalisasi yang penuh dengan berbagai 

macam tantangan. Dengan demikian, melalui kebijakan kurikulum yang baru ini di 

harapkan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup 

sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia.
12

 

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menjelaskan kurikulum sebagai sebagai 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta 
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cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
13

 

Diharapkan dengan adanya penerapan kurikulum 2013 mampu memberikan 

perubahan metode atau strategi yang digunakan pada mata pelajaran yang berbasis 

agama maupun umum. Untuk merespon beragam kebutuhan masyarakat modern, 

perlu adanya strategi yang digunakan sehingga akan menghasilkan generasi yang 

mempunyai potensi untuk tumbuh menjadi hamba Allah yang berkarakteristik 

beragama secara baik, memiliki religiusitas, dan mampu memancarkan kedamaian 

dan totalitas kehidupannya. 

Banyak kalangan menilai bahwa metode pembelajaran agama Islam yang 

berjalan saat ini masih sebatas transfer nilai dengan pendekatan hafalan 

Mastuhu mengutip dari Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah Metode dan 

Tekhnik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam menyatakan bahwa metode 

pembelajaran yang berlaku saat ini masih bersifat klasik, dalam arti mewariskan 

sejumlah materi ajaran agama yang diyakini benar untuk disampaikan kepada anak 

didik tanpa memberikan kesempatan kepada mereka agar menyikapi materi materi 

tersebut secara kritis, mengoreksi, mengevaluasi dan mengomentarinya.
14

 

 

Dalam perkataan lain, metode pembelajaran agama Islam sampai kini masih 

bercorak menghafal, mekanis, dan lebih mengutamakan pengkayaan materi. Dilihat 

dari aspek kemanfaatan, metode semacam ini kurang bias memberikan manfaat yang 

besar. Sebab metode-metode tersebut tidak banyak memanfaatkan nalar siswa. Ia 

terkesan menjejali dan memaksakan materi pelajaran dalam waktu singkat yang 

mungkin tidak sesuai dengan kondisi fisik dan psikis siswa, sehingga proses 
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pembelajaran cenderung kaku, statis, monoton, tidak dialogis dan bahkan 

membosankan. Akhirnya siswa menjadi tidak kreatif dan kritis dalam belajar.
15

 

Untuk menghasilkan anak didik yang aktif, kritis dan inovatif perlu adanya 

perubahan dalam pembelajaran. Pemilihan metode mengajar yang tepat sangat 

berpengaruh kepada efektivitas pengajaran. Sebagai mana yang telah di tetapkan pada 

kurikulum 2013 pendekatan pembelajaran yang tepat untuk membuat anak didik lebih 

aktif dan kritis dalam pembelajaran disebutkan yaitu dengan adanya pendekatan 

pembelajaran saintifik. Yang dimana diharapkan peserta didik agar lebih aktif dalam 

setiap pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga akan menghasilkan peserta 

didik yang mampu memberikan perubahan dalam pembelajaran agama Islam.  

Penerapan kurikulum 2013 memerlukan perubahan paradigma  pembelajaran, 

dimana peserta didik dilatih untuk belajar mengobservasi, mengajukan pertanyaan, 

mengumpulkan data, menganalisis (mengasosiasikan) data, dan mengomunikasikan 

hasil belajar yang disebut pendekatan saintifik. Pendekatan ini perlu dilakukan untuk 

dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk belajar mandiri dan berpikir 

kreatif. Untuk dapat menerapkan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 

2013, guru perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang pendekatan saintifik.
16

 

      Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 

tentang Standar Proses dinyatakan bahwa standar proses pembelajaran pada 
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Kurikulum 2013 menggunakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, tematik 

terpadu, dan tematik.
17

 

Dengan adanya peraturan menteri tentang penerapan pendekatan saintifik 

diharapkan guru mampu memberikan esensi yang baik terhadap pembelajaran 

sehingga peserta didik mampu memahami materi yang disampaikan. Dengan 

demikian pembelajaran yang diharapkan mampu melahirkan generasi yang religious 

dan mengamalkan apa yang peserta didik peroleh dalam kehidupan sehari-hari. 

Sehingga peserta didik mampu memecahkan masalah sendiri dan mampu bersikap 

mandiri untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh pendidik. 

Bersamaan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan 

kurikulum tahun 2006 dan kurikulum 2013, dijelaskan bahwa satuan pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester 

pertama pada Tahun Pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum tahun 

2006 mulai semester kedua Tahun Pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapam dari 

Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013.
18

 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kepala sekolah dan waka kurikulum SMA 

YP UNILA di peroleh keterangan  bahwa : “ SMA YP UNILA Bandar Lampung 

sudah menerapkan kurikulum 2013 dan semua mata pelajaran sudah menerapkan 
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pendekatan pembelajaran saintifik tetapi masih ada beberapa mata pelajaran yang 

belum  berjalan dengan baik”
19

 

Berdasarkan keterangan di atas dapat di ketahui bahwa SMA YP UNILA sudah 

menerapkan pendekatan saintifik pada semua mata pelajaran tetapi masih ada bebrapa 

mata pelajaran yang belum berjalan dengan baik dalam pendekatan saintifik pada 

proses pembelajaran. Diperkuat dengan observasi yang peneliti lakukan pada mata 

pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti di SMA YP UNILA Bandar 

Lampung.  

Tabel I 

Observasi Pendekatan Saintifik 

 

No Kompetensi 
Realisasi 

YA TIDAK 

1 
Guru menyajiian kegiatan untuk keterampilan 

mengamati  
V 

2 
Siswa mengamati materi yang sudah di berikan oleh 

guru 
V 

 

3 Guru memancing peserta didik untuk bertanya V 
 

4 
Siswa mengajukan pertanyaan yang terkait dengan 

materi  
V 

5 Guru menyajikan kegiatan untuk keterampilan mencoba V 
 

6 
Siswa merancang percobaan untuk menguji hipotesis 

tersebut 
V 

 

7 Guru menyajiikan kegiatan untuk menalar V 
 

8 
Siswa menalar materi berdasarkan hasil observasi dan 

percobaan  
V 

9 
Guru menyajiikan kegiatan untuk keterampilan 

mengkomunikasikan 
 V 

10 

Siswa mengkomunikasikan informasi yang di temukan 

baik melalui tulisan atau disampaikan secara lisan di 

depan kelas 

 V 

Sumber : Hasil observasi saat prasurve  
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Berangkat dari masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap Implementasi Pendekatan Saintifik pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA YP UNILA Bandar Lampung.  

D. Identifikasi Masalah  

      Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis 

dapat mengelompokkan masalah yang akan menjadi pembahasan pada penelitian ini 

menjadi beberapa aspek mulai dari Implementasi Pendekatan Saintifik Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas X dan apa yang menjadi 

kendala dan kelebihan implementasi pendekatan saintifik tersebut. 

 

 

 

E. Pembatasan Masalah  

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup 

masalah yang terlalu luas/lebar sehingga penelitian lebih fokus untuk dilakukan. 
20

 

berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, serta bertolak dari berbagai 

pertimbangan baik keterbatasan kemampuan, waktu, biaya dan sebagainya, maka 

peneliti hanya fokus pada „‟Implementasi Pendekatan Saintifik Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas X SMA YP UNILA Bandar 

Lampung dan apa yang menjadi kendala dan kelebihan implementasi pendekatan 

saintifik tersebut. 
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F. Rumusan Masalah 

      Menurut Sugiyono, masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang 

seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara 

aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan.
21

 Sedangkan 

pendapat lain menyatakan bahwa Masalah adalah “adanya kesenjangan antara 

dassolen (yang seharusnya) dan dassein (kenyataan yang terjadi), ada perbedaan  

yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara harapan  atau keinginan 

dan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan”.
22

 

Dari deskripsi Latar belakang di atas, serta untuk mempemudah dan 

menghasilkan penelitian yang utuh, komprehensif dan sistematis. Maka peneliti 

memfokuskan penelitian pada: 

1. Bagaimana Implementasi Pendekatan Santifik Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung ? 

2. Apa Kendala dan kelebihan dalam Penerapan Pendekatan Santifik Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas X SMA YP UNILA 

Bandar Lampung ? 

G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 
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      Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini penulis 

menyampaikan beberapa tujuan yaitu : 

a. Untuk mengetahui penerapan Pendekatan Santifik Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Kelas X SMA YPUNILA 

Bandar Lampung.  

b. Untuk mengetahui kendala dan kelebihan dalam penerapan Pendekatan 

Santifik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti 

Kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung.  

2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan kepada pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang 

efektif dan menarik dengan menggunkan pendekatan pembelajaran 

santifik dan dapat menambah khazanah keilmuan. 

b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

untuk sekolah dalam menerapkan kurikulum 2013.   

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pendekatan Pembelajaran Saintifik  

1. Pengertian Pembelajaran Saintifik 

 

       Implementasi kurikulum 2013 sangat menonjolkan pendekatan saintifik 

dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses 

dinyatakan bahwa standar proses pembelajaranpada Kurikulum 2013 

menggunakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan 

tematik. 

Pendekatan saintifik dilakukan dengan lima langkah pembelajaran yaitu tahap 

mengamati, menanya, mencoba, melakukan asosiasi, dan mengkomunikasikan. 

Kelima tahapan ini dipandang mampu menyampaikan peserta didik mencapai 

keterampilan berpikir, merasa, dan melakukan.
23

 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang 

dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secaraaktif mengkonstruksikan 

konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk 

mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan 

atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai tekhnik, 

menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum 
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atau prinsip yang “ditemukan”. Pembelajaran pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, 

mengklasifikasikan, mengukur, meramalkan, menjelaskan dan menyimpulkan.
24

 

2. Karakteristik Pembalajaran Saintifik 

Pembelajaran dengan metode saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Berpusat pada siswa. 

b. Melibatkan ketrampilan proses sains dalam mengkonstruksikan konsep, 

hukum atau prinsip. 

c. Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang 

perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi 

siswa. 

d. Dapat mengembangkan karakter siswa.
25

 

3. Tujuan Pembelajaran Saintifik 

Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada 

keunggulan pendekatan tersebut. Beberapa tujuan pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik adalah: 

a. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir 

tingkat tinggi siswa. 

b. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah 

secara sistematik. 
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c. Terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar itu 

merupakan suati kebutuhan.  

d. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi.  

e. Untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam 

menulis artikel ilmiah. 

f. Untuk mengembangkan karakter siswa.
26

 

4. Langkah-langkah dalam Pendekatan Saintifik 

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan 

dengan menggunakan pendekatan ilmiah (saintifik). Langkah-langkah dalam 

pendekatan saintifik (scientific approach) dalam proses pembelajaran meliputi 

menggali informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan 

menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta. Adapun 

Langkah-langkah dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar I: 

Langkah-langkah pendekatan saintifik dalam proses belajar mengajar 
27
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      Adapun langkah-langkah pembelajaran ketrampilan proses sains dalam 

Kurikulum 2013 ada lima langkah sebagai hasil reduksi dari proses penelitian 

ilmiah yaitu: 

a. Mengamati (Observasi) 

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses 

pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan 

tertentu, seperti menyajikan media obyek secara nyata, peserta didik 

senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Tentu saja kegiatan 

mengamati dalam rangka pembelajaran ini biasanya memerlukan waktu 

persiapan yang lama dan matang, biaya dan tenaga relative banyak, dan 

jika tidak terkendali akan mengaburkan makna serta tujuan pembelajaran. 

Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu 

peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang 

tinggi. Dengan metode observasi peserta didik menemukan fakta bahwa 

ada hubungan antara obyek yang dianalisis dengan materi pembelajaran 

yang digunakan oleh guru.
28

 

Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam aspek mengamati dapat 

dilakukan dengan mengamati fenomena alam dan ciptaan Allah terutama 

fenomena alam dan ciptaan Allah yang ada disekitar peserta didik, guru, 

dapat mengajak peserta didik untuk merenungkan peristiwa-peristiwa 
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kehidupan manusia yang berkaitan dengan materi yang dipelajari sehingga 

peserta didik dapat merenungkan dan menghayati hikmah dari peristiwa-

peristiwa itu sebagai pembelajaran yang sangat berharga. Hal ini sesuai 

dengan konsep yang akan dipelajari dengan pengalaman hidup peserta 

didik, sehingga apa yang dipelajari dapat memberikan kesan yang 

mendalam bagi peserta didik.
29

 

Kegiatan mengamati sangat bermanfaat untuk memenuhi rasa ingin 

tahu peserta didik. Sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan 

yang tinggi. Untuk peserta didik pada tingkat pendidikan menengah dalam 

aspek mengamati ini, guru dapat mengajak peserta didik untuk 

merenungkan peristiwa-peristiwa kehidupan manusia yang berkaitan 

dengan materi yang dipelajari sehingga peserta didik dapat merenungkan 

dan menghayati hikmah dari peristiwa-peristiwa itu sebagai pembelajaran 

yang sangat berharga. 

b. Menanya 

Dalam pendidikan agama Islam, aspek bertanya ini dilakukan untuk 

mengajak anak untuk dapat memahami doktrin-doktrin agama yang 

ditanamkan pada diri peserta didik agar menjadi sebuah prinsip yang 

mengkarakter dalam kehidupan peserta didik. 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas 

kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, 
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disimak, dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk 

dapat mengajukan pertanyaan. Semakin terlatih dalam bertanya maka rasa 

ingin tahu semakin dapat dikembangkan. Pertanyaan tersebut menjadi 

dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam dari sumber 

yang ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta didik, dari sumber 

yang tunggal sampai sumber yang beragam.
30

 

Dengan adanya menanya diharapkan peserta didik mampu untuk 

menanyakan hal-hal yang tidak mereka pahami kepada pendidik, sehingga 

peserta didik mampu memahami apa yang sudah dijelaskan oleh pendidik. 

c. Mengumpulkan Informasi/Mengeksperimen 

Untuk mengetahui hasil dari pemahaman peserta didik maka pendidik 

juga dapat memberikan tugas tambahan kepada peserta didikuntuk 

mengumpulkan informasi terkait dengan materi yang disampaikan. Jadi 

pendidik akan mengetahui sejauh mana peserta didik memahami pelajaran 

yang disampaikan. Karena informasi tidak hanya diperoleh dari seorang 

pendidik akan tetapi dapat memanfaatkan internet, surat kabar dan lain 

sebagainya sesuai dengan materi yang disampaikan. 

Kegiatan “mengumpulkan informasi” merupakan tindak lanjut dari 

bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta 

didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena 
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atau obyek yang telah diteliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari 

kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi.
31

 

d. Mengasosiasikan/Mengolah Informasi/Menalar 

Aktivitas ini juga diistilahkan sebagai kegiatan menalar, yaitu proses 

berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata empiris yang dapat 

diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.
32

 

Kemampuan mengolah informasi melalui penalaran dan berpikir rasional 

merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh siswa. Informasi 

yang diperoleh dari pengamatan atau percobaan yang dilakukan harus 

diproses untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi 

lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi, dan mengambil 

berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan. Pengolahan informasi 

membutuhkan kemampuan logika (ilmu menalar). Menalar adalah 

aktifitas mental khusus dalam melakukan inferensi. Inferensi adalah 

menarik kesimpulan berdasarkan pendapat (premis), data, fakta, atau 

informasi.
33

 

Aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum 2013 

dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau 

pembelajaran asosiatif. Istilah pembelajaran asosiatif dalam pembelajaran 

merujuk pada kemauan mengelompokkan beragam ide dan 
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mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukkannya 

menjadi penggalan memori.  

Terdapat dua cara menalar, yaitu penalaran Induktif dan penalaran 

deduktif. Penalaran induktif merupakan cara menalar dengan menarik 

simpulan dari fenomena atau atribut-atribut khusus untuk hal-hal yang 

bersifat umum. Jadi, menalar secara induktif adalah proses penarikan 

simpulan dari kasus-kasus yang bersifat nyata secara individual atau 

spesifik menjadi simpulan yang bersifat umum. Kegiatan menalar secara 

induktif lebih banyak berpijak pada observasi inderawi atau pengalaman 

empirik. 

Penalaran deduktif merupakan cara menalar dengan menarik 

kesimpulan dari pernyataan-pernyataan atau fenomena yang bersifat 

umum menuju pada hal yang bersifat khusus. Pola penalaran deduktif 

dikenal dengan pola silogisme. Cara kerja menalar secara deduktif adalah 

menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk kemudian 

dihubungkan ke dalam bagian-bagiannya yang khusus.
34

 

e. Mengkomunikasikan 

Pada pendekatan saintifik guru diharapkan memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah 

merekapelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau 

menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, 
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mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut dapat disampaikan 

di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau 

kelompok peserta didik tersebut.
35

 Kemampuan untuk membangun 

jaringan dan berkomunikasi perlu dimiliki oleh siswa karena kompetensi 

tersebut sama pentingnya dengan pengetahuan, keterampilan, 

danpengalaman. Bekerjasama dalam sebuah kelompok merupakan salah 

satu cara membentuk kemampuan siswa untuk dapat membangun jaringan 

dan berkomunikasi.
36

 

Beberapa model, strategi atau metode pembelajaran dapat dengan 

mengintegrasikan elemen-elemen pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran. Metode yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran 

saintifik, antara lain: pembelajaran berbasis inkuiri, pembelajaran 

penemuan (discovery learning), pembelajaran berbasis masalah 

(problembased learning), dan pembelajaran berbasis proyek (project 

basedlearning) dan metode lain yang relevan.
37

 

B. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

      Istilah pendidikan berasal dari kata didik dengan memberinya awalan „‟pe‟‟ 

dan akhiran „‟kan‟‟ mengandung arti perbuatan (hal,cara dan sebagaianya). Istilah 

pendiidkan ini semula berasala dari bahasa Yunani, yaitu paedagogie, yang 
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berarti bimbingan yang diberikan kepada anak, istilah ini kemudian di 

terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education yang berarti 

pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah ini sering di 

terjemahkan dengan tarbiyah, yang berarti pendidikan.
38

 

Hasan Basri, mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
39

 Dari 

semua definisi itu dapat disimpulkan bahawa pendidikan adalah sebuah kegiatan 

yang dilakukan dengan sengaja dan terencana yang dilaksanakan oleh orang 

dewasa yang memiliki ilmu dan keterampilan kepada peserta didik, demi 

terciptanya insan kamil.  

Pendidikan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pendidikan agama 

Islam. Adapun kata Islam dalam istilah pendidikan Islam menujukan sikap 

pendidik tertentu yaitu pendidik yang mempunyai warna-warna Islam, untuk 

memperoleh gambaran yang mengenai pendidikan agama Islam, berikut ini 

beberapa definisi mengenai pendidikan agama Islam.  

Menurut M. Arifin, pendidikan agama Islam adalah studi tentang proses 

pendidikan yang di dasarkan pada nilai-nilai filosofis ajaran Islam berdasarkan al-
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Qur‟an dan Sunnah nabi Muhammad saw.
40

Sedang menurut Abdul Mujib 

pendidikan agama Islam adalah proses trasternalisasi pengetahuan dan nilai Islam 

kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, 

penguasaan, pengawasan, dan pengembangan potensi-potensinya guna mencapai 

keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat.
41

 

Sedangkan menurut Zakiah Derajat, pendidikan agama Islam adalah 

pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan 

dan asuhan terhadap peserta didik  agar nantinya selesai dari pendidikan ia dapat 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah 

diyakinkanya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu 

sebagai suatu panadangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di 

dunia dan akherat kelak.
42

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahawa pendidikan 

agama Islam adalah suatau proses bimbingan jasmani dan rohani yang 

berlandaskan ajaran Islam dan dialakukan dengan kesadaran untuk 

mengembangkan potensi anak menuju perkembangan yang maksimal, sehingga 

terbentuknya kepribadian yang memiliki nilai-nilai Islam.  

2. Dasar-Dasar Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

Dasar yang menjadi acuan pendidikan Islam merupakan sumber nilai 

kebenaran dan kekuatan yang dapat menghantarkan pada aktifitas yang di cita-
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citakan. Nilai yang terkandung di dalamnya menjadi penting diperhatikan hal-hal 

yang dapat mencerminkan nilai universal yang dapat dikonsumsikan oleh seluruh 

umat manusia.
43

 

Dengan demikian yang menjadi dasar pendidikan Islam tersebut pada 

dasarnya terdiri dari dari 2 aspek yaitu: 

a. Dasar Ideal Pendidikan Islam  

Setidak-tidaknya dasar ideal pendidikan Islam ada tiga, yaitu : Al-Qur‟an, 

As-Sunah dan Ijtihad.  

1) Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada nabi 

Muhammad bagi seluruh umat manusia. al-Qur‟an merupkan petunjuk 

yang lengkap, pedoman bagi manusia yang meliputi seluruh aspek 

kehidupan manusia dan bersifat universal. Bila melihat begitu luas dan 

persuasinya al-Qur‟an dalam menuntun manusia, yang kesemuanya 

merupakan peroses pendidikan kepada manusia. Oleh karena itu, 

pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengacu pada sumber 

yang termuat dalam al-Qur‟an.
44

 

Bila melihat al-Qur‟an banyak ide atau gagasan kegiatan atau usaha 

pendidikan antara lain dapat dilihat dalam surat Al-Alaq 1-5 dan surat 

At-Taubah 122.  
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Artinya: ‘’bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, 

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar 

(manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia 

apa yang tidak diketahuinya’’.
45

 

                    

                 

     

Artinya: tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 

beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang 

agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka 

telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.
46

 

Dari relefasi ini terlihat bahawa seluruh dimensi dalam kandungan 

al-Qur‟an memiliki misi dan implikasi kependidikan yang bergaya 

imperatif, motivatif dan persuasif dinamis, sebagai suatu sistem 

pendidikan yang utuh dan demokrasi lewat proses manusiawi. Proses 
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kependidikan tersebut bertumpu pada kemampuan rohaniah dan 

jasmaniah masing-masing individu peserta didik dan keseimbangan, 

tanpa melupakan kepentingan perkembangan zaman dan nilai Ilahi. 
47

 

2) Hadist (As-Sunah) 

Sunah terkadang disebut juga hadist. Hadist secara bahasa berarti 

khabar atau berita. Ulama ushul fiqih mendefinisikan adalah:‟‟segala 

perkataan perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad Saw yang 

berkaitan dengan hukum‟‟. Hadist sebagai seumber ajaran islam kedua. 

Disamping itu, banyak Hadist memerintahkan agar umat Islam terhadap 

sumber ajaran Islam yang berasal dari Nabi Saw. Seperti hadist nabi 

Muhammad Saw di bawah ini :  

ِه رض قَاَل: قَاَل َرُسْىُل هللاِ ص: تَـَرْكُت  َعْن َكـثِـْيِر ْبِن َعْبِد هللاِ َعْن اَبِـْيِو َعْن َجدِّ

ةَ نَـبِـيِِّو.  ْكـتُْم بِـِهَما: ِكـتَاَب هللاِ َو ُسنّـَ ْىا َما تَــَمسَّ  فِـْيُكْم اَْمَريــِْن لَـْن تَِضلّـُ

„’Dari Katsir ibn’Abdullah dari ayahnya dari datuknya r.a berkata: 

Rasulullah Saw. Bersabda :’’aku telah meninggalkan kepadamu 

sekalian dua perkata yang tidak akan tersesat kamu selama kamu 

berpegang teguh kepada keduanya, yaitu : kitab allah dan sunah 

nabinya’’(HR. Abu Dawud)  

Di hadist yang lain Rasulullah Saw. Dalam sabdanya juga 

mengisaratkan hal yang sama.  

ةَ نَـبِـيِّو.  ْكـتُْم بِـِهَما: ِكـتَاَب هللاِ َو ُسنّـَ ْىا َما تَــَمسَّ  تَـَرْكُت فِـْيُكْم اَْمَريــِْن لَـْن تَِضلّـُ
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‘’kutinggalkan untuk kalian dua pusakan, selama kalian berpegang 

teguh kepada kedunya tidak akan sesat selamanya, yaitu Kitabullah 

dan Sunnah Rasulnya’’(HR Abu Dausd). 
48

 

 

 

 

3) Ijtihad  

Ijtihad artinya berusaha bersungguh-sungguh. Ijtihad tidak boleh 

terlepas dari al-Qur‟an dan Hadist sebagai sumber pokok. Berdasarkan 

keterangan ayat al-Qur‟an Qs. An-Nahl 43.  

                         

       

Artinya :‘’dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-

orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah 

kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak 

mengetahui’’.
49

  

Al-Quran dan Hadis mencakup prinsip-prinsip yang menjangkau 

segala ruang dan waktu, bahkan akhiratpun sudah disentuh dan 

dijelaskannya. Untuk mewujudkan teknisnya diserahkan pada manusia 

melalui ijtihad-ijtihad.
50
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b. Dasar Oprasional Pendidikan Islam  

      Dasar oprasional pendidikan Islam merupakan dasar yang terbentuk 

sebagai aktualisasi dasar ideal. Menurut Prof, Dr. Hasan Langgulung, 

dasar oprasional pendidikan Islam terbagi atas enam macam, yaitu :  

 

1). Dasar historis 

Dasar yang memberi persiapan kepada pendidik dengan hasil 

pengalaman masa lalu, undang-undang dan peraturan-peraturanya, 

batas-batas dan kekuranganya.
51

 

2). Dasar sosial 

Dasar sosial memberikan kerangka budaya dari mana pendidikan itu 

bertolak dan bergerak, memindah budaya, memilih dan 

mengembangkanya.  

3). Dasar ekonomi 

Dasar ekonomi yang memberinya prespektif tentang potensi-potensi 

dan keuangan serta materi dan persiapan yang mengatur sumber-

sumber dan bertanggung jawab terhadap anggaran belanjanya.  

4). Dasar politik dan administrasi 

Dasar yang memberikan bingkai ideologi (aqidah) dari mana ia 

bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan rencana yang 

dibuat.  
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5). Dasar Pisikologi  

Dasar yang memberikan informasi watak pelajar-pelajar, guru-guru, 

cara-cara terbaik dalam praktik. Asas ini meliputi ilmu tingkah laku, 

biologi, fisiologi dan komunikasi yang sesuai untuk memahami 

pengajaran dan proses belajar.  

6). Dasar Filsafat 

Dasar yang berusaha memberinya kemampuan untuk memilih yang 

lebih baik, memberi arah suatu sistem, mengentrolnya, dan memberi 

arah kepada semua asas-asas yang lain.
52

 

Dari keterangan di atas maka dapat penulis simpulkan bahawa dasar dari 

pendiidkan agama Islam terdiri dari dari 2 aspek yaitu dasar ideal pendidikan 

Islam yang berisi al-Qur‟an,as-Sunnah dan Ijtihad. dasar oprasional pendidikan 

Islam yang berisi dsar historis, dasar sosial, dasar ekonomi, dasar politik dan 

administrasi, dasar pisikologi dan dasar filsafat. Karena dengan keduanya ini 

dapat menjadikan pedoman dan tuntutan hidup umat Islam dalam segala 

aktifitasnya tersebut dalam usaha melaksanakan pendidikan agama Islam, baik 

masalah materi, metodologi maupun tujuan pendiidkan Islam. 
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3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan Islam sebagai ilmu, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, 

karena di dalamnya banyak pihak terlibat, baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

Adapun ruang lingkup pendidikan Islam adalah sebagai berikut: 

a. Perbuatan mendidik itu sendiri 

Yang dimaksud dengan perbuatan mendidik adalah seluruh kegiatan, 

tindakan atau perbuatan dari sikap yang dilakukan oleh pendidika sewaktu 

mengasuh peserta didik. Atau dengan istilah yang lain yaitu sikap atau 

tindakan menuntun, membimbing, memberikan pertolongan dari seorang 

pendidik kepada peserta didik menuju kepada tujuan pendidikan Islam. 

b. Peserta didik  

Yaitu pihak yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Hal ini 

disebabkan perbuatan atau tindakan mendidik itu diadakan untuk 

membawa peserta didik kepada tujuan pendidikan Islam yang kita cita-

citakan.  

c. Dasar dan tujuan pendidikan islam 

Yaitu landasan yang menjadi fundamen serta sumber dari segala kegiatan 

pendidikan agama Islam ini dilakukan, yaitu ingin membuat peserta didik 

manjadi manusia dewasa yang bertakwa kapada Allah dan kepribadian 

Muslim. 



 

d. Pendidik 

Yaitu sejek yang melaksankan pendidikan Islam. Pendidik ini mempenyai 

peranan penting untuk berlangsungnya pendidikan. Baik atau tidaknya 

pendidikan berpengaruh besar terhadap hasil pendidikan Islam. 

e. Materi pendidikan Islam  

Yaitu bahan-bahan penglaman-pengalaman belajar ilmu agama Islam yang 

disusun sedemikian rupa untuk disajiakan atau disampaikan kepada 

peserta didik.  

f. Metode Pendidikan Islam 

Yaitu cara yang paling tepat dilakukan oleh para pendidikan untuk 

menyampaikan bahan atau materi pendidikan Islam kepada peserta didik. 

Metode disini mengemumakan bagaimana memperoleh, meyusun dan 

menyajikian materi tersebut dapat dengan mudah diterima dan dimiliki 

oleh peserta didik.  

g. Evaluasi Pendidikan 

Yaitu memuat cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian 

terhadap hasil belajar peserta didik. Tujuan pendidikan Islam umunya 

tidak dapat dicapai sekaligus, melainkan melalui proses atau pertahanan 

tertentu. Apabila tahap ini telah tercapai maka pelaksanaan pendidikan 

dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya dan berakhir hingga terbentuknya 

kepribadian Muslim. 

h. Alat-alat Pendidikan Islam  



 

Yaitu alat-alat yaitu dapat digunkan selama melaksanakan pendidikan 

Islam agar tujuan pendidikan Islam tersebut lebih berhasil. 

i. Lingkungan  

Yaitu keadaan-keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan serta 

hasil pendidikan Islam.
53

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahawa runag lingkup 

pendidikan Islam itu sangat luas, sebab meliputi segala aspek yang menyangkut 

penyelenggaraan pendidikan Islam.  

4. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

Tujuan pendidikan agama Islam adalah inggin membentuk manusia yang taat 

dan patuh kepada Allah, sebagaiamana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat 

ayat 56. 

               

Artinya:’’dan aku tidak menciptakan jin dan manusia malainkan agar mereka 

beriabadah kepadaku.
54

(Qs.Adzariyat:56) 

 

Selanjutnya menurut D.Marimba bahwa tujuan pendidikan agama Islam 

adalah untuk membina insan paripurna yang takarrub kepada Allah, bahagia di 

dunia dan akhirat.
55
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Seperti yang dilakukan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahawa 

tujuan pendidika agama Islam adalah untuk mencuiptakan manusia yang megabdi 

kepada allah SWT, mewujudkan genrasi yang beriman dan bertakwa, beramal 

shaleh, berakhlak mulia serta maupun berdiri sendiri sebagai salah satu dari ciri 

kepribadian muslim sejati. Dengan pengabdian ini manusia akan mendapat 

keseimbangan hidup di antara kehidupan dunia dan akhirat.  

 

  



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1.  Jenis Penelitian 

      Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research),yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.
56

 Adapun 

tempatnya di SMA YP UNILA Bandar Lampung. Dilakukan dengan 

mengangkat data-data yang ada di lapangan berkaitan dengan implementasi 

pendekatan saintifik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti di kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung.  

2.  Sifat Penelitian 

      Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bersifat menggambarkan/menguraikan 

sesuatu hal menurut apa adanya.
57

 Metode penelitian ini berusaha 

menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, 

dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek 

yang diteliti secara tepat.  
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B. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian adalah: 

a. Guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMA YP UNILA Bandar 

Lampung kelas X. Dalam hal ini guru sebagai sumber untuk mengetahui 

bagaimana implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI 

dan Budi Pekerti sehingga dapat dijadikan sumber untuk mengetahui 

tentang langkah-langkah dan kendala-kendala dalam implementasi 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti pada kelas 

X IPA 1, 2 dan IPS 1, 2 di SMA YP UNILA Bandar Lampung.  

 Keterangan bahwa kelas X IPA 1 dan IPS 1 adalah kelas yang unggulan di 

bidang akademik dan non akademik . Sedangkan kelas X IPA 2 dan IPS 2 

adalah kelas yang rendah dalam bidang akademik dan non akademik 

b. Siswa-siswi kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung. Peserta didik 

sebagai sumber untuk mengetahui tentang implementasi pendekatan 

saintifik yang dilakukan oleh guru dikelas. Serta untuk mengetahui 

kendala yang dialami peserta didik dalam penerapan pendekatan saintifik.  

2. Objek Penelitian  

      Implementasi pendekatan saintifik di SMA YP UNILA Bandar Lampung 

yang meliputi kendala-kendala terkait dengan implementasi pendekatan saintifik 

pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. 

 

 



 

 

 

C. Sumber Data 

      Data adalah segala sesuatu yang sudah dicatat
58

.  Dilihat dari sumbernya, data ada 

dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil 

langsung, tanpa perantara, dari sumbernya. Sedangkan data sekunder yaitu data yang 

diambil secara tidak langsung dari sumbernya
59

. Dua sumber data inilah yang 

digunakan dalam penelitian ini.  

      Adapun sumber data primer yaitu guru, murid semua pihak yang dapat 

memberikan informasi tentang implementasi pendekatan saintifik pada mata 

pelajaran pendidikan agama islam di SMA YP UNILA Bandar Lampung. Adapun 

sumber data/informasi sekundernya berupa referensi-referensi ilmiah lainnya yang 

relevan dengan permasalahan penelitian ini, yang berasal dari buku bacaan meliputi 

buku-buku, perpustakaan, arsip serta dokumen-dokumen lainnya yang behubungan 

dengan penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

      Untuk mengoleksi data atau informasi yang diperlukan dalam menjawab 

permasalahan penelitian ini dan beranjak dari sumber data di muka, penelitian ini 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode Observasi 

dijadikan sebagai alat pengumpul data pokok. Sedangkan metode wawancara dan 

dokumentasi dijadikan sebagai alat pengumpul data pendukung atau penunjang. 
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Semua tehnik ini digunakan untuk penelusuran terhadap sumber-sumber data baik 

yang primer maupun yang sekunder terkait impelemtasi pendekatan saitifik pada 

mata pelajaran pendidikan agama Islam di  SMA YP UNILA Bandar Lampung.  

1. Observasi 

      Metode observasi adalah "alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang diteliti".
60

 

Dengan kata lain observasi merupakan pengamatan yang dilakukan oleh subyek 

secara langsung. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, 

yaitu bahwa peneliti merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya, misalnya 

ia termasuk suku bangsa, ia merupakan anggota perkumpulan, atau ia menjadi 

pekerja dalam perusahaan yang diselidikinya.
61

 

      Peneliti dalam hal ini ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh objek yang diteliti atau diamati, seolah-olah ia merupakan bagian dari 

mereka. Metode observasi ini peneliti gunakan agar penulis dapat melihat secara 

langsung keadaan lokasi penelitian dan untuk melengkapi sebagian data-data 

pokok yang diperlukan. 

      Teknik observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini disebut observasi 

partisipan atau peserta, dimana peneliti menjadi peserta dalam kegiatan-kegiatan 

kelompok yang akan diteliti. Untuk mengobservasi impelentasi pendekatan 

saintifik di kelas peneliti harus ikut serta dalam pembelajaran di dalam kelas 

tersebut.  
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2. Wawancara(Interview) 

      Interview maksudnya adalah “suatu bentuk komunikasi verbal, semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi".
62

 Apabila dilihat dari sifat 

atau teknik pelaksanaannya, maka interview dapat dibagi atas tiga : 

a. Interview terstruktur adalah proses wawancara dimana interview ketika 

melaksanakan tatap muka dengan responden menggunakan pedoman 

wawancara yang telah disiapkan lebih dahulu.  

b. Interview tak berstruktur (bebas) adalah proses wawancara dimana 

interviewer dalam menyampaikan pertanyaan pada responden tidak 

menggunakan pedoman. 

c. Interview bebas berstruktur adalah kombinasi keduanya, jika peneliti 

menggabungkan kedua cara diatas dengan tujuan memperoleh informasi 

yang semaksimal mungkin dari responden.
63

 

 

      Tehnik pedoman wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas 

berstruktur . Wawancara bebas atau yang sering disebut tak terstruktur yaitu 

wawancara dimana peneliti dalam menyampaikan pertanyaan pada responden 

tidak menggunakan pedoman.
64

 Tehnik ini digunakan untuk menggali data 

penunjang yang ditujukan kepada guru PAI dan para siswa yang dapat 
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memberikan informasi tentang implentasi pembelajaran saintifik pada mata 

pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas X SMA YP UNILA 

Bandar Lampung.  

      Namun demikian, teknik wawancara formal juga digunakan dimana 

rancangan wawancara dipakai sehingga fokus pembicaraan telah di tentukan 

dengan jelas dan bisa diarahkan oleh peneliti untuk menghindari pembicaraan 

yang tidak bermanfaat.  

3. Dokumentasi 

      Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi adalah  “mencari data mengenai 

hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah,  prasasti, notulen rapat, 

legger, agenda dan sebagainya.
65

 Dalam tehnik ini peneliti dimungkinkan 

memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang 

ada pada responden. 

E. Metode Analisis Data 

      Analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis 

data dalam penelitian kualitatif adalah proses yang dimulai dengan menelaah seluruh 

data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, 

gambar foto, dan sebagainya. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data 

mengorganisasikan ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Proses ini terdiri 
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atas penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan 

pola uraian dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi uraian.  

      Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah model analisis 

interaktif. Model analisis interaktif dilakukan dengan tiga langkah analisis data 

kualitatif, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II: 

Komponen-komponen Analisis Data 

(Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2007:18)
66

 

      Reduksi data, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi 

data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif 

berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi 

selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, 
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membuat partisi, menulis memo). Reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian 

di lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.  

      Penyajian data, alur penting yang kedua dalam kegiatan analisis adalah penyajian 

data. Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Beraneka penyajian yang dapat ditemukan dalam kehidupan 

sehari-hari mulai dari surat kabar, sampai layar komputer. Dalam pelaksanaan 

penelitian Milles dan Huberman yakin bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik 

merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.Penyajian-

penyajian yang dimaksud meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. 

Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu 

bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat 

melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang 

benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang 

dikiaskan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. 

      Menarik Kesimpulan/ Verifikasi, Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah 

menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang 

penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan. 

penjelasan, konfigurasi-koritigurasi yang mungkin, alur sebab- akibat, dan proposisi. 

Peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan 

longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula 

belum jelas, namun dengan meminjam istilah kiasik dan Glaser dan Strauss (1967) 



 

kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-

kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, 

tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, 

penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan 

tuntutan-tuntutan pemberi dana, tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan 

sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya 

“secara induktif”.  

      Penarikan kesimpulan, dalam pandangan Milles dan Huberman, hanyalah 

sebagian dan satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga 

diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat 

pemikiran kembali yang melintas dalampikiran penganalisis selama ia menulis, suatu 

tinjauan ulang pada catatancatatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama 

dan memakan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman 

sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif,” atau jugaupaya-upaya 

yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang 

lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dan data harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak 

demikian, yang dimiliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi 

dan yang tidak jelas kebenaran dan kegunaannya.
67

 

F. Uji  Keabsahan Data 
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      Dalam penelitian, setiap hal temuan harus di cek keabsahannya agar hasil 

penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan 

keabsahannya. Untuk mengecek keabsahan temuan ini teknik yang dipakai oleh 

peneliti adalah trianggulasi. 

1. Trianggulasi 

      Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang didasari 

pola pikir fenomologis yang bersifat multi perspektif. Pola pikir fenomologis 

yang bersifat multi perspektif adalah menarik kesimpulan dengan memakai 

beberapa cara pandang.
68

 Dari cara pandang tersebut akan mempertimbangkan 

beragam fenomena yang muncul dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan 

lebih diterima kebenarannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh peneliti antara 

lain dengan: 

a. Trianggulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan kebenaran 

suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti sumber 

yang berbeda. 

b. Trianggulasi metode, yaitu dengan cara mencari data lain tentang 

sebuah fenomena yang diperoleh dengan menggunakan metode yang 

berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian 

hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dibandingkan 

dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya. 
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c. Trianggulasi waktu, dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan dengan wawancara, observasi, atau metode lain dalam 

waktu yang berbeda. 

      Sedangkan teknik pengecekan keabshan data  yang  penulis gunakan 

adalah menggunakan teknik keabsahan data trianggulasi sumber terkait 

kepada kepala sekolah, guru dan murid SMA YP UNILA Bandar Lampung. 

untuk mengetahui bagaimana implementasi pendekatan saintifik pada mata 

pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas X di SMA YP 

UNILA Bandar Lampung.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Profil SMA YP UNILA 

1. Sejarah SMA YP UNILA Bandar Lampung  

Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “ 

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan Amanat dalam pembukaan 

UUD 1945 pada alenia keempat yang berbunyi “ mencerdaskan kehidupan 

bangsa”maka Rektor Universitas Lampung selaku Ketua Yayasan Pembina Unila 

pada tahun 1981 menerbitkan Surat Keputusan No.115/kpts/R/ 1981 tentang: Didi

rikannya SMA YP Unila.  

Sekolah tersebut mulanya adalah tempat mahasiswa untuk menuntut ilmu dari 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung  sekarang  telah 

menjadi satu  yang berlokasi di kelurahan Gedung meneng Bandar Lampung. 

Berdirinya Sekolah Menengah Atas Yayasan Pembina Unila pada tahun 1981 di 

bawah naungan Yayasan Pembina Unila dengan Akte Notaris No. 45 tanggal 26 

Februari 1974. 

Sejak berdirinya SMA YP Unila secara berkesinambungan berupaya meningat

kan mutu atau kualitas belajar mengajar sehingga dicapai prestasi yang maksimal.

Mengingat perhatian masyarakat semakin lama semakin meningkat atas 

berdirinya SMA YP Unila, sehingga diharapkan sekolah ini dapat menghasilkan 

peserta didik yang  mampu secara Akademik dan menguasai Teknologi dengan 



 

handal cerdas dan terampil yang dilandasi  oleh nilai –nilai agama yang menjiwai 

setiap pribadi peserta didik dan lulusan dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

SMA YP Unila akhir-akhir ini telah mampu menjadi salah satu alternative 

prioritas dan unggulan bagi orang tua murid sebagai tempat pendidikan putra-

putrinya. Oleh kerena itu, tantangan bagi kepala sekolah, guru, karyawan dan 

seluruh tenaga kependidikan yang ada di sekolah ini untuk mencari berbagai 

terobosan dalam rangka meningkatkan kualitas belajar mengajar di SMA YP 

Unila untuk memenuhi tuntutan pekembangan zaman khususnya di bidang 

pendidikian.  

2. Visi dan Misi SMA YP UNILA Bandar Lampung 

a.  Identitas Sekolah 

  Nama Sekolah     : SMA YP UNILA Bandar Lampung 

  Status Sekolah     : Swasta 

  Jenjang Akreditasi    : A 

       NSS/ NIS    : 302126003015 / 300150 

  Nama Kepala Sekolah    : Drs. H. B. Pitoewas, M.H.  

      Alamat Sekolah     : Jl. Jend. R . Suprapto No.88  

        Tanjung karang Telp. (0721) 254502  

        Fax. (0721) 251865  

 

 



 

b. Visi dan Misi Sekolah 

1) Visi Sekolah: UNGGUL DALAM PRESTASI, IMTAQ DAN 

TEKNOLOGI SERTA MENJADI SMA TERKEMUKA DI KOTA 

BANDAR LAMPUNG PADA TAHUN 2016 

2) Misi Sekolah : 

a) Melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan yang efektif d

an efisien. 

b) Meningkatkan disiplin segenap warga sekolah, sehingga terwujud 

sekolah yang kondusif. 

c) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

d) Meningkatkan prestasi siswa dalam kegiatan intra dan ekstra 

kurikuler. 

e) Meningkatkan kreativitas siswa menuju sekolah berstandar 

nasional. 

f) Meningkatkan profesionalitas tenaga pendidik, menuju kepada 

tersedianya bahan ajar pada setiap mata pelajaran.  

g) Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, menuju 

kepada sekolah yang berbasis ICT.  

h) Mengembangkan sarana dan jaringan tehnologi informasi dan ko

munikasi untuk kegiatan pembelajaran, administrasi dan komunik

asi internal/ekesternal.  



 

i) Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan.  

j) Menumbuhkan budaya malu, budaya maju, dan budaya tertib.  

3. Strategi 

Melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran umum, keagamaan, 

keterampilan dan seni. 

Menumbuhkan dan melestarikan nilai-nilai keagamaan di Lingkungan sekolah 

Meningkatkan kualitas layanan kepada Stake Holder. 

Meningkatkan kerja sama antar Sekolah, Orang Tua / Masyarakat,  dan 

Pemerintah. 

Melaksanakan manajemen sekolah yang berlandaskan School reform dan 

Manajemen Berbasis Sekolah 

Meningkatkan lingkungan sekolah yang memenuhi standar kriteria 8 K 

Peningkatan rasa kemandirian dalam belajar, mengajar, dan berkarya bagi 

warga sekolah. 

4. Tujuan 

a. Pada tahun 2016 SMA YP Unila memiliki sarana dan prasarana yang 

lengkap dan termanfaatkan secara optimal seperti Laboratorium IPA, 

Laboratorium Komputer, dan Laboratorium Bahasa, Laboratorium Seni 

serta Laboratorium Multi Media. 

b. Pada tahun 2016 SMA YP Unila menjadi sekolah yang disegani terutama 

dalam out put yang merupakan hasil proses belajar mengajar dibuktikan 



 

dengan banyaknya  lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri 

baik melalui jalur SNMPTN mau pun jalur SBMPTN dan tingginya daya 

serap di dunia kerja terhadap lulusan. 

c. Pada tahun lima tahun terakhir SMA YP Unila mempunyai prestasi 

dalam kegiatan-kegiatan Ekstrakurikuler yang dibuktikan dengan prestasi 

yang diraih siswa – siswi seperti juara dalam lomba pengolahan limbah 

sekolah oleh Toyota Ecco Youth di Jakarta, Olimpiade OnLine Ainun 

Habibie, lomba KIR, LCT IPA, Olimpiade Pelajar, bidang Olahraga atau 

kegiatan-kegiatan ekstra lain yang memacu minat dan bakat, baik prestasi 

di tingkat Propinsi mau pun prestasi tingkat Nasional. 

d. Pada tahun 2015 menjadi contoh dan Suri Tauladan bagi sekolah lain, 

khususnya dalam hal akhlak yang dimiliki oleh Guru, Siswa, dan staf 

Tata Usaha serta Karyawan Sekolah.  

5. Identifikasi Fungsi dan Tujuan 

Untuk mencapai tujuan yang ditargetkan SMA YP Unila berupaya: 

a. Peningkatan kualitas tenaga pengajar 

b. Melengkapi sarana pendukung seperti laboratorium IPA, Perpustakaan, 

Lab. Bahasa, Lab. Seni serta Lab. Multi Media. 

c. Peningkatan disiplin Siswa, Pengajar dan Staf Tata Usaha 

d. Peningkatan peran organisasi sekolah seperti OSIS, KIR, Pramuka, 

Rohis, Sispala, PMR, dan SKR dalam meraih prestasi. 



 

e. Peningkatan peran masyarakat yang tergabung dalam wadah komite 

sekolah dalam rangka penggalangan dana  guna melengkapi sarana dan 

prasarana serta peningkatan mutu sekolah. 

6. Data Tenaga Pengajar/Guru dan Pegawai 

a. Data Jumlah Pegawai/Guru 

No Pegawai/Guru L P 

1 Pegawai 17 11 

2 Guru  37 16 

 Jumlah  54 27 

 Total Keseluruhan   81  

 

b. Data Jumlah Siswa 

KELAS L P 

X 209 191 

XI 200 212 

XII 167 219 

JUMLAH  576 622 

 

7. Data Fasilitas Pendidikan  

a. Ruang Kelas : 

1) Full AC 

2)  LCD 

3) CCTV 

4) White Board 

5) Pembelajaran berbasis multi media 

b. Perpustakaan 

1) Ruang membaca 



 

2) Full AC 

3) CCTV  

c. Masjid   

1) Pintu lantai dasar untuk ikhwan 

2) Pintu Lantai 2 untuk Akhwat 

d. Keamanan 

1) Pos Satpam 

2) CCTV 

e. Laboratorium 

1) Laboratorium Komputer tersedia 40 Pc Noteboo 

2) Laboratorium Bahasa 

3) Laboratorium IPA 

4) Laboratorium Seni  

5) Laboratorium Multi Media 

f. Sarana Olahraga 

1) Lapangan Basket, Lapangan Futsal, lapangan Bulu Tangkis, dalam 

satu lokasi  

Implementasi Pendekatan Saintifik   

4. ..................................................................................................... Penerapa

n Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PAI 



 

SMA YP UNILA Bandar Lampung sudah menerapkan kurikulum 2013 

dan semua mata pelajaran sudah menerapkan pendekatan saintifik termasuk 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.
69

 

Pendekatan pembelajaran saintifik untuk kelas X sudah diterapkan dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam berjalan dengan baik.
70

 Selajutnya 

sesuai keterangan ibu Siti Masruroh selaku guru Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti kelas X SMA YP UNILA pendekatan santifik pada pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sudah ditepkan dan berjalan 

dengan baik.
71

 

 

 

Proses Pembelajaran  

Dengan diterapkannya pendekatan saintifik yang pembelajarannya 

mencakup 5 hal seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan sebagaimana yang telah tertulis. Sebenarnya 

pendekatan saintifik sudah diterapkan di pembelajaran PAI dengan baik.
72

 

Adanya pendekatan saintifik sebenarnya sangat mendukung sekali. Jadi 

sebelum ada pendekatan saintifik sebenarnya sudah menerapkan. 
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Maksudnya kalau dilihat dalam prosedur di panduan guru kita sebenarnya 

sudah menerapkan cuman belum terdefinisikan sebagai pendekatan 

saintifik. Karena kalo pendidikan agama Islam itu pendekatannya harus 

komprehensif karena tidak semua materi menggunakan pendekatan 

saintifik. Untuk sekarang ini pendekatan saintifik sudah berjalan dengan 

baik.
73
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LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

Siklus/Pertemuan ke : Ke I 

Hari/Tanggal   : Selasa 31 Januari 2017 

Pokok Bahasan  : Wakaf 

Nama Guru  : Siti Masruroh, S.Ag (X IPA 2) 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

No INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI 
REALISASI 

YA TIDAK 

  MENGAMATI  
 

  

1 Guru menyajiian kegiatan untuk keterampilan mengamati  V   

2 
Siswa mengumpulkan data tentang materi yang sudah di 

berikan oleh guru 
 V 

 

3 Siswa mengamati materi yang sudah di berikan oleh guru  V 
 

  MENANYA   
 

4 Guru memancing peserta didik untuk bertanya V 
 

5 Siswa mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi  
 

V 

 
MENCOBA 

  
6 Guru menyajikan kegiatan untuk keterampilan mencoba 

 
V 

7 
Siswa merancang percobaan untuk menguji hipotesis 

tersebut   
V 

 
MENALAR 

  
8 Guru menyajiikan kegiatan untuk menalar  V 

 

9 
Siswa menalar materi berdasarkan hasil observasi dan 

percobaan  
   V 

 
MENGKOMUNIKASIKAN  

  

10 
Guru menyajiikan kegiatan untuk keterampilan 

mengkomunikasikan  
V 

 

11 
Siswa mengkomunikasikan informasi yang di temukan baik 

melalui tulisan atau disampaikan secara lisan di depan kelas.  
V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

Siklus/Pertemuan ke : Ke II 

Hari/Tanggal   : Selasa 07 Februari 2017 

Pokok Bahasan  : Zakat 

Nama Guru  : Siti Masruroh, S.Ag (X IPA 2) 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

No INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI 
REALISASI 

YA TIDAK 

  MENGAMATI  
 

  

1 Guru menyajiian kegiatan untuk keterampilan mengamati  V   

2 
Siswa mengumpulkan data tentang materi yang sudah di 

berikan oleh guru 
 V 

 

3 Siswa mengamati materi yang sudah di berikan oleh guru  V 
 

  MENANYA   
 

4 Guru memancing peserta didik untuk bertanya V 
 

5 Siswa mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi     V 
 

 
MENCOBA 

  
6 Guru menyajikan kegiatan untuk keterampilan mencoba V 

 

7 
Siswa merancang percobaan untuk menguji hipotesis 

tersebut  
V 

 

 
MENALAR 

  
8 Guru menyajiikan kegiatan untuk menalar  V 

 

9 
Siswa menalar materi berdasarkan hasil observasi dan 

percobaan  
   V 

 

 
MENGKOMUNIKASIKAN  

  

10 
Guru menyajiikan kegiatan untuk keterampilan 

mengkomunikasikan  
V 

 

11 
Siswa mengkomunikasikan informasi yang di temukan baik 

melalui tulisan atau disampaikan secara lisan di depan kelas.  
V 

 

 

Impelementasi pendekatan sainitifik pada pembelajaran pendidikan agama 

Islam pada kelas X IPA 2 sudah berjalan dengan baik di lihat dari 2 kali 

pertemuan, Pada pertemuan impelementasi pendekatan sainitifik pada 

pembelajaran belum berjalan dengan baik dilihat dari aspek menanya, 

mencoba dan menalar yang belum di terapakan pada proses pembelajaran.  



 

Selanjutnya pada pertemuan ke dua impelementasi pendekatan sainitifik 

sudah berjalan dengan baik dilihat dari aspek mengamati, menanya, mencoba, 

menalar dan mengkomunikasikan yang sudah di terapkan pada proses 

pembelajaran.   

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

Siklus/Pertemuan ke : Ke I 

Hari/Tanggal   : Rabu 01 Februari 2017 

Pokok Bahasan  : Wakaf 

Nama Guru  : Siti Masruroh, S.Ag (X IPA 1) 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

No INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI 
REALISASI 

YA TIDAK 

  MENGAMATI  
 

  

1 Guru menyajiian kegiatan untuk keterampilan mengamati V    

2 
Siswa mengumpulkan data tentang materi yang sudah di 

berikan oleh guru 
  V 

3 Siswa mengamati materi yang sudah di berikan oleh guru V  
 

  MENANYA   
 

4 Guru memancing peserta didik untuk bertanya V 
 

5 Siswa mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi  
 

V 

 
MENCOBA 

  
6 Guru menyajikan kegiatan untuk keterampilan mencoba V 

 

7 
Siswa merancang percobaan untuk menguji hipotesis 

tersebut  
V 

 

 
MENALAR 

  
8 Guru menyajiikan kegiatan untuk menalar  

 
V 

9 
Siswa menalar materi berdasarkan hasil observasi dan 

percobaan   
V 

 
MENGKOMUNIKASIKAN  

  

10 
Guru menyajiikan kegiatan untuk keterampilan 

mengkomunikasikan  
V 

 

11 
Siswa mengkomunikasikan informasi yang di temukan baik 

melalui tulisan atau disampaikan secara lisan di depan kelas.  
V 

 



 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

Siklus/Pertemuan ke : Ke II 

Hari/Tanggal   : Rabu 08 Februari 2017 

Pokok Bahasan  : Zakat 

Nama Guru  : Siti Masruroh, S.Ag (X IPA 1) 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

No INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI 
REALISASI 

YA TIDAK 

  MENGAMATI  
 

  

1 Guru menyajiian kegiatan untuk keterampilan mengamati V    

2 
Siswa mengumpulkan data tentang materi yang sudah di 

berikan oleh guru 
  V 

3 Siswa mengamati materi yang sudah di berikan oleh guru V  
 

  MENANYA   
 

4 Guru memancing peserta didik untuk bertanya V 
 

5 Siswa mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi     V 
 

 
MENCOBA 

  
6 Guru menyajikan kegiatan untuk keterampilan mencoba V 

 

7 
Siswa merancang percobaan untuk menguji hipotesis 

tersebut  
V 

 

 
MENALAR 

  
8 Guru menyajiikan kegiatan untuk menalar  V 

 

9 
Siswa menalar materi berdasarkan hasil observasi dan 

percobaan  
   V 

 

 
MENGKOMUNIKASIKAN  

  

10 
Guru menyajiikan kegiatan untuk keterampilan 

mengkomunikasikan  
V 

 

11 
Siswa mengkomunikasikan informasi yang di temukan baik 

melalui tulisan atau disampaikan secara lisan di depan kelas.  
V 

 

 

Impelementasi pendekatan sainitifik pada pembelajaran pendidikan agama 

Islam pada kelas X IPA 1 sudah berjalan dengan baik di lihat dari 2 kali 

pertemuan, Pada pertemuan impelementasi pendekatan sainitifik pada 

pembelajaran belum berjalan dengan baik dilihat dari aspek mengamati, 

menanya, dan mengkomunikasikan yang belum di terapakan pada proses 



 

pembelajaran.  Selanjutnya pada pertemuan ke dua impelementasi pendekatan 

sainitifik sudah berjalan dengan baik dilihat dari aspek mengamati, menanya, 

mencoba, menalar dan mengkomunikasikan yang sudah di terapkan pada 

proses pembelajaran.   

 

 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

Siklus/Pertemuan ke : Ke I 

Hari/Tanggal   : Kamis 02 Februari 2017 

Pokok Bahasan  : Wakaf 

Nama Guru  : Zaini Zen, S.Pd.I (X IPS 1) 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

No INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI 
REALISASI 

YA TIDAK 

  MENGAMATI  
 

  

1 Guru menyajiian kegiatan untuk keterampilan mengamati V    

2 
Siswa mengumpulkan data tentang materi yang sudah di 

berikan oleh guru 
V 

 

3 Siswa mengamati materi yang sudah di berikan oleh guru V  
 

  MENANYA   
 

4 Guru memancing peserta didik untuk bertanya 
 

V 

5 Siswa mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi  
 

V 

 
MENCOBA 

  
6 Guru menyajikan kegiatan untuk keterampilan mencoba V 

 

7 
Siswa merancang percobaan untuk menguji hipotesis 

tersebut   
V 

 
MENALAR 

  
8 Guru menyajiikan kegiatan untuk menalar  V 

 

9 
Siswa menalar materi berdasarkan hasil observasi dan 

percobaan   
V 

 
MENGKOMUNIKASIKAN  

  

10 
Guru menyajiikan kegiatan untuk keterampilan 

mengkomunikasikan  
V 

 

11 Siswa mengkomunikasikan informasi yang di temukan baik V 
 



 

melalui tulisan atau disampaikan secara lisan di depan kelas.  

 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

Siklus/Pertemuan ke : Ke II 

Hari/Tanggal   : Kamis 09 Februari 2017 

Pokok Bahasan  : Zakat 

Nama Guru  : Zaini Zen, S.Pd.I (X IPS 1) 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

No INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI 
REALISASI 

YA TIDAK 

  MENGAMATI  
 

  

1 Guru menyajiian kegiatan untuk keterampilan mengamati  V   

2 
Siswa mengumpulkan data tentang materi yang sudah di 

berikan oleh guru 
 V 

 

3 Siswa mengamati materi yang sudah di berikan oleh guru  V 
 

  MENANYA   
 

4 Guru memancing peserta didik untuk bertanya V 
 

5 Siswa mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi     V 
 

 
MENCOBA 

  
6 Guru menyajikan kegiatan untuk keterampilan mencoba V 

 

7 
Siswa merancang percobaan untuk menguji hipotesis 

tersebut  
V 

 

 
MENALAR 

  
8 Guru menyajiikan kegiatan untuk menalar  V 

 

9 
Siswa menalar materi berdasarkan hasil observasi dan 

percobaan  
   V 

 

 
MENGKOMUNIKASIKAN  

  

10 
Guru menyajiikan kegiatan untuk keterampilan 

mengkomunikasikan 
V 

 

11 
Siswa mengkomunikasikan informasi yang di temukan baik 

melalui tulisan atau disampaikan secara lisan di depan kelas.  
V 

 

 

Impelementasi pendekatan sainitifik pada pembelajaran pendidikan agama 

Islam pada kelas X IPS 1 sudah berjalan dengan baik di lihat dari 2 kali 

pertemuan, Pada pertemuan impelementasi pendekatan sainitifik pada 



 

pembelajaran belum berjalan dengan baik dilihat dari aspek menanya, 

mencoba dan menalar yang belum di terapakan oleh guru pada proses 

pembelajaran.  Selanjutnya pada pertemuan ke dua impelementasi pendekatan 

sainitifik sudah berjalan dengan baik dilihat dari aspek mengamati, menanya, 

mencoba, menalar dan mengkomunikasikan yang sudah di terapkan oleh guru 

pada proses pembelajaran.   

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

Siklus/Pertemuan ke : Ke I 

Hari/Tanggal   : Jum‟at 03 Februari 2017 

Pokok Bahasan  : Wakaf 

Nama Guru  : Zaini Zen, S.Pd.I (X IPS 2) 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

No INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI 
REALISASI 

YA TIDAK 

  MENGAMATI  
 

  

1 Guru menyajiian kegiatan untuk keterampilan mengamati   V  

2 
Siswa mengumpulkan data tentang materi yang sudah di 

berikan oleh guru 
  V 

3 Siswa mengamati materi yang sudah di berikan oleh guru   V 

  MENANYA   
 

4 Guru memancing peserta didik untuk bertanya V 
 

5 Siswa mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi     V 
 

 
MENCOBA 

  
6 Guru menyajikan kegiatan untuk keterampilan mencoba V 

 

7 
Siswa merancang percobaan untuk menguji hipotesis 

tersebut  
V 

 

 
MENALAR 

  
8 Guru menyajiikan kegiatan untuk menalar  

 
V 

9 
Siswa menalar materi berdasarkan hasil observasi dan 

percobaan  
   V 

 

 
MENGKOMUNIKASIKAN  

  

10 
Guru menyajiikan kegiatan untuk keterampilan 

mengkomunikasikan  
V 

 



 

11 
Siswa mengkomunikasikan informasi yang di temukan baik 

melalui tulisan atau disampaikan secara lisan di depan kelas.  
V 

 

 

LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

Siklus/Pertemuan ke : Ke II 

Hari/Tanggal   : Jum‟at 10 Februari 2017 

Pokok Bahasan  : Zakat 

Nama Guru  : Zaini Zen, S.Pd.I (X IPS 2) 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

No INDIKATOR/ASPEK YANG DIAMATI 
REALISASI 

YA TIDAK 

  MENGAMATI  
 

  

1 Guru menyajiian kegiatan untuk keterampilan mengamati V    

2 
Siswa mengumpulkan data tentang materi yang sudah di 

berikan oleh guru 
   V 

 

3 Siswa mengamati materi yang sudah di berikan oleh guru V  
 

  MENANYA   
 

4 Guru memancing peserta didik untuk bertanya V 
 

5 Siswa mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi     V 
 

 
MENCOBA 

  
6 Guru menyajikan kegiatan untuk keterampilan mencoba V 

 

7 
Siswa merancang percobaan untuk menguji hipotesis 

tersebut  
V 

 

 
MENALAR 

  
8 Guru menyajiikan kegiatan untuk menalar  V 

 

9 
Siswa menalar materi berdasarkan hasil observasi dan 

percobaan  
   V 

 

 
MENGKOMUNIKASIKAN  

  

10 
Guru menyajiikan kegiatan untuk keterampilan 

mengkomunikasikan  
V 

 

11 
Siswa mengkomunikasikan informasi yang di temukan baik 

melalui tulisan atau disampaikan secara lisan di depan kelas.  
V 

 

 

Impelementasi pendekatan sainitifik pada pembelajaran pendidikan agama 

Islam pada kelas X IPS 2 sudah berjalan dengan baik di lihat dari 2 kali 

pertemuan, Pada pertemuan impelementasi pendekatan sainitifik pada 



 

pembelajaran belum berjalan dengan baik dilihat dari aspek mengamati dan 

menalar yang belum di terapakan pada proses pembelajaran.  Selanjutnya 

pada pertemuan ke dua impelementasi pendekatan sainitifik sudah berjalan 

dengan baik dilihat dari aspek mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan yang sudah di terapkan oleh guru pada proses 

pembelajaran.   

Kendala yang dihadapi dalam menerapkan Pendekatan Saintifik.  

c. ................................................................................................ Kendala-

kendala yang dihadapi dalam menerapkan Pendekatan Santifik 

Kendala-kendala yang dialami dalam implementasi pendekatan 

pembelajaran saintifik  pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti kelas X SMAYP UNILA Bandar Lampung adalah sebagai 

berikut: 1) siswa mengantuk dalam pembelajaran, 2) siswa lelah dalam 

pembelajaran diakibatkan karena banyaknya tugas-tugas pelajaran yang 

lain dalam setiap hari sehingga peserta didik merasa kurang dalam 

istirahatnya 3) waktu yang terlalu singkat, dalam implementasi pendekatan 

saintifik membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menerapkan 

tahapan-tahapan tersebut. 4) siswa merasa malu, 5) persiapan yang 

kurang.
74
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Wawancara dengan Bapak Zaini Zen & Ibu Siti Masruroh Guru Pendidikan Agama Islam pada 

tanggal 25& 26 Januari 2017 di ruang guru SMA YP UNILA 



 

d. ............................................................................................... Solusi 

yang digunakan dalam menangani kendala yang dihadapi dalam 

menerapkan Pendekatan Saintifik 

Untuk mengatasi kendala dalam menerapkan pendekatan saintifik ini 

ya tergantung sama gurunya sendiri, dengan kreatifitas yang dimiliki dapat 

mengatasi kendala yang dialami dalam menerapkan pendekatan saintifik. 

Juga efektifitas pembelajaran ini juga dapat dilakukan dengan efisien dan 

efektif sehingga mampu membangkitkan semangat siswa.
75

 

Untuk masalah kendala ini, kita sebagai guru hanya memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menanyakan sesuatu yangbelum dipahami 

diluar jam pelajaran. Karena di SMA YP UNILA tidak ada jam tambahan 

seperti les atau semacamnya karena padatnya jam untuk siswa yang ada di 

SMA YP UNILA.
76

 

Kelebihan Implementasi pendekatan pembelajaran saintifik 

Kelebihan Implementasi pendekatan pembelajaran saintifik pada 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X SMA YP 

UNILA Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 1) membuat siswa aktif 

dalam proses pembelajaran 2) siswa lebih aktif dari gurunya 3) siswa 

menjadi lebih paham dalam memahamai materi 4) siswa bisa mendapat 
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Wawancara dengan Bapak Zaini Zen, Guru Pendidikan Agama Islam pada tanggal 25 Januari 

2017 di ruang guru SMA YP UNILA 
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Wawancara dengan Ibu Siti Masruroh, Guru Pendidikan Agama Islam pada tanggal 26 Januari 

2017 di ruang guru SMA YP UNILA 



 

pengetahuan baru apa yang ada di dalam materi dengan mudah melalui 5) 

meningkatkan prestasi siswa.  

Analisis Data  

1. ..................................................................................................... Penerapa

n Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PAI 

Implementasi pendekatan santifik pada mata pelajaran pendidikan agama 

Islam sudah berjalan dengan baik dan di terapkan dalam proses pembelajaran 

pendidikan agama Islam di kelas X.  Sebagaimana di sampaikan Bapak 

Pitoewas di awal penelitian bahwasanya Penerapan Pendekatan Saintifik 

dalam Pembelajaran PAI SMA YP UNILA Bandar Lampung sudah 

menerapkan kurikulum 2013 dan semua mata pelajaran sudah menerapkan 

pendekatan saintifik termasuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti. 
77

 

Proses pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam pada kelas X IPA 

1 dan IPA 2 pendekatan saintifik sudah berjalan dengan baik di lihat dari 4 

kali pertemuan, pada pertemuan pertama dan kedua penerapan pendekatan 

saintifik dalam  pembelajaran belum berjalan dengan baik dan baru 

bebrapa poin yang ada di dalam pendekatan santifik yang sudah di 

terapkan.   

No INDIKATOR REALISASI 
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 Wawancara dengan Bapak Pitoewas, Kepala Sekolah SMA YP UNILA pada tanggal 23 Januari 

2017 di ruang kepala sekolah SMA YP UNILA.  



 

YA TIDAK 

 1 MENGAMATI  V   

2 MENANYA   V  

3 MENCOBA 
 

V 

4 MENALAR 
 

V 

5 MENGKOMUNIKASIKAN V 
 

 

Selanjutnya pada pertemuan ketiga dan empat penerapan pendekatan 

santifik pada  proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan sudah 

di terapkan.   

 

No INDIKATOR 
REALISASI 

YA TIDAK 

 1 MENGAMATI  V   

2 MENANYA V   

3 MENCOBA V 
 

4 MENALAR V 
 

5 MENGKOMUNIKASIKAN V 
 

 

Dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam pada kelas X IPS 1 

dan IPS 2 pendekatan saintifik sudah berjalan dengan baik di lihat dari 4 

kali pertemuan, pada pertemuan dan kedua pertama proses pembelajaran 

pendekatan saintifik belum berjalan dengan baik dan baru bebrapa poin 

yang ada di dalam pendekatan santifik yang sudah di terapkan.  

No INDIKATOR 
REALISASI 

YA TIDAK 

 1 MENGAMATI  V 
 

2 MENANYA 
 

V 

3 MENCOBA V 
 

4 MENALAR 
 

V 



 

5 MENGKOMUNIKASIKAN V 
 

 

Selanjutnya pada pertemuan ketiga dan keempat penerapan pendekatan 

santifik pada  proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan sudah 

di terapkan.  

No INDIKATOR 
REALISASI 

YA TIDAK 

 1 MENGAMATI  V   

2 MENANYA V   

3 MENCOBA V 
 

4 MENALAR V 
 

5 MENGKOMUNIKASIKAN V 
 

 

Dari keterangan-keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan saintifik dilakukan dengan lima langkah pembelajaran yaitu 

tahap mengamati, menanya, mencoba, melakukan asosiasi, dan 

mengkomunikasikan sudah di terapkan dan berjalan dengan baik.   

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:   

1. Implementasi pendekatan saintifik pada pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti kelas X di SMA YP UNILA Bandar Lampung  

melalui tahapan-tahapan pada pendekatan pembelajaran saintifik seperti 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan membentuk jejaring sudah 

terlaksana dengan baik.  

2. Kendala-kendala yang dialami dalam implementasi pendekatan 

pembelajaran saintifik  pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung adalah sebagai 

berikut: 1) siswa lelah dalam pembelajaran diakibatkan karena banyaknya 

tugas-tugas pelajaran yang laian dalam setiap hari sehingga peserta didik 

merasa kurang dalam istirahatnya 2) waktu yang terlalu singkat, dalam 

implementasi pendekatan saintifik membutuhkan waktu yang cukup 

panjang untuk menerapkan tahapan-tahapan tersebut. 3) Siswa merasa 

malu, 4) persiapan yang kurang. Adapun kelebihannya 1) membuat siswa 

aktif dalam proses pembelajaran 2) siswa lebih aktif dari gurunya 3) siswa 

menjadi lebih paham dalam memahamai materi 4) siswa bisa mendapat 



 

pengetahuan baru apa yang ada di dalam materi dengan mudah melalui 5) 

meningkatkan prestasi siswa.  

B. Saran-saran   

Setelah melakukan penelitian dan terlibat langsung di dalamnya maka 

penulis menyumbangkan sedikit saran antara lain :   

1. Untuk guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diharapkan dapat 

menerapkan pendekatan pembelajaran saintitik dengan baik dan selalu 

memberikan inovasi agar pembelajaran bisa lebih menarik lagi.  

2. Untuk siswa agar selalu bersemangat dalam belajar dalam proses 

pembelajaran sehingga ilmu yang didapat dapat bermanfaat bagi dunia 

dan akhirat.  

3. Untuk peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan penelitian ini. 

Baik dengan menkolaborasikan dengan pendekatan pembelajaran yang 

lain dan dengan inovasi lainnya. 

C.  Kata Penutup   

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

nikmat, rahmat dan karunia serta perlindungan kasih sayang-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa ada kendala.  
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LAMPIRAN 



 

PANDUAN PENGUMPULAN DATA 

Observasi 

1. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran 

saintifik meliputi : 

a. Penerapan pendekatan santifik di dalam kelas  

b. Kendala dan kelebihan Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan pembelajaran saintifik 

2. Letak dan keadaan geografis SMA YP UNILA Bandar Lampung 

3. Situasi dan kondisi di sekitar SMA YP UNILA Bandar Lampung 

4. Sarana dan prasarana 

Wawancara 

1. Waka Kurikulum SMA YP UNILA Bandar Lampung 

2. Guru PAI di SMA YP UNILA Bandar Lampung 

3. Siswa SMA YP UNILA Bandar Lampung 

Dokumentasi  

1. Proses pembelajaran PAI dengan pendekatan  pembelajaran saintifik meliputi :  

2. Sejarah berdirinya dan berkembangnya SMA YP UNILA Bandar Lampung 

3. Latak geografis dan bangunan SMA YP UNILA Bandar Lampung 

4. Struktur organisasi SMA YP UNILA Bandar Lampung 

5. Visi, misi dan tujuan di SMA YP UNILA Bandar Lampung 



 

6. Data guru, karyawan dan siswa 

7. Sarana dan prasarana  

PANDUAN WAWANCARA 

Wawancara Waka Kurikulum 

1. Apakah pendekatan saintifik sudah di terapkan di SMA YP UNILA Bandar 

Lampung  

2. Kendala apa saja yang dialami ketika menerapkan pendekatan pembelajaran 

saintifik?  

3. Bagaimana upaya Bapak/Ibu untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan 

pendekatan saintifik 

Wawancara Guru  

4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pendekatan pembelajaran saintifik pada 

pembelajaran PAI?   

5. Menurut Bapak/Ibu apakah dengan menerapkan pendekatan pembelajaran  

saintifik siswa sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran?   

6. Apakah ada ada perubahan setelah menggunakan pembelajaran ini dilaksanakan?   



 

7. Bagaimana upaya Bapak/Ibu untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam mata 

pelajaran PAI?  

8. Kendala apa saja yang dialami ketika mengajar PAI dengan pendekatan  

pembelajaran saintifik?  

9. Bagaimana upaya Bapak/Ibu untuk mengatasi kendala-kendala dalam  

pembelajaran dengan pendekatan saintifik?  

10. Metode apa yang sering digunakan sebelum diterapkannya pendekatan  

pembelajaran saintifik?  

11. Apakah pendekatan pembelajaran saintifik cocok untuk mata pelajaran PAI?   

Wawancara Siswa   

1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran PAI? Kenapa? 

2. Bagaimana pendapatmu tentang guru PAI?  

3. Bagaimana tanggapan kalian terhadap metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru kalian?  

4. Kesulitan apa saja yang kalian alami dalam pembelajaran PAI?  

 

 

 

 

 



 

 

Catatan Lapangan I 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/tanggal : Senin, 23 Januari 2017 

Jam  : 12.00-12.15 WIB 

Lokasi   : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber Data  : Bapak Drs. H. B. Pitoewas, M.H. 

Deskripsi Data: 

Informan adalah kepala sekolah SMA YP UNILA Bandar Lampung. Wawancara ini 

dilakukan di ruang kepala sekolah. Wawancara yang pertama kali ini untuk meminta 

izin penelitian di SMA YP UNILA Bandar Lampung dan meminta informasi tentang 

pendekatan pembelajaran saintifik yang diterapkan di SMA YP UNILA Bandar 

Lampung. Serta penerapan kurikulum 2013 yang ada di SMA YP UNILA Bandar 

Lampung. Dari hasil wawancara tersebut bahwa menurut Informan mengizinkan 

peneliti untuk melakukan penelitian di SMA YP UNILA Bandar Lampung dan SMA 

YP UNILA Bandar Lampung sudah menerapkan kurikulum 2013 dan semua mata 

pelajaran sudah menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik termasuk mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

 

 

 



 

Interprestasi: 

Mengizinkan penelitian di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta dan semua mata pelajaran 

sudah menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik begitu juga dengan mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Catatan Lapangan II 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/tanggal : Selasa, 24 Januari 2017 

Jam  : 13.00-13.30 WIB 

Lokasi   : Ruang TU 

Sumber Data  : SUGENG PRIYANTO, A.Md. 

Deskripsi Data: 

Informan adalah petugas di Tata Usaha SMA YP UNILA Bandar Lampung. Pada 

kesempatan ini peneliti meminta data terkait dengan letak geografis, visi, misi dan 

tujuan, struktur organisasi, keadaan guru, karyawan dan siswa serta jadwal pelajaran 

PAI kelas X SMA YP UNILA Bandar Lampung terkait dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti sebagai kelengkapan skripsi. 

Interprestasi: 

Memberikan data-data terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan sebagai 

kelengkapan data skripsi. 

 

 

 

 

 

 



 

Catatan Lapangan III 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/tanggal : Selasa 24 Januari 2017 

Jam  : 10.00 WIB 

Lokasi   : Ruang Waka Kurikulum  

Sumber Data  : Bapak Ahmad Zelalin, SE 

Deskripsi Data: 

Informan adalah waka kurikulum SMA YP UNILA Bandar Lampung. Wawancara 

kali ini merupakan wawancara yang pertama dengan informan. Dari hasil wawancara 

tersebut bahwa secara umum dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan saintifik sudah di terapkan pada semua mata pelajaran di SMA YP 

UNILA sejak tahun 2013. Semua mata pelajaran sudah menerapkan pendekatan 

pembelajaran saintifik tetapi masih ada beberapa mata pelajaran yang belum  berjalan 

dengan baik.  

Interpretasi: 

Pendekatan pembelajaran saintifik sudah di terapkan pada semua mata pelajaran di 

SMA YP UNILA tetapi masih ada beberapa mata pelajaran yang belum  berjalan 

dengan baik. 

 

 

 



 

Catatan Lapangan IV 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/tanggal : Rabu, 25 Januari 2017 

Jam  : 09.55 WIB 

Lokasi   : Ruang Guru  

Sumber Data  : ZAINI ZEN , S.Pd.I 

Deskripsi Data: 

Informan adalah guru PAI di SMA YP UNILA Bandar Lampung. Wawancara kali ini 

merupakan wawancara yang pertama dengan informan. Adapun pertanyaan-

pertanyaan yang disampaikan adalah tentang bagaimana proses pembelajaran PAI 

pada kelas X dan hal-hal yang terkait tentang pendekatan saintifik. Dari hasil 

wawancara tersebut bahwa secara umum dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan saintifik sudah berjalan dengan baik. Walaupun ada 

beberapa guru yang masih belum paham dengan adanya penerapan kurikulum 2013 

karena kurangnya sosialisasi terkait kurikulum 2013. 

Interpretasi: 

Pendekatan pembelajaran saintifik untuk kelas X sudah diterapkan dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dan berjalan dengan baik. 

 

 

 



 

Catatan Lapangan V 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/tanggal : Kamis, 26 Januari 2017 

Jam  : 09.55 WIB 

Lokasi   : Ruang Guru  

Sumber Data  : SITI MASRUROH, S.Ag. 

Deskripsi Data: 

Informan adalah guru PAI di SMA YP UNILA Bandar Lampung. Wawancara kali ini 

merupakan wawancara yang pertama dengan informan. Adapun pertanyaan-

pertanyaan yang disampaikan adalah tentang bagaimana proses pembelajaran PAI 

pada kelas X dan hal-hal yang terkait tentang pendekatan saintifik. Dari hasil 

wawancara tersebut bahwa secara umum dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan saintifik sudah berjalan dengan baik. Walaupun ada 

beberapa guru yang masih belum paham dengan adanya penerapan kurikulum 2013 

karena kurangnya sosialisasi terkait kurikulum 2013. 

Interpretasi: 

Pendekatan pembelajaran saintifik untuk kelas X sudah diterapkan dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dan berjalan dengan baik. 

 

 

 



 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAKA KURIKULUM 

Informan  : Bapak Ahmad Zelalin, SE 

Hari/Tanggal : Selasa 24 Januari 2017 

Peneliti   :  Apakah pendekatan saintifik sudah di terapkan di SMA YP UNILA 

Bandar Lampung ?  

Narasumber : Sudah di terapkan pendekatan saintifik pada semua mata pelajaran di 

SMA YP UNILA sejak tahun 2013 dan semua mata pelajaran sudah 

menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik tetapi masih ada 

beberapa mata pelajaran yang belum  berjalan dengan baik.  

Peneliti   :Kendala apa saja yang dialami ketika menerapkan pendekatan  

pembelajaran saintifik?  

Narasumber : Masih ada beberapa guru yang belum mengetahui secara mendalam 

tentang pendekatan saintifik sehinga mengalami kendala dalam 

penerapan pendekatan sanintifik pada proses pembelajaran.  

Peneliti : Bagaimana upaya Bapak untuk mengatasi kendala-kendala dalam 

penerapan pendekatan saintifik.  

Narasumber : Dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan tentang pendekatan 

sanintifik terhadap guru yang belum menerapkan pendekatan saintifik 

dengan baik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN GURU 

Informan  : Bapak Zaini Zen,S.Pd.I  

Hari/Tanggal : Rabu 25 Januari 2017 

Peneliti :  Bagaimana pendapat Bapak tentang pendekatan pembelajaran saintifik 

pada Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas X SMA YP UNILA 

Bandar Lampung ? 

Narasumber : Jadi dengan diterapkannya pendekatan saintifik yang pembelajarannya 

mencakup 5 hal seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar dan 

mengkomunikasikan sebagaimana yang telah tertulis. Sebenarnya 

pendekatan saintifik sudah diterapkan di pembelajaran PAI dengan 

baik. Kalau pendekatan saintifik itu dengan jalan pembelajaran yang 

produktif, kreatif dan inovatif umumnya sudah dilakukan dengan baik.” 

Peneliti :  Apakah dengan menerapkan pendekatan saintifik siswa sudah aktif dalam  

mengikuti pembelajaran? 

Narasumber : Secara umum sudah aktif tergantung guru bagaimana membuat 

kegiatan untuk untuk siswa lebih aktif dalam pembelajaran. untuk 

saat ini yang saya lihat siswa jauh lebih aktif dalam pembelajaran 

walaupun ada dari beberapa siswa yang kalau ditanya masih diam. 

Dan kalau disuruh bertanya juga masih diam, nah disitu bagaimana 

cara guru yang digunakan untuk membuat siswa mau untuk 

bertanya. Jadi saya sebagai guru selalu memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menanyakan apa yang belum dipahami. Dengan 



 

diterapkannya pendekatan saintifik saya merasa tidak jauh beda 

sebelum kurikulum 2013 diterapkan karena kita sudah menerapkan 

tahapan seperti itu.” 

Peneliti :  Bagaimana upaya Bapak untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam 

pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas X? 

Narasumber : Memotivasi siswa jadi dengan memberikan motivasi ke siswa, siswa 

akan lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. memberi tugas 

intinya membelajarkan contohnya dengan menyimpulkan dan 

memberikan beberapa soal pembuka sebagai upaya yang dilakukan 

agar siswa mudah untuk memahami. 

Peneliti :  Kendala atau kesulitan apa saja yang dialami ketika mengajar PAI dengan  

menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik? 

Narasumber : Sebenarnya tidak boleh ada kesulitan, dengan tahapan-tahapan 

pendekatan saintifik yang mengamati, menanya, mencoba, menalar 

dan mengkomunikasikan ini yang membutuhkan waktu cukup 

panjang dalam menerapkan pendekatan tersebut. Jadi kendala yang 

dialami ya seperti waktu yang terlalu singkat juga karena banyaknya 

tugas dari pelajaran-pelajran yang lain ada beberapa kendala yang 

dialami ketika menerapkan pendekatan saintifik seperti mengantuk, 

lelah itu menjadi kendala bagi guru untuk menerapkan pendketan 

saintifik. Karena akan menjadikan siswa itu tidak fokus dan tidak 

tertata dalam pembelajaran. itu sudah sering dialami dalam 

pembelajaran PAI. Persiapan itu juga merupakan suatu kendala 



 

untuk guru, jadi untuk proses pembelajarannya kadang juga butuh 

persiapan yang benar-benar matang untuk menghasilkan 

pembelajaran yang optimal. 

Peneliti : Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dialami dalam  

menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik? 

Narasumber : Untuk mengatasi kendala dalam menerapkan pendekatan saintifik ini 

ya tergantung sama gurunya sendiri, dengan kreatifitas yang dimiliki 

dapat mengatasi kendala yang dialami dalam menerapkan pendekatan 

saintifik. Juga efektifitas pembelajaran ini juga dapat dilakukan 

dengan efisien dan efektif sehingga mampu membangkitkan semangat 

siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN GURU 

Informan  : Ibu Siti Masruroh,S.Ag. 

Hari/Tanggal : Kamis 26 Januari 2017 

Peneliti :  Bagaimana pendapat Ibu tentang pendekatan pembelajaran saintifik pada  

pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas X SMA YP UNILA Bandar 

Lampung ? 

Narasumber : Ya, dengan adanya pendekatan saintifik sebenarnya sangat mendukung 

sekali. Jadi sebelum ada pendekatan saintifik sebenarnya sudah 

menerapkan. Maksudnya kalau dilihat dalam prosedur di panduan 

guru kita sebenarnya sudah menerapkan cuman belum terdefinisikan 

sebagai pendekatan saintifik. Karena kalo PAI itukan pendekatannya 

harus komprehensif karena tidak semua materi menggunakan 

pendekatan saintifik. Walaupun sebenanrnya kalo mau bisa saja Cuma 

dengan keterbatasan waktu kita belum bisa menerapkannya dalam 

semua bab pelajaran. Untuk sekarang ini pendekatan saintifik sudah 

berjalan dengan baik. 

Peneliti :  Apakah dengan menerapkan pendekatan saintifik siswa sudah aktif dalam  

mengikuti pembelajaran? 

 

 

Narasumber : Insyaallah sudah semakin aktif, teransang untuk aktif walaupun tidak 

semua siswa semuanya aktif. Hanya beberapa yang aktif dan itu hanya 

siswasiswa yang itu-itu saja, jadi terkadang mereka masih merasa 



 

malu untuk bertanya. Dan kadang kalo mereka ditanya ada siswa yang 

hanya diam malu untuk menjawab. 

Peneliti :  Bagaimana upaya ibu untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pelajaran  

PAI dan Budi Pekerti kelas X? 

 

Narasumber : Ya dengan melibatkan siswa, jadi kurikulum 2013 sangat baik jadi 

apabila diterapkan siswa akan baik, cuman kendalanya di kebiasaan 

jadi anak merasa kaget dengan diterapkannya kurikulum 2013 karena 

siswa merasa capek karena semua mata pelajaran, semua guru 

memberi tugas. Terkait dengan kurikulum 2013 mestikan idealnya 

kurikulum 2013 itu satu kelas tidak boleh lebih dari 25 anak itu kalau 

mau ideal. Sekarang ini dengan kondisi yang seperti ini dengan 

jumlah siswa lebih dari 25 dan perangkat-perangkat lain yang dituntut 

belum bisa tercukupi. 

Peneliti :  Kendala atau kesulitan apa saja yang dialami ketika mengajar PAI dengan  

menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik? 

Narasumber : Jadi yang pertama kendala yang dihadapi adalah persiapan dari guru 

dan dari siswanya. Pendekatan saintifik kan dituntut untuk bertanya dan 

ditanya jadi dari siswanya sendiri tidak semua siswa ketika diajukan 

pertanyaan itu bisa menjawab atau mau menjawab. Jadi terkadang 

siswa yang mau ngomong ya Cuma siswa yang itu-itu saja belum 

semua siswa. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru memotivasi 

siswa untuk siswa agar mau ngomong itu juga butuh ilmu dan 

memberikan kesempatan sementara materinya cukup padat. Walaupun 

sebenanrnya kalau kita ingin detail dengan pendekatan saintifik 



 

siswanya bisa menyimpulkan sendiri harapanya, tapi tetap diberikan 

kesimpulan. Sebenarnya pendekatan saintifik diawal bisa diterapkan 

mesti butuh dijelaskan apalagi tidak semua anak yang masuk di SMA 

YP UNILA Bandar Lampung mendapatkan apa yang kita harapkan 

kadang belum paham. untuk kesulitan yang dihadapi dalam merapkan 

pendekatan saintifik, karena runtutan sebenarnya dibuku guru sudah 

ada jika semua runtutan diaplikasikan maka waktu yang tidak cukup.” 

Peneliti : Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dialami dalam  

menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik? 

Narasumber : Untuk masalah kendala ini, kita sebagai guru hanya memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menanyakan sesuatu yangbelum 

dipahami diluar jam pelajaran. Karena di SMA YP UNILA tidak ada 

jam tambahan seperti les atau semacamnya karena padatnya jam 

untuk siswa yang ada di SMA YP UNILA. 



 

 

 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN SISWA 

Informan   : Haeqal  

Hari/Tanggal : Senin 20 Februari 2017  

Siswa kelas  : X MIPA I ( Guru Ibu Siti Masruroh, S.Ag) 

1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran PAI? Kenapa?   

 Ya saya sangat menyukai karna dalam pembelajaran pendidika agama islam 

kita di ajari sopan santun, agama itu menyangkut moral jadi di dalam aga itu 

kita bisa tau yang benar apa yang salah dan moral juga ada di dalam 

kurikulum 2013 di penilaian  

2. Bagaimana pendapatmu tentang guru PAI?  

 Gurunya udah enak udah bagus 

3. Bagaimana tanggapan kalian terhadap metode pembelajaran yang digunakan oleh 

guru kalian?   

 Sangat baik dan ini kurikum 2013 bagaimana caranya murid lebih aktif 

ketimbang gurunya guru hanya memberikan materi sedikit  

 

 

 



 

4. Kesulitan apa saja yang kalian alami dalam pembelajaran PAI?  

 Mungkin hadisnya kaming kurang tau kami kurang menguasai jadi kami harus 

mencari sumber laian selaian dari buku pendiidkan agama islam dari 

pemerintah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN SISWA 

Informan   : Nurul Anisa  

Hari/Tanggal : Senin 20 Februari 2017 

Siswa kelas  : X MIPA I (Guru Ibu Siti Masruroh,S.Ag) 

1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran PAI? Kenapa?  

 Ya kami suka, karna pendidikan agama islam itu berkaitan dengan agama kita 

sendiri, ya kalau tidak suka kita gak tau nanti kehidupan agama selanjutnya 

2. Bagaimana pendapatmu tentang guru PAI?  

 Gurunya menyampaikan materi dengan bagik sehingga kita mudah 

menangkap meterinya dan berbaur sama kitanya 

3. Bagaimana tanggapan kalian terhadap metode pembelajaran yang digunakan oleh 

guru kalian?   

 Menurut saya sendiri sih metode yang sudah dilakukan oleh gurunya sudah 

benar solanya dia memberikan materinya secara lengkap tapi terkadang ada 

yang kurang lengkap tapi siswanya harus lebih aktif dari pada gurunya kan 

kita sudah Kurikulum 2013  

 

 



 

4. Kesulitan apa saja yang kalian alami dalam pembelajaran PAI?  

 Mungkin karna kita kurang tau hadis dan ayat al-quran kita harus nyari 

terjemahanya apa maksudnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN SISWA 

Informan   : Ahmad Fadhel farianto fadhel  

Hari/Tanggal : Selasa 21 Februari 2017  

Siswa kelas  : X IPA II ( Guru Ibu Siti Masruroh ,S.Ag.) 

1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran PAI? Kenapa?   

 Suka, karena pelajaran PAI adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita 

pelajar muslim untuk mempelajari lebih dalam tentang islam lewat 

pembelajaran yang di berikan oleh umi imas. 

2. Bagaimana pendapatmu tentang guru PAI?  

 Gurunya memberikan materi secara rinci, dan memberikan materinya denga 

jelas mendapatkan ilmunya dengan benar-benar tentang ketika beliau 

menjalaskan.  

3. Bagaimana tanggapan kalian terhadap metode pembelajaran yang digunakan oleh 

guru kalian?   

 Cukup efektif sih karna setiap umi mas masuk kita dikasih presentasi kita 

belajar menyampaikan materi yang beliau kasih kepada kita.  

4. Kesulitan apa saja yang kalian alami dalam pembelajaran PAI?  



 

 Mungkin materi-materi yang tidak kita selalu pelajari dalam kehidupan sehari-

hari mungkin baru-baru benar dalam pelajaran PAI ini kita masih agak susah 

untuk mencernanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN SISWA 

Informan   : Berliana Cahya  

Hari/Tanggal : Selasa 21 Februari 2017  

Siswa kelas  : X IPA II (Guru Ibu Siti Masruroh ,S.Ag.) 

1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran PAI? Kenapa?   

 Suka, karna agama itu adalah pedoman hidup dan tidak cuma pedoman kita di 

dunia aja tapi di akherat juga  

2. Bagaimana pendapatmu tentang guru PAI?  

 Menurut saya sendiri mengajarnya baik, karna gurunya sendiri mengajarkan 

kita pada kurikulum 2013 yaitu kita mencari sendiri materi yang kita dapat 

kita bisa lebih paham memahaminya 

3. Bagaimana tanggapan kalian terhadap metode pembelajaran yang digunakan oleh 

guru kalian?   

 Kalau metode pembelajaranya sendiri melalui presentasi habis itu kita yang 

mencari bahan, sebelum kita mencari bahan kita bisa mempelajarinya dulu 

dan setelah itu kita presentasikan kepada teman-teman dan dari situ kalau ada 

pertanyaan-pertanyaan yang sulit kita bisa tanyakan kepada gurunya. 

  



 

4. Kesulitan apa saja yang kalian alami dalam pembelajaran PAI?  

 Kadang-kadang ada materi yang kite belum mengerti. Kadang-kadang seperti 

materi hadis atau qur‟an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN SISWA 

Informan   : Roby Ananda  

Hari/Tanggal : Senin 20 Februari 2017 

Siswa kelas  : X IPS I (Guru Bapak Zaini Zen,S.Pd.I) 

1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran PAI? Kenapa?   

 Ya saya menyukai karna bisa mendidik saya sebagai lelaki yang berguna 

bagai orang tua saya dan agama  

2. Bagaimana pendapatmu tentang guru PAI?  

 Dia adalah guru yang sangat menyenangkan dan guru yang paling unik 

sepanjang saya belajar agama islam. 

3. Bagaimana tanggapan kalian terhadap metode pembelajaran yang digunakan oleh 

guru kalian?   

 Cukup menarik juga biasa saja karna bisa di pelajari sendiri di internet dan  

otodidak. 

4. Kesulitan apa saja yang kalian alami dalam pembelajaran PAI?  

 Ketika sesi pertanyaan saya selalu dikalahkan karna kalah cepat dan terutama 

dan menghafal hadis yang berbahsa arab dan riwayat itu sangat susah. 



 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN SISWA 

Informan   : Artanti 

Hari/Tanggal : Senin 20 Februari 2017 

Siswa kelas  : X IPS I (Guru Bapak Zaini Zen,S.Pd.I) 

1. Apakah kamu menyukai mata pelajaran PAI? Kenapa?   

 Suka,karna gurunya asik karna ngajarnya berbeda 

2. Bagaimana pendapatmu tentang guru PAI?  

 Gurunya asik, beda juga cara mengajarnya biasanya mengadakan pertanyaan-

pertanyaan yang bisa di jawab sama kita dan mendapat nilai untuk membatu 

nilai di laopr kita.  

3. Bagaimana tanggapan kalian terhadap metode pembelajaran yang digunakan oleh 

guru kalian?   

 Asik, menyenangkan yaitu karna banyak pembelajaran pembelajaran yang 

berbeda denga guru yang lain  

4. Kesulitan apa saja yang kalian alami dalam pembelajaran PAI?  

 Karna bapaknya suka memberikan pertanyan jadi disitu cepat-cepatan tapi 

yang dapet ya orang nya itu itu aja jadi yang cepet cepatan, kalau ulangan 

seperti hadis susah menghafalnya  



 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN SISWA 

Informan   : M.Eriko Editia 

Hari/Tanggal : Selasa 21 Februari 2017 

Siswa kelas  : X IPS II (Guru Bapak Zaini Zen,S.Pd.I ) 

5. Apakah kamu menyukai mata pelajaran PAI? Kenapa?  

 Ya kami suka, karna menambah pengetahuan agama sekaligus memperkuat 

iman dan juga sebagai ilmu penerus kita setelah SMP.  

6. Bagaimana pendapatmu tentang guru PAI?  

 Gurunya asik karna bisa saling sering tentang pendidikan agama islam. 

7. Bagaimana tanggapan kalian terhadap metode pembelajaran yang digunakan oleh 

guru kalian?   

 Bagus metodenya karna dijelaskan juga kalau ada pertanyaan yang sulit yang 

kita tidak mengerti kita jadi bisa tahu.  

8. Kesulitan apa saja yang kalian alami dalam pembelajaran PAI?  

 Kesulitanya belum terlihat karna agama islam pendidikan yang kita harus 

pelajari 

 



 

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN SISWA 

Informan   : Rafi Latifah Fitri   

Hari/Tanggal : Selasa 21 Februari 2017 

Siswa kelas  : X IPS 2 (Guru Bapak Zaini Zen,S.Pd.I) 

9. Apakah kamu menyukai mata pelajaran PAI? Kenapa?  

 Ya kami suka, karna dengan ilmu-ilmu agama itu bisa juga dekat dengan 

allah.  

10. Bagaimana pendapatmu tentang guru PAI?  

 Gurunnya enak-enak asik-asik mudah dalam menerangkan dan mudah diserap 

oleh otak, dan siknya itu karna pembelajaranya ada gems-gemsnya gtu.   

11. Bagaimana tanggapan kalian terhadap metode pembelajaran yang digunakan oleh 

guru kalian?   

 Menurut saya pakay prensentasi yang disutu ada Tanya jawab dan banyak 

ilmu-ilmu yang kita tidak tahu kita jadi tahu karena ada Tanya jawab.  

12. Kesulitan apa saja yang kalian alami dalam pembelajaran PAI?  

 Biasanya untuk menghafal hadis-hadis dan ayat al-qur‟an  

 



 

Kelas  : X MIPA I 

Wali Kelas   : Dian Eka Puspita Sari, S.Pd 

NO NOMOR 
NAMA SISWA 

L 

URT DAFTAR P 

1 13543 AL SHIFA HATTA P L 

2 13547 ALFIN ILHAM IRLANDA L 

3 13548 ALIFUDIN ILHAMSYAH L 

4 13569 ANGGIT KATON LINANDRI P 

5 13576 ANNISA BERLIANA LINARDI P 

6 13582 ARIYA DWI RAMA L 

7 13591 AURORA BAROLINA P 

8 13600 BAYU NUGROHO PRIBADI L 

9 13611 DAFFA RENALDY L 

10 13622 DERVIN SHADA CAESAR L 

11 13630 DIAN YULIAN SARI P 

12 13635 DITA ANGGRAINI P 

13 13637 DITA FATIMATUZZAHRA P 

14 13643 DWI RAHMAWATI P 

15 
13650 

EZRA YUSDIAN FAKHRUR 

RIZA 
L 

16 13655 FARHAN BANGSAWAN L 

17 13668 FIRLYA PUTRI WAYKA P 

18 13679 GEDE WAHYU SAPUTRA L 

19 13684 HANIF NUHGROHO UTOMO L 

20 13710 JIHAN PUSPITA P 

21 13719 KOMANG PRIYANTI P 

22 13747 MADE YOGA ARTANA L 

23 13767 M HAEQAL PHASA L 

24 13779 M RICKY ADRIAN ISMAIL L 

25 13780 MADINA TIANS M A P 

26 13797 MUTIARA SISDA SAPUTRI P 

27 13816 NURUL ANISA P 

28 13818 NYAYU AFIFA TRIANA P 

29 13826 OYANA BELLA LESMANA P 

30 13834 PUTU ADI PUTRA MAHENDRA L 

31 13877 RIZKY WIRANDA YUSUF L 

32 13886 SALSABELLA ELMA NADYA P 

33 13905 VERI PRAMATA MIZAN L 



 

34 13909 WAHYU INDAH SILVI B P 

 

Kelas  : X MIPA II 

Wali Kelas  : Solihin Nuryanto, S.Pd 

NO NOMOR 
NAMA SISWA 

L 

URT DAFTAR P 

1 13532 AGRA ADIYASYA ABDULLAH L 

2 13534 AGYL DIKA BHAGAWANTA L 

3 13536 AHMAD FADLUN H M L 

4 
13546 

ALFATH MUHAROM 

SUDRAJAT 
L 

5 13561 AN NISYA KHOLIZA PP P 

6 13587 ATHAYA KHANSA M H P 

7 13602 BERLIANA CAHYA N P 

8 13623 DESI FITRIA YUDANTO P 

9 13638 DITO RAZAN AULIA L 

10 13640 DONI GALANG RAMADHAN L 

11 13646 ELFA CYNTHIA DEVI P 

12 13652 FAISAL ANWAR SAPUTRA L 

13 13682 HAFIZH M RIZKY L 

14 13688 HUSNUL AMALIA ROFIDA P 

15 13689 I MADE PANDE BRATA S L 

16 13690 I PUTU KRISHNA WP L 

17 13701 INDRI MUSTIKA WULANDARI P 

18 13737 M DAFFIE A L 

19 13748 M HAFIDZ ANNAAFI L 

20 13762 M RAFLI ARDI PRATAMA L 

21 13790 META YUSRIYAN W P 

22 13792 MIRANDA ZAHWA MAHA C P 

23 13813 NINDYA APSARI P 

24 13815 NOVITA AZIZAH P 

25 13833 PUTRI MAULINA WIYANDINI P 

26 13847 RAJA FAISAL GUMAI L 

27 13855 RESYAD KHAIRAN RAHMAT L 

28 13856 RETASYA CINDY MELDANA P 

29 13858 REYNALD  BUTAR BUTAR L 

30 13893 SHAFIRA AULYA P 

31 13896 SINDI PALUPI P 



 

32 13903 TRI HARI WIBOWO L 

33 13911 WANDA AMELIA P 

34 13912 WIDELIA THALITA PANCORO P 

 

Kelas  : X IPS I 

Wali Kelas  : Nurul Shapira, S.S 

NO NOMOR 
NAMA SISWA 

L 

URT INDUK P 

1 13525 ADIKA GHALIH PRANA AJI L 

2 13526 ADINDA GHINA AAQILA P 

3 13528 ADINDA NUR MAISYITOH P 

4 13530 AFIFAH ADILAH P 

5 13541 AIRLANGGA ANDHIKA P L 

6 13542 AKBAR ROMEO BAKRIE L 

7 13564 ANANDA PUTRI AMAZONA P 

8 13572 ANINDYA PUTRI MARANI P 

9 13573 ANISYA PRIMADITA M P 

10 13578 ANNISA DWI RAHMADANI P 

11 13584 ARTANTI FITRIA H A P 

12 13585 ASTRI WULANDARI       P 

13 13593 AWAN M FAIZ ARAKU L 

14 13597 AYUNING RIZQI R P 

15 13613 DARSONO AMRI ZAMAN L 

16 13618 DENDI ASWAN SAPUTRA L 

17 13639 DIVA SALSABILA SARI H P 

18 13669 FIRMANSYAH PUTRA I L 

19 13662 FEBY MAYADA P 

20 13691 I PUTU TIRTHA SETIAWAN L 

21 13708 JAUZA ZAHRA KUSUMA P 

22 13723 LINGGA FAJRI ARYATAMA L 

23 13728 M ABHIRAMA YUSUF L 

24 13735 M DAFFA BAQIR L 

25 13753 M IKHSAN L 

26 13759 M NOPRIYANTO L 

27 13772 M SYAH FADHEL L 

28 13794 MONICA ANDREANI P 

29 13853 RENALDY RAFIF KESUMA L 



 

30 13864 RIDHO AZHAR DWI PUTRA L 

31 13865 RIFCA DWI LISMA WATI P 

32 13880 ROBBY ANANDA L 

33 13882 ROBI BONE MALANO L 

34 13915 YUDHISTIRA PRASETYA L 

35 13916 YURIKE AYU UTAMI P 

 

 

 

 



 

Kelas  : X IPS II 

Wali Kelas  : Vita Fauzia Ulfa, S.Pd 

NO NOMOR 
NAMA SISWA 

L 

URT INDUK P 

1 13527 ADINDA KHODIJAH A L P 

2 13549 ALKANDROE L 

3 13550 ALISYA AMERIDYA P 

4 13565 ANANTA NOVRIZA GUBTHA L 

5 13567 ANDRE RAEVALDY P L 

6 13590 AURELIUS BRANDON L 

7 13594 AYU NUR AZIZAH P 

8 13621 DERI TARAKA L 

9 13660 FEBIOLA ADY P 

10 13663 FERDY  PUTRA YANDA L 

11 13692 I WAYAN ARMADA L 

12 13703 ISTI CANTIKA PRILIAN P 

13 13720 KRISNANDO MEYCEL B L L 

13 13722 LIA FAUZIAH P 

15 13736 MAYANG NOVITA SARI P 

16 13740 M DAFFAREL ALVIRODIHAN L 

17 13742 M ERICO ADITYA L 

18 13773 M FADHREZI L 

19 13774 M SYAH FARREL L 

20 13781 M SYAHRUL L 

21 13786 MAGHFIRA VANIA PUTRI P 

22 13791 MIA ADINDA P 

23 13798 NABILA SAFIRA Q P 

24 13803 NADINE FITRI ASSYADIRA P 

25 13810 NIDA ARIFAH PRIONANDA P 

26 13817 NURUL AULIA AZHARIE P 

27 13829 PANDAWA RAMADANA L 

28 13841 RAFI LATIFAH FITRI P 

29 13850 RAKA TIZA L 

30 13875 RIZKY DWI PUTRA NORY L 

31 13876 RIZKY WIRA PERDANA R L 

32 13890 SEKAR PUTRI HAPSARI P 

33 13925 SITI FIDA RAHMAH P 



 

34 13898 TARISA MAHARANI P 

35 13899 THERIKO NALENDRA E L 

36 13914 YOGA IRFANDA ALAM L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


