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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai usaha membentuk pribadi manusia harus melalui 

proses yang panjang, dengan hasil (resultan) yang tidak dapat diketahui 

dengan segera. Proses pembentukan tersebut diperlukan suatu pehitungan 

yang matang dan hati-hati berdasarkan pandangan dan pikiran-pikiran atau 

teori yang tepat, sehingga kegagalan atau kesalahan langkah pembentukan 

terhadap anak didik dapat dihindarkan. Karenasasaran pendidikan adalah 

makhluk yang sedang tumbuh dan berkembang yang mengandung berbagai 

kemungkinan, bila salah bentuk, maka kita akan sulit memperbaikinya11 

Karena itu setiap pembelajaran, terutama pembelajaran agama hendaknya 

berupaya menjabarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kurikulum dan 

menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di sekitar peserta didik. 

Allah Swt. berfirman dalam surat Al-Imran ayat 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 
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orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang orang yang 

beriman.2 

Kurikulum merupakan inti dari pendidikan yang mempunyai pengaruh 

terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Sebagai salah satu sumber daya 

pendidikan, kurikulum memegang peran yang sangat penting karena 

kurikulum dijadikan sebagai acuan atau pedoman  dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Mengingat urgensi kurikulum dalam sistem pendidikan nasional, maka 

perubahan kurikulum dalam rangka pengembangan kurikulum yang bertujuan 

memperbaiki sistem pendidikan dan penguatan kegiatan pembelajaran 

merupakan suatu tuntutan bahkan menjadi kebutuhan di era globalisasi saat 

ini. 

Untuk mengakomodir tujuan tersebut, sejak tahun pelajaran 

2013/2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan 

Kurikulum 2013 secara terbatas pada 1.270 SMA di 33 provinsi pada 295 

kabupaten/kota yang diikuti pula dengan perubahan paradigma pembelajaran, 

yakni digunakannya pendekatan saintifik sebagai kekuatan utama kurikulum 

2013. 

Pada dasarnya kurikulum 2013 merupakan lanjutan dan 

penyempurnaan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah 

dirintis pemerintah sejak tahun 2004 melalui Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) kemudian diubah pada tahun 2006 dengan Kurikulum Tingkat Satuan 
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Pendidikan (KTSP) yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan, namun dalam implementasinya terdapat banyak kelemahan-

kelemahan, dan salah satu yang paling mendasar adalah aspek penguatan 

proses pembelajaran dan paradigma pembelajaran yang berpusat pada guru 

dengan pendekatan konvensional, yang melibatkan peserta didik secara 

kurang aktif. Kelemahan tersebut mendasari penerapan kurikulum 2013 yang 

berbasis pendekatan saintifik yang memposisikan peserta didik sebagai pusat 

dalam proses pembelajaran sesuai dengan permendikbud nomor 65 tahun 

2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang 

mengisyaratkan perlunya proses pembelajaran yang dipandu dengan kaidah-

kaidah pendekatan saintifik atau ilmiah yang mencakup lima tahapan yaitu 

kegiatan mengamati, kegiatan menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi dan mengkomunikasikan. 

Pendekatan saintifik sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi 

tersebut harus diimplementasikan pada semua mata pelajaran, tak terkecuali 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI). Oleh karena 

itu langkah-langkah saintifik yang harus dilakukan oleh Guru pendidikan 

Agama Islam dan Budi pekerti dalam membelajarkan peserta didik adalah 

sebagai berikut: Siswa harus dihadapkan pada fenomena konkret baik 

fenomena alam, sosial maupun budaya dengan harapan peserta didik benar-

benar dihadapkan pada kondisi nyata dan otentik, dari fenomena tersebut  

akan tumbuh inkuiri peserta didik dengan melakukan pertanyaan apa, 

mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi, kemudian untuk menjawab 
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pertanyaan tersebut peserta didik difasilitasi untuk menggali, mengkaji, dan 

memahami permasalahan melalui serangkaian kegiatan  seperti mengeksplor 

perpustakaan, mencari narasumber lapangan, ataupun melakukan percobaan 

yang pada intinya peserta didik memperoleh jawaban atas pertanyaannya 

sendiri, dan langkah terakhir  setelah mendapatkan data yang valid dari 

berbagai sumber, maka peserta didik harus mampu mengkomunikasikan 

hasilnya  dalam forum diskusi kelas untuk mendapatkan penguatan baik dari 

peserta didik maupun dari Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

Kegiatan pembelajaran seperti diuraikan diatas dimaksudkan untuk 

mewujudkan pembelajaran yang efektif yaitu pembelajaran yang attraktif, 

menyenangkan dan menantang karena efektifitas pembelajaran merupakan 

indikator keberhasilan belajar, artinya bahwa semakin tinggi efektifitas dalam 

proses pembelajaran maka hasil belajar semakin berkualitas, sebaliknya 

semakin tidak efektif proses pembelajaran maka hasil belajar tidak akan 

optimal. 

Efektifitas pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif 

hanya dapat terwujud apabila mindset Guru Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti  telah berubah dari seorang penceramah di dalam kelas menjadi 

seorang fasilitator dan motivator, karena kegagalan guru Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti mengubah mindset tersebut akan menjadi sumber 

kegagalan implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti. 
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Namun tidaklah mudah untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan baik 

dari guru maupun siswa pada proses pembelajaran yang dijadikan pusat 

pembelajaran dan segala sumber informasi bagi siswa  diubah perannya, 

untuk hanya menjadi fasilitator yang mengarahkan siswa dalam mencari dan 

menggali sendiri informasi dari segala sumber yang ia temukan di lingkungan 

sekitar. Guru tidak lagi menjadi pusat pembelajaran tetapi siswalah yang 

menjadi pusat pembelajaran, karena itu guru harus dapat  memotivasi siswa 

agar mau berpikir logis, kreatif, kritis dan analisis serta mandiri dalam setiap 

materi pembelajaran. 

Guru juga harus lebih kreatif dan inovatif dalam menggunakan baik 

media, alat maupun metode pembelajaran. Guru tidak akan mampu 

melaksanakan pendekatan saintifik jika hanya menggunakan satu metode 

pembelajaran saja. Penggunaan berbagai macam media dan alat pembelajaran 

juga akan sangat mendukung dalam pelaksanaan pendekatan saintifik ini. 

Misalnya penyajian tayangan video menggunakan LCD sesuai tema atau 

materi ajar dapat dilakuan dalam tahap observing.  

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana penerapan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA 

Negeri 4 Kendari. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, 

sekolah ini telah menerapkan kurikulum 2013 pada semester ganjil tahun 

ajaran 2013/2014 khususnya dalam proses pembelajaran diseluruh kelas X 

(sepuluh) dan XI (sebelas) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 0128/MPK/KR/2013. Selain itu, 
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pertimbangan lain yakni mengingat sekolah ini merupakan Sekolah 

Menengah Atas yang terakreditasi “A” Serta salah satu sekolah yang ditunjuk 

Pilot Project uji coba sebagai sekolah yang merintis kurikulum 2013 dan 

menjadi sekolah rujukan pelaksanaan kurikulum 2013. Disamping itu, 

sekolah ini juga merupakan induk cluster pendampingan kurikulum 2013 

pada sekolah-sekolah di Sulawesi Tenggara.  

Berangkat dari latar belakang inilah peneliti merasa tertarik untuk 

meneliti secara mendalam tentang “Implementasi Pendekatan Saintifik 

Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Pada 

SMA Negeri 4 Kendari”  

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar Belakang tersebut di atas, maka yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini adalah “Implementasi Pendekatan Saintifik dalam proses 

pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

di SMA Negeri 4  Kendari “. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka fokus 

penelitian dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Implementasi Pendekatan Saintifik dalam proses pembelajaran 

pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti SMA Negeri 4  Kendari ? 

2. Kendala apa yang dihadapi oleh guru PAI dan Budi Pekerti dalam 

penerapan Pendekatan Saintifik? 
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan peneliti dalam penelitian yang 

dilakukan ini adalah : 

a. Untuk mengetahui Implementasi Pendekatan saintifik dalam proses 

pembelajaran pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti SMA Negeri 

4  Kendari. 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh guru PAI dan Budi 

Pekerti dalam penerapan pendekatan  Saintifik. 

2. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut : 

a. Teoritis 

1. Diharapkan menjadi bahan referensi yang bermanfaat bagi 

pengkajian dan penelitian yang sejenis  selanjutnya sehingga 

bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan 

dengan kurikulum pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. 

b. Praktis 

1. Dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi lembaga 

bersangkutan dalam melihat dan mencermati masalah-masalah 

yang timbul yang berhubungan pembelajaran. 
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2. Sebagai wawasan bagi peneliti tentang penerapan Pendekatan 

Saintifik dilapangan mengingat disiplin ilmu yang ditekuni oleh 

peneliti mengarah pada profesi Guru atau sebagai tenaga pendidik. 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan dan salah presepsi terhadap istilah yang 

digunakan, maka peneliti menguraikan maksud dari istilah tersebut. 

1. Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara 

sungguh-sungguh berdasarkan kerangka teoritis tertentu untuk mencapai 

tujuan kegiatan. 

2. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang agar  

peserta didik secara aktif merancang konsep melalui tahapan-tahapan 

mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), 

merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik 

kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep yang “ditemukan”.  

3. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang dimaksud meliputi 

akhlak, hubungan antara manusia dengan Rabb-Nya, hubungan manusia 

dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya. 


