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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Pendidikan seringkali 

menjadi tolak ukur kualitas dari suatu masyarakat (Brown, McNamara, & O'Hara, 

2017, p. 820). Semakin tinggi pendidikan, maka kualitas dari masyarakat tersebut 

akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya jika kualitas pendidikan dari 

masyarakat tersebut rendah, maka akan berpengaruh pada rendahnya kualitas dari 

masyarakat itu sendiri (Sulistyo, 2018, p. 47). Oleh karena itu, maka setiap proses 

pendidikan perlu direncanakan guna membentuk hasil yang diinginkan (Arianti, 

2017, p. 50), karena pelaksanaan pembelajaran yang baik itu dipengaruhi oleh 

perencanaan yang baik (Chairunnisa, Afriatin, & Firmansyah, 2020, p. 54). 

Perencanaan pendidikan yang baik dapat meningkatkan kualitas kegiatan atau 

aktivitas layanan pendidikan secara maksimal, hal ini disebabkan seluruh aktivitas 

warga sekolah harus berdasarkan pada program yang telah disusun dengan baik 

dalam suatu perencanaan pendidikan secara sistematik dan integral untuk mencapai 

tujuan pendidikan (Tilaar, 1998, p. 23). Tanpa perencanaan pendidikan yang baik, 

tidak akan ada kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan, 

sehingga manajemen lembaga pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara efektif 

dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan.  

 Walaupun perencanaan pendidikan memiliki posisi yang penting, namun 

pada kenyataannya, jika kita melihat kondisi pendidikan di Indonesia sekarang ini, 

ternyata masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Proses pendidikan belum 

sepenuhnya berhasil membangun manusia Indonesia yang berkarakter positif. 

Bahkan, banyak yang menyebut pendidikan telah gagal dalam membangun 

karakter/moral bangsa ini (Abdullah, 2015, p. 30). Banyak lulusan sekolah dan 

sarjana pintar di bangku perkuliahan serta piawai dalam menjawab soal ujian, 

berotak cerdas, tetapi lemah dalam hal mental, penakut dan berperilaku yang tidak 

terpuji. Terlebih pada era globalisasi, manusia Indonesia cenderung berperilaku 

akseleratif dalam menyelesaikan sesuatu dan budaya instan. Manusia dipaksa hidup 

seperti robot, selalu berada pada persaingan tinggi dengan sesamanya, hidup 
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bagaikan roda yang berputar cepat, yang membuat manusia mengalami disorientasi 

dan meninggalkan norma-norma universal, menghalalkan segala cara untuk 

mencapai tujuan tertentu, mementingkan diri sendiri, tidak menghargai, mengasihi 

dan mencintai sesamanya. Munculnya perilaku tersebut karena manusia di era 

modern ini cenderung materialis, individualis dan pragmatis dimana ukuran 

kebaikan dan kesuksesan adalah materi (Jumala, 2017, p. 45). Saat ini masih 

banyaknya lembaga pendidikan yang hanya berfokus pada intelektualitas siswa saja 

lalu mengesampingkan pendidikan spiritualitas siswa (Kholifah, 2016, p. 113).  

Maka dari itu, persoalan besar yang muncul di tengah-tengah pendidikan sekarang 

ini adalah krisis spiritualitas. Padahal proses peningkatan kualitas pendidikan tanpa 

dibarengi dengan peningkatan spiritualitas akan sulit tercapai, karena sikap spiritual 

merupakan suatu nilai yang sangat penting bagi dunia pendidikan, sebagai salah 

satu nilai yang harus diajarkan kepada setiap siswa sebagai cerminan manusia yang 

beragama (Arianti, 2017, p. 59). Berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan yang 

bertujuan mencetak manusia yang cerdas dan kreatif serta beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, belum sepenuhnya terwujud. 

Menyikapi fenomena demikian, salah satu mata pelajaran wajib yang 

berhubungan langsung dengan sikap spiritual siswa yaitu mata pelajaran 

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Sebab menurut Lovat (2016), PAI bermuat 

ajaran moralitas yang mencakup sikap spiritual dan sosial dalam Islam. Maka dari 

itu, PAI berperan penting dalam membangkitkan sikap spiritual siswa melalui 

proses pembelajaran (Lovat, 2016, p. 12). Namun, Majid mengkritik bahwa dalam 

tatanan praktis, PAI hanya sekedar memperhatikan aspek kognitif dan disisi lain 

mengabaikan pembinaan aspek afektif, yakni tekad untuk mengamalkan nilai-nilai 

ajaran agama. Majid melanjutkan kritiknya bahwa PAI cenderung pada belajar 

agama dan kurang berorientasi pada belajar bagaimana cara beragama yang baik. 

Dengan demikian, Majid (2004) menilai bahwa PAI masih gagal. Kegagalan ini 

terjadi karena adanya kesenjangan antara pengamalan dan pengetahuan dalam 

kehidupan beragama. Dalam praktik, PAI hanya menjadi pengajaran agama 

sehingga tidak mampu membentuk pribadi-pribadi bermoral, sedangkan inti dari 

PAI adalah pembelajaran moral (Majid, 2004, p. 34) . Menyambung kritik Majid di 

atas, Wiyani (2018) mencermati permasalahan tentang pembelajaran PAI di SMA, 



Lutfiah Firdaus, 2022 
PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN 
BUDI PEKERTI DI SMA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

ada lima fenomena negatif pembelajaran PAI di SMA. Fenomena negatif tersebut 

sebagaimana berikut: (1) Pembelajaran PAI lebih menitikberatkan pada hal-hal 

yang bersifat dogma dan hafalan yang juga tidak ada pemaknaan di dalamnya; (2) 

penyampaian materi akhlak di SMA oleh guru PAI yang diberikan pada siswa 

sebatas teori; (3) pembelajaran PAI lebih banyak mengejar target menuntaskan 

materi dari pada mencapai kompetensi yang diharapkan; (4) pembelajaran PAI di 

SMA mengalami masalah metodologi, yang dimana jalannya pembelajaran PAI 

masih dikuasai oleh guru PAI (teacher centered); dan (5) hasil belajar PAI di SMA 

tidak merefleksikan dari tujuan PAI itu sendiri. Akibatnya, kini PAI masih 

dipandang belum mampu  mendorong perkembangan moral siswa menuju moral 

yang lebih baik (Wiyani, 2018, p. 470). Menguatkan kritik Wiyani, Kholiq (2015) 

menyatakan bahwa pembelajaran PAI lebih menekankan proses pengajaran bukan 

pada pendidikan agama. Berdasarkan temuannya, proses yang lebih banyak 

berlangsung adalah pengajaran agama bukan pendidikan agama. Begitu juga pada 

yang berada di kelas adalah pengajar agama bukan guru agama. Pengajar adalah 

seorang yang melakukan transfer of knowledge sementara guru adalah seorang 

yang melakukan transfer of value (Kholiq, 2015, p. 335). Pendapat Abdurrohman 

(2017) sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Kholiq, bahwa sebenarnya proses 

pembelajaran PAI bukan berdasarkan pada transfer informasi belaka lebih dari itu 

pembelajaran adalah proses memberdayakan siswa. Dengan demikian, perlu 

membangkitkan interaksi aktif dan partisipatif  antara siswa dan materi atau dengan 

situasi akademik tertentu sehingga materi pembelajaran dapat ditransformasikan 

menjadi pengalaman yang berkesan pada diri siswa, dengan kata lain target akhir 

adalah pembelajaran bukan sebatas pengajaran (Abdurrohman, 2017, p. 130).  

Melalui pemaparan yang telah dijelaskan di atas, menjadi sangat penting 

untuk mengembangkan pembelajaran PAI, salah satunya yaitu dengan menerapkan 

pendekatan saintifik. Pada sepuluh tahun terakhir, ada beberapa peneliti terdahulu 

yang melakukan penelitian terkait dengan pendekatan saintifik. Dari penelitian 

tersebut, Sa’adillah mendapatkan bahwa pendekatan saintifik dapat memberikan 

tiga dampak terhadap sikap spiritual siswa, yakni dampak terhadap sikap spiritual 

kognitif, afektif dan psikomotor. Sikap-sikap spiritual yang ditemukan dalam 

penelitian ini berperan sebagai tenaga pendorong perilaku manusia (Sa'adillah, 
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2019, p. 160). Begitupun dengan hasil penelitian Nasir yang menunjukkan bahwa 

sikap spiritual siswa bisa dibangun melalui kegiatan pembelajaran di kelas, baik 

jenjang Dasar, Menengah, maupun Perguruan Tinggi. Yakni di mulai dengan proses 

pemahaman (KI-3) lalu keterampilan (KI-4). Dan dari proses yang berlangsung 

(yang dilakukan secara benar, yakni dengan pendekatan saintifik) akan berdampak 

pada pembentukan sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) (Nasir & Winata, 

2020, p. 13). Penelitian Salim menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran 

berbasis pada pendekatan saintifik pada mata pelajaran PAI perlu 

diimplementasikan guna menghadapi berbagai macam persoalan pendidikan 

utamanya terkait belum komprehensifnya kompetensi yang dicapai oleh peserta 

didik setelah mereka melakukan proses pembelajaran (Salim, 2014, p. 43). 

Menguatkan penelitian Salim, Qonita menyebutkan dalam penelitiannya bahwa 

hasil yang diperoleh dalam pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik 

diketahui sikap kritis dan cepat tanggap siswa meningkat (Qonita, 2021, p. 44). 

Penelitian lain dengan judul skripsi “Pengembangan Modul Matematika Bernuansa 

Islami dengan Pendekatan Saintifik Pada Materi Pokok Aritmetika Sosial Peserta 

Didik Kelas VII MTs N Brangsong Kendal” yang dilakukan oleh Moch. Asyroful 

Minan menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan modul aritmetika sosial 

bernuansa Islami dengan pendekatan saintifik efektif meningkatkan sikap spiritual 

peserta didik. 

Penelitian yang hampir serupa telah dilakukan oleh para peneliti di atas, 

yang akan membedakan penelitian ini dengan penelitian lain yaitu penelitian akan 

berfokus kepada manajemen pendidikan, diantaranya bagaimana perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi pendidikan di sekolah yang telah berupaya dengan baik 

untuk menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Seperti yang 

dikatakan Hosnan, bahwa penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran 

memungkinkan siswa untuk menangkap nilai-nilai penting dalam setiap 

pembelajaran (Hosnan, 2014, p. 32). Pendekatan saintifik mampu menyentuh 

relung sikap pada siswa. Maka dari itu, implementasi pendekatan saintifik pada 

pembelajaran PAI menjadi penting, sebab PAI menempati posisi strategis dalam 

membentuk watak, karakter dan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. 
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Melalui pemaparan yang telah dijelaskan di atas, peneliti berasumsi bahwa 

pentingnya mendalami penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk membedah fokus utama tersebut, 

penelitian ini memfokuskan pada tiga aspek, yakni perencanaan pelaksanaan serta 

evaluasi. Membedah ketiga aspek tersebut sangat penting sehingga memperoleh 

gambaran dan rekomendasi kepada guru PAI dan Budi Pekerti dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik untuk mengimplementasikan pendekatan saintifik yang 

bermutu. 

1.2. Rumusan Masalah 

Penelitian ini memiliki fokus utama yang dirumuskan secara umum yaitu 

bagaimana penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI dan Budi 

Pekerti. Rumusan umum tersebut kemudian diurai ke dalam pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana perencanan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti dengan menggunakan pendekatan saintifik? 

1.2.2 Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti dengan menggunakan pendekatan saintifik? 

1.2.3 Bagaimana evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti dengan menggunakan pendekatan saintifik? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan utama secara umum yaitu menghasilkan 

bagaimana penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI sebagai upaya 

untuk meningkatkan sikap spiritual siswa. Tujuan umum tersebut kemudian diurai 

ke dalam tujuan khusus sebagai berikut: 

1.3.1 Menganalisis perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti dengan menggunakan pendekatan saintifik 

1.3.2 Menganalisis pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti dengan menggunakan pendekatan saintifik 

1.3.3 Menganalisis evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti dengan menggunakan pendekatan saintifik 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoretis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

tentang pendekatan saintifik, pengalaman belajar PAI dan Budi Pekerti pada 

kurikulum 2013. Teori yang sudah ada juga bisa dijadikan sebagai referensi bagi 

peneliti-peneliti lain dalam mengkaji masalah penelitian dan pendidikan di masa 

yang akan datang.  

1.4.2  Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah adalah sebagai masukan yang 

bermanfaat dalam meningkatkan kualitas sekolah menggunakan pembelajaran 

kurikulum 2013. 

Manfaat karya tulis ini bagi universitas adalah sebagai penambah khasanah 

dalam penelitian yang dapat digunakan dan dikembangkan oleh semua pihak 

terutama bagi Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan 

Indonesia dan menambah perbendaharaan kepustakaan. 

Manfaat karya tulis ini bagi penulis adalah sebagai penambah pengetahuan 

dan wawasan bagi penulis khususnya dalam bidang kurikulum dan bidang lainnya. 

Selain itu juga sebagai syarat tugas akhir dalam menyelesaikan pendidikan guna 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. 

1.5. Sistematika Penulisan Penelitian 

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: awal, isi, dan akhir. 

Dari gambaran umum skripsi ini mempunyai lima bab, serta setiap bab memiliki 

bahasan tersendiri. 

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, 

pernyataan tentang keaslian skripsi, dan pernyataan bebas plagiarisme, halaman 

ucapan terima kasih, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar 

lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu: bab I Pendahuluan yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan penelitian, bab II Kajian pustaka berisi teori-

teori yang diambil dari judul penelitian, bab III Metode penelitian yang meliputi 

desain penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data, bab IV Hasil penelitian dan 

pembahasan yang memaparkan hasil penelitian yang didapat mengenai Penerapan 
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Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PAI dan bab V berisi Simpulan, 

Implikasi dan Rekomendasi. Kemudian bagian akhir skripsi: terdiri dari daftar 

pustaka dan lampiran. 


