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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan,  pengajaran, atau latihan bagi perananya di masa yang 

akan datang.1  Strategi pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui pengajaran 

yaitu kegiatan interaksi belajar mengajar antara guru dengan murid. Tujuan 

daripada pendidikan ini yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran dan 

memberikan hasil belajar yang baik dalam proses pembelajaran. Strategi 

pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru 

dan murid agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efesien. 

Pembelajaran yang baik memerlukan perencanaan yang baik, melalui 

penyusunan perangkat pembelajaran yaitu Silabus, dan RPP. Kemampuan 

menyusun perencanaan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran 

merupakan bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru 

untuk bisa melakukan pembelajaran yang mendidik sebagai persyaratan guru 

profesional. 

Perencanaan progam sistem pengajaran berfungsi untuk memberikan arah 

pelaksanaan pembelajaran sehingga menjadi terarah dan efisien. Kegiatan-

kegiatan dalam melaksanaan fungsi perencanaan diantaranya meliputi 

memperkirakan tuntutan dan kebutuhan, menentukan tujuan, menulis silabus 

                                                             
1 Team, Keragka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum, (Yogyakarta : Pokja 

Akademik UIN SUKA, 2006), hlm. 17 
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kegiatan pembelajaran, menentukan topik-topik yang akan dipelajari, 

mengalokasikan waktu, serta menentukan sumber-sumber yang diperlukan.2 

Keberhasilan tujuan pendidikan ditentukan bagaiman kurikulum (Silabus 

dan RPP) diimplementasikan pada suatu pendidikan, dalam bentuk kegiatan 

pembelajaran serta pada desain atau rencana pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Pada pelaksanaanya seringkali tidak sesuai dengan desain 

pembelajaran sehingga mengakibatkan ketidak tercapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Hal ini disebabkan guru tidak mampu menyusun sendiri Silabus 

dan RPP yang baik, sebagian besar dari guru mengambil dari internet atau 

mengcopy dari guru yang serumpun. Guru tidak mampu menyusun Silabus dan 

RPP sudah tentu tidak mampu juga melaksanakan pembelajaran. 

Kegiatan melaksanakan pembelajaran yang seharusnya merupakan 

implementasi dari perencanaan yang sudah disusun juga masih belum 

menunjukkan kemampuan melaksanakan yang maksimal dikarenakan guru 

hanya mengejar jumlah jam mengajar tanpa memperhatikan ketentuan-

ketentuan yang seharusnya dilaksanakan dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Ketidakmampuan guru dalam merencanakan kegiatan 

pembelajaran menyebabkan ketidak berhasilan guru dalam memaksimalkan 

situasi belajar murid. Selain itu permasalahan ketidakmampuan guru dalam 

merencanakan pembelajaran, guru belum paham berbagai pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik dalam mata pelajaran yang 

                                                             
2 E.Mulyasa, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya), hlm 160-163 
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diampu menjadi penyebab terjadinya hasil pembelajaran yang belum 

menunjukkan hasil belajar yang maksimal. 3 

Melihat realitas di atas perlu diatasi dengan inovasi-inovasi dalam dunia 

pendidikan terutama bagi guru agama. Proses pembelajaran guru hendaknya 

selalu melakukan inovasi-inovasi pendekatan pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran maupun penggunaan alat peraga, sehingga 

dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif. Guru memaksimalkan 

penggunaan pendekatan, metode-metode, media maupun penggunaan alat 

peraga dalam pembelajaran maka dapat meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia. Karena peningkatan mutu pendidikan diawali dari kualitas 

pembelajaran di sekolah terutama pendidikan dasar.4 

       “Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan peserta didik untuk menjadi ilmu agama 

Islam (Muttafaqun fiddin) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan 

ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan menjunjung tinggi jiwa 

keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam, 

rendah hati, toleran, moderat, pola hidup sehat, dan cinta tanah air.5”   

Amanah undang-undang tersebut pada akhirnya melahirkan keniscayaan 

bahwa pendidikan agama Islam sebagai salah satu dari sekian banyak mata 

pelajaran di sekolah yang mempunyai peranan penting dalam pembentukan 

watak dan pembinaan bangsa. Pendidikan Agama Islam dilakukan untuk 

                                                             
3Hasil pengamatan selama mengajar di SD Alam Ar-Rohmah Malang. 
4Ahmad Munajir Nasih dan Lilik Nur Kholida, Metode dan Teknik Pembelajaran dan 

Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT.Refika Aditama: 2009), hlm 259 
5Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 55, pasal 2  Tahun 2007  tentang 

Pendidikan Keagamaan Islam . 
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mempersiapkan peserta didik meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran 

Islam.6Oleh sebab itu, Pendidikan Agama Islamsangat perlu dikenalkan dan 

ditanamkan kepada setiap diri anak didik sejak dini terutama sejak duduk di 

sekolah tingkat dasar. 

Pendidikan Agama Islam dianggap sebagai titian emas perkembangan dan 

pengembangan sikap, ketrampilan, dan pengetahuan. Melalui Pendidikan 

Agama Islam yang terintegasi diharapkan melahirkan peserta didik yang 

integrated, yang cerdas sekaligus bermoral, inovatif, dan kreatif.7Pendidikan 

agama Islammerupakan serangkaian yang tidak dapat terpisahkan dalam setiap 

proses pendidikan, maka pendidikan agama Islam tidak dipahami sebagai mata 

pelajaran terpisah, melainkan include dalam setiap mata pelajaran.Apalagi, 

secara substansial pendidikan agama Islam bukanlah mata pelajaran hafalan 

belaka, melainkan mata pelajaran yang harus dipraktikkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Oleh karena itu, guru bukan hanya menyampaikan materi 

pembelajaran yang berupa hafalan, tetapi mengatur lingkungan, setrategi 

pembelajaran yang memungkinkan murid belajar serta mampu menggunakan 

pendekatan dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan ketrampilan proses 

murid. 

Pendekatan pembelajaran saintifik/ilmiah merupakan salah satu inovasi 

pendidikan diharapkan dapat mengembangkan ketrampilan proses pada murid 

dalam pembelajaran PAI. Sebagaimana Permendikbud No.65 Tahun 2013 

tentang  standart proses pendidikan dasar dan menengah mengisyaratkan 

                                                             
6Aminuddin Aliaras Wahid, Moh.Rofiq, Membangun Karakter dan Kepribadian melalui 

Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hlm 44. 
7Ibid, hlm 1 
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tentang perlunya proses pembelajaran yang dipandu dengan kaidah-kaidah 

pendekatan saintifik/ilmiah. Pendekatan ilmiah diyakini sebagai titian emas 

perkembangan dan pengembangan sikap, ketrampilan, dan pengetahuan peserta 

didik. Pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah itu lebih efektif dibandingkan 

dengan pembelajaran konvensional.8 

 Pembelajaran saintifik tidak hanya memandang hasil belajar sebagai 

muara akhir, namun proses pembelajaran dipandang sangat penting. Model ini 

menekankan pada proses pencarian pengetahuan dari pada transfer 

pengetahuan, peserta didik dipandang sebagai subjek belajar yang perlu 

dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran.Guru hanya seorang 

fasilitator yang membimbing dan mengkoordinasi kegiatan belajar.9         

Pendekatan saintifik terdiri dari lima tahap yaitu, mengamati, menanya, 

mencoba,menalar, dan membentuk jejaring. Dan dalam penerapannya 

pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa model pembelajaran seperti 

Pembelajaran penemuan (Discovery Learning), Pembelajaran berbasis proyek 

(Project Based Learning), dan Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based 

Learning). 10 

Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan di atas maka peneliti akan 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesesuaian SK, KD dan Silabus 

dengan Metode Saintifik pada materi PAI di Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah 

Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

                                                             
8Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Pendekatan-pendekatan Ilmiah dalam 

Pembelajaran “dalam Diklat Guru  dalam Rangka Implementasi Kurikulum2013; Konsep  

Pendekatan Scientific, 2013, hal. 1-3 
9Ibid, hlm 4 
10Modul TOT  Kurikulum 2013,  Kapita Kualita Pendidikan Indonesia, hlm.14 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah  yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kesesuaian SK, KD dan Silabus dengan metode saintifik  pada 

materi PAI yang disajikan untuk kelas III di  SD Alam Ar-Rohmah? 

2. Bagaimana penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI kelas 

IIIB di SD Alam Ar-Rohmah Dau Malang? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi guru PAI dalam menyusun SK, KD, dan 

Silabus pada materi PAI?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan kesesuaian SK, KD dan  Silabus dengan metode saintifik 

pada materi PAI yang disajikan untuk kelas III di  SD Alam Ar-Rohmah 

2. Mendeskripsikan proses penerapan pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran PAI kelas IIIB di SD Alam Ar-Rohmah Dau Malang 

3. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi guru PAI dalam menyusun SK, 

KD, dan Silabus pada materi PAI. 
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D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini  adalah : 

1. Bagi Peneliti, 

Untuk mengimplementasikan lebih dalam tentang bagaimana peran 

pendekatan Saintifik dalam rangka meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik pada mata pelajaran Agama Islam. 

2. Bagi Guru PAI, 

Untuk memberikan sumbangan dan wawasan dalam menciptakan 

pembelajaran yang efektif dan menarik dengan menggunakan pendekatan 

Saintifik, sehingga dapat berimplikasi pada murid dalam rangka 

meningkatkan prestasi belajar murid. 

3. Bagi Murid, 

Dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk membantu murid dalam 

mempelajari materi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, secara 

variatif, inovatif dan lebih menarik. 

4. Bagi peneliti lain, 

Diharapkan dapat dijadikan pelengkap temuan yang sudah ada dan dapat 

dijadikan pustaka dalam mengembangkan penelitian lanjutan. 
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E. Penegasan Istilah 

Supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pengertian dan penafsiran terhadap judul 

sekripsi yaitu “Analisis Kesesuaian SK,KD, dan Silabus dengan Metode 

Saintifik Pada Pembelajaran PAI di Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah Tahun 

Pelajaran 2014/2015”, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut: 

 

1. Analisis 

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.11 

Sedangkan menurut pendapat melakukan analisis terhadap kondisi dari 

pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntasi dan alasan-alasan 

yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul. Misalnya, seorang 

pemeriksa akan melakukan analisa perkiraan pengeluaran untuk 

menentukan apakah pengeluaran telah dibebankan terhadap pos yang 

tepat, yang diuji/diverifikasi dengan dokumen.12Dua pengertian diatas 

dapat disimpulkan, Analisis merupakan  kegiatan memperhatikan, 

mengamati, dan memecahkan sesuatu (mencarijalankeluar) yang dilakukan 

seseorang. 

2. StandartKompetensi 

Standar Kompetensi (SK), merupakan ukuran kemampuan minimal 

yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dicapai, 

                                                             
11DwiPrastwodarminto, 2002. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan..., hlm 52 
12SyahruldanMuhamadAfdiNizal. 2000. hlm 48 
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diketahui, dan mahir dilakukan oleh peserta didik pada setiap tingkatan 

dari suatu materi yang diajarkan.13Sedangkan Menurut pendapat yang lain 

Standar Kompetensi matapelajaran adalah deskripsi pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari 

matapelajaran tertentu padajenjang pendidikan tertentu pula.14 Dua 

pengertian diatas dapat disimpulkan,bahwa standart kompetensi adalah 

merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program 

pembelajaran yang terstruktur. 

3. KompetensiDasar 

Kompetensi Dasar adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap  

minimal  yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa 

telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan, oleh karena itu 

kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi.15 

Sedangkan menurut pendapat yang lain kompetensi Dasar (KD), 

merupakan penjabaran SK peserta didik yang cakupan materinya lebih 

sempit dibanding dengan SK peserta didik.16 Dua pengertian di atas dapat 

disimpulkan kompetensi dasar adalah penjabaran pengetahuan dari 

standart kompetensi yang memiliki cakupan materi lebih sempit. 

4. Silabus 

Silabus adalah sebuah rencana pembelajaran dalam suatu mata 

pelajaran dengan tema tertentu yang berisi mengenai standart kompetensi, 

                                                             
13Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 22 tahun 2006 
14E.Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2006) hlm, 

255. 
15 Ibid 
16Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 22 tahun 2006 
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kompetensi dasar, indikator, materi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber 

yang dikembangkan oleh tiap-tiap satuan pendidikan.17 Sedangkan 

menurut salim, silabus adalah sebuah garis besar ,ringkasan, ikhtisar, atau 

pokok materi pembelajaran. Dua pengertian di atas dapat disimpulkan 

silabus adalah seperangkat rencana dan sebuah aturan pelaksanaan 

pembelajaran dan penilaian yang dibuat secara sistematis dan terstruktur 

menurut komponen-komponen yang saling berhubungan dengan tujuan 

untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar.  

5. Pendekatan Saintifik 

        Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi atau berpusat pada murid (student centered approach). Di 

dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik, peserta didik 

mengkontruksi pengetahuan bagi dirinya.18 Sedangan pendapat yang lain, 

Pendekatan ilmiah/saintifik merupakan pendekatan yang merujuk pada 

teknik-teknik investigasi atas fenomena atau gejala, memperoleh 

pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan pengetahuan 

sebelumnya. Untuk dapat disebut ilmiah, metode pencarian (method of 

inquiry) harus berbasis pada bukti-bukti dari objek yang dapat diobservasi, 

empiris, dan terukur dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik.19 

                                                             
17E.Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2006) hlm, 

255 
18Permendikbud nomor 81 A Tahun 2013 
19Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Pendekatan-pendekatan Ilmiah dalam 

Pembelajaran “dalam Diklat Guru  dalam Rangka Implementasi Kurikulum2013; Konsep  

Pendekatan Scientific, 2013, hal. 1 
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Dua pengertian di atas dapat disimpulkan, pendekatan saintifik 

merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah saintis dalam 

membangun pengetahuan melalui metode ilmiah. Model pembelajaran 

yang diperlukan adalah yang memungkinkan terbudayanya kecakapan 

berpikir sains, berkembangnya”method of inquiry” dan kemampuan 

berpikir kreatif murid. Model pembelajaran yang dibutuhkan adalah yang 

mampu menghasilkan  kemampuan untuk belajar, bukan saja diperolehnya 

sejumlah pengetahuan, ketrampilan, dansikap, tetapi yang lebih penting 

adalah bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu diperoleh 

peserta didik. 

6. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha untuk memperkuat iman dan 

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ajaran Islam, 

bersikap insklusif, rasional dan filosofis dalam rangka menghormati orang 

lain dalam hubungan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama 

dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan Nasional (Undang-undang 

No.2 Tahun 1989).20Sedangkan pendapat yang lain, Pendidikan Agama 

Islam adalah usaha sadar berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak 

didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan 

mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pedoman 

hidup.21 

                                                             
20Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Islam Nomor 2 Tahun 1989 
21Zakiah Derajat, dkk., Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hal 86 
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Dua pengertian diatas  dapat disimpulkan, bahwa Pendidikan Agama Islam 

adalah usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

memperkuat iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam 

mengamalkan ajaran agama Islamyang sesuai dengan Al-Qur’an dan 

Hadits. 

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan usaha sadar dan terencana 

dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, 

mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran 

agama Islam melalui kegiatan bimbingan,pengajaran, latihan, serta 

penggunaan pengalaman. 

 

F. SistematikaPembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara rinci tentang sekripsi ini, perlu kita 

paparkan sistematika pembahasan yang dipakai. Pembahasans ekripsi ini 

terdiri dari 5 (lima) bab, selain itu juga dilengkapi dengan halaman judul, 

halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi. Adapun 5 (lima) bab 

tersebut yaitu : 

Bab I merupakan pendahuluan berisi  tentang penjelasan latarbelakang  

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang 

lingkup masalah, metode pembahasan, dan penelitian dan sistematika 

pembahasan. 



13 
 

Bab II, merupakan pembahasan tentang kajian pustaka yang berisi tentang 

pengertian SK, KD, Silabus, pembelajaran PAI, dan pendekatan saintifik 

dalam pembelajaran PAI. 

Bab III, berisi tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan dan 

jenis penelitian,lokasi penelitian, informan, prosedur pengumpulan data dan 

analisa data. 

Bab IV, merupakan hasil penelitian, pada bab ini terdapat dua sub bab, yaitu 

sub bab A yang membahas tentang paparan data tentang SD Alam Ar-

Rohmah Malang. Sedangkan pada sub B menjelaskan tentang penyajian dan 

analisis. 

Bab V, merupakan bab akhir yang membahas penutup dan berisikan 

kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti, daftar pustaka, dan 

lampiran-lampiran. 


