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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi yang penting bagi 

setiap individu. Melalui pendidikan agama diharapkan mampu mewujudkan 

kepribadian yang utuh sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Nasih dan 

Kholidah, 2009:6). Kepribadian yang dimaksud adalah beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Gambaran kepribadian di atas sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional yang tertuang dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yaitu 

mengarahkan peserta didik berkepribadian yang seimbang dan sempurna yang 

ditunjukkan dengan beriman dan bertakwa serta menguasai perkembangan 

ilmu pengetahuan. Beriman dan bertaqwa harus teraplikasi dalam pendidikan 

formal pada jenjang sekolah dasar dan menengah. Dalam hal ini maka, 

pemerintah menetapkan kelompok mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh 

peserta didik. Salah satu mata pelajaran tersebut adalah Pendidikan Agama 

Islam (PAI). 

Melalui UU Sisdiknas pemerintah menetapkan Pendidikan Agama 

Islam (PAI) kedalam daftar mata pelajaran wajib yang harus diajarkan pada 

seluruh jenjang pendidikan di Indonesia termasuk pada jenjang Sekolah 



2 
 

 
 

Menengah Atas (SMA) baik negri maupun swasta. Upaya pemerintah tersebut 

dinilai mampu meredam berbagai krisis dalam masyrakat. Termasuk anggapan 

bahwa dunia pendidikan kurang mampu berkontribusi dalam menanamkan 

integritas etik dan akhlak (Barizi, 2011:256)  

Namun pada kenyataan di lapangan PAIpun tidak lepas dari berbagai 

permasalahan baik yang datangnya dari komponen yang ada di sekolah 

maupun dari masyarakat dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. 

Permasalahan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum pada saat ini sangat 

komplek. Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dirasa masih kurang 

membawa hasil yang diharapkan (Suprapto, 2014:28). Guru cenderung 

mengajarkan dogma dan kurang dalam hal pengembangan rasionalitas dan 

kecintaan pada kemajuan ilmu pengetahuan (Majid, 2012:10). Peserta didik 

diarahkan untuk menjadi pelaku yang loyal, memiliki sikap commitment 

(keberpihakan), dan dedikasi yang tinggi terhadap agama yang dipelajari. 

Sementara itu, kajian-kajian keilmuan yang bersifat empiris, rasional, analitis-kritis, 

seperti sains dianggap dapat menggoyahkan iman, sehingga perlu ditekan 

(Siswanto, 2011:77). Peserta didik SMA adalah karakteristik peserta didik yang 

kritis (Rusdiana, 2014:126). 

Selain itu kemajuan sains dan teknologi semakin melesat di tengah 

masyarakat. Ketika sains dan teknologi mulai memasuki sendi-sendi kehidupan 

manusia maka, pelan-pelan dapat menggeser nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi 

oleh manusia termasuk didalamnya nilai agama(Barizi, 2011:255). Permasalahan 

selanjutnya muncul dari pihak masyarakat yang menganggap sains dan teknologi 

adalah segalanya sedangkan agama adalah nomor dua. Masih banyak masyarakat 
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yang beranggapan bahwa Ilmu agama dan sains terpisah dan tidak dapat disatukan 

antara satu dan lainnya (Rusdiana, 2014:123). 

Bertolak dari berbagai permasalahan di atas maka, pembelajaran PAI 

saat ini sudah saatnya berbenah diri, seperti : (1) PAI yang dibutuhkan 

masyarakat adalah pembelajaran yang mengedepankan akhlak dan relevan 

tidak tergerus zaman seperti konsep Islam sebagai agama yang rahmatan lil 

alamin, yaitu dengan menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan 

menyenangkan (Rahbini, 2013:10). (2) Pembelajaran PAI yang terintegrasi 

dengan pelajaran umum baik sosial maupun sains sehingga mampu 

menciptakan generasi madani yang menguasai multidisiplin ilmu (Anas, Alwi 

dkk, 2013:51). Mengingat pembelajaran terintegrasi berupaya untuk 

membentuk insan kamil, generasi yang beriman dan berwawasan global (ada 

titik temu antara agama dan umum) (Rusdiana, 2014:126). 

Pembelajaran  integrasi memiliki beberapa kelebihan diantaranya: (1) 

Pengalaman dan tingkat belajar peserta didik relevan dengan 

perkembanganya, (2) Kegiatan belajar sesuai dengan minat peserta didik, (3) 

Kegiatan belajar lebih bermakna pada peserta didik sehingga hasilnya dapat 

bertahan lama, (4) Mengembangkan ketrampilan berpikir, (5) Pembelajaran 

sesuai dengan lingkungan peserta didik dan (6) Ketrampilan sosial 

berkembang (Trianto, 2007:12-13). Pelaksanaan pembelajaran ini dimulai dari 

tahap perencanaan yaitu guru PAI memilih tema-tema PAI yang dapat 

diintegrasikan dengan Sains. Kemudian pada tahap pelaksanaan pembelajaran 

guru menjelaskan kaitan antara Agama dan Sains. Tahap terakhir adalah 

evaluasi dimana guru menilai proses keberhasilan dari pembelajaran. 
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Pembelajaran integrasi ini sudah dilaksanakan di SMAN 3 Malang 

dalam proses pembelajaran di kelas terutama pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebagai perwujudan dari visi dan misi SMAN 

3 yaitu menjadi sekolah unggul yang memiliki civitas akademika yang 

beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah dan berprestasi serta berperan aktif 

dalam era global dan peduli pada lingkungan. Diberlakukanya pembelajaran 

PAI secara integrasi maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

SMAN 3 Malang mengenai pembelajaran terintegrasi antara PAI dan Sains. 

 

B. Rumusan Masalah. 

Setelah melakukan pengamatan secara umum di SMAN 3 Kota Malang, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah; 

1. Mengapa pembelajaran PAI di SMAN 3 Kota Malang mengintegrasikan 

Agama dan Sains? 

2. Bagaimana implementasi pembelajaran PAI yang mengintegrasikan 

Agama dan Sains di SMAN 3 Kota Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dilaksanakan penelitian iniadalah: 

1. Mendeskripsikan pembelajaran yang mengintegrasikan PAI dan Sains di 

SMAN 3 Kota Malang. 

2. Mendeskripsikan implementasi pembelajaran PAI yang mengintegrasikan 

Agama dan Sains di SMAN 3 Kota Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Manfaat bagi Guru PAI 

Menjadi bahan masukan dan motivasi untuk pendidik dalam pelaksanaan 

pembelajaran integrasi agar lebih kreatif dan inovatif serta dapat 

berkolaborasi dengan guru Sains sehingga pembelajaran semakin berjalan 

dengan baik. 

2. Manfaat bagi Peserta Didik 

Memberikan wawasan mengenai integrasi Agama dan Sains dalam 

pembelajaran PAI sehingga peserta didik dapat memadukan keduanya 

dengan baik 

3. Manfaat bagi Peneliti. 

Menambah wawasan peneliti mengenai penerapan integrasi Ilmu Agama dan 

Sains di lembaga pendidikan yang belum pernah diketahui sebelumnya serta 

sebagai bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Pembelajaran Integratif 

Pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan peserta didik 

belajar (Kemendikbud RI, 2016). Pembelajaran merupakaan upaya untuk 

membelajarkan peserta didik melalui berbagai upaya, strategi, metode 

dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Majid, 

2012:109).  
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Integratif merujuk pada kata integrasi. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) integrasi merupakan pembauran atau penyatuan 

hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat (Kemendikbud RI, 2016). 

Howard Wrigins (1967), mendefinisikan integrasi dalam bidang sosial 

sebagai penyatuan bagian yang berbeda beda dari suatu masyarakat 

menjadikan satu keseluruhan yang lebih utuh (Rusdiana, 2014:125).  

Sedangkan dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

pembelajaran integratif adalah pembelajaran sebagai sebuah proses atau 

dalam kegiatan belajar mengajar dengan upaya memadukan atau 

menyatukan dua unsur yang berbeda untuk memperoleh hasil yang utuh. 

Kedua unsur yang dimaksud adalah Agama dan Sains yang kemudian 

mencari titik temu dengan memadukan tema-tema terkait untuk mencapai 

pemahaman yang utuh. 

2. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Pendidikan Agama Islam merupakan sebuah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati, mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam 

mengamalkan ajaran Agama Islam yang bersumber kitab suci Al-Quran dan 

Al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan pengajaran, latihan, serta 

penggunaan pengalaman (Rusdiana, 2014:127). Definisi lain menyebutkan 

bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan program terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan 

mengimani ajaran Agama Islam (Alim, 2009:6).  
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Sedangkan dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah Mata 

Pelajaran wajib bermuatan Agama Islam yang diajarkan kepada peserta 

didik di Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan tujuan agar peserta didik 

mengetahui, memahami, mengimani dan mengamalkan ajaran Agama 

Islam. Selanjutnya disebut Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. 

3. Mata Pelajaran Sains

Sains adalah pengetahuan sistematis yang berdasarkan observasi 

tentang alam dan dunia fisik, termasuk di dalamnya, botani, fisika, kimia, 

geologi, zoologi, dan sebagainya (Kemendikbud RI, 2016). Kuslan Stone 

(1994) menyatakan bahwa Sains adalah kumpulan pengetahuan sekaligus 

cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakanya dengan demikian 

sains merupakan produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan 

(Rusdiana, 2014:130). 

Penelitian ini menggunakan sains sebagai ilmu pengetahuan yang 

berdasarkan kebenaran atau kenyataan dengan dukungan riset. Seperti; 

fisika, biologi, kimia dan sebagainya. 


