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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran Integrasi Mata pelajaran PAI dan Sains 

Ada beberapa hal yang akan diuraikan dalam bagian ini, yaitu: 

1. Konsep Pembelajaran Integrasi. 

a. Pembelajaran 

Secara bahasa pembelajaran berasal dari kata belajar yang 

diberi imbuhan pe- dan -an yang artinya proses, cara atau perbuatan 

menjadikan seseorang belajar (KBBI, 2016). Definisi bahasa tersebut 

menunjukkan bahwa pembelajaran merupakan sebuah proses artinya 

terdapat tahapan-tahapan yang dilalui seseorng untuk belajar.  

Secara istilah pendapat mengenai definisi pembelajaran sepertti 

yang dikatakan oleh Majid bahwa pembelajaran meliputi berbagai 

kegiatan untuk membelajarkan peserta didik melalui berbagai upaya, 

strategi, metode dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan (Majid, 2012:109). Pembelajaran juga dapat diartikan 

sebagai proses interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk 

membuat peserta didik belajar dengan kemauanya sendiri untuk 

mempelajari isi kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik (Nasih dan 

kholidah, 2013:19). Definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

pembelajaran adalah proses menjadikan peserta didik belajar dengan 

kemauanya sendiri melalui berbagai upaya, strategi, metode dan 

pendekatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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Pembelajaran memiliki komponen-komponen seperti: tujuan, 

bahan atau materi, strategi, media dan evaluasi pembelajaran. Masing-

masing komponen memiliki keterkaitan satu sama lain dan berorientasi 

pada tujuan. Komponen pembelajaran ini juga sebagai penentu 

keberhasilan suatu proses pembelajaran. Penjelasan dari setiap 

komponen pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran merupakan komponen 

yang penting. Tujuan dari pembelajaran mengacu pada tujuan 

pendidikan sesuai dengan UU Sisdikna No. 20 Tahun 2003 yaitu 

untuk mengarahkan peserta didik berkepribadian yang beriman 

dan bertakwa serta menguasai perkembangan ilmu pengetahuan.  

2) Bahan atau materi, materi dalam pembelajaran berasal dari berbagai 

sumber yang telah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.  

3) Strategi pembelajaran, Strategi pembelajaran adalah tipe pendekatan 

yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam 

pembelajaran.  

4) Media pembelajaran, Media pembelajaran merupakan alat untuk 

mendukung interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam 

proses pembelajaran.  

5) Evaluasi pembelajaran, Evaluasi merupakan alat indikator untuk menilai 

pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Evaluasi tidak 

semata-mata menilai secara spontan melainkan suatu proses yang 

terencana, sistematik dan terarah (Rusman dkk, 2014:41-43).  
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Selain komponen pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan 

pula adalah karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik ini 

dapat mempengaruhi kualitas dalam pembelajaran. Menurut Piaget 

yang dikutip oleh Hidayati karakteristik perkembangan kognitif 

peserta didik remaja (SMA) adalah: 

“karakteristik perkembangan kognitif remaja masuk tahap operasi 

formal (formal operation) pada tahap ini seorang remaja sudah 

dapat berfikir logis, berfikir dengan pemikiran teoritis formal, 

perkembangan emosi,dimana perkembangan fisik yang cepat 

memungkinkan terjadinya kegoncangan emosi, kecemasan dan 

kekhawatiran. bahkan agama yang telah tumbuh pada umur 

sebelumnya mungkin pula mengalami kegoncangan, kepercayaan 

kepada Allah SWT kadang-kadang sangat kuat, akan tetapi kadang-

kadang menjadi berkurang yang terlihat pada cara ibadahnya yang 

kadangkadang rajin dan kadang-kadang malas. Penghayatan 

terhadap agama cenderung skeptis (was-was) sehingga muncul 

keengganan dan kemalasan untuk melakukan berbagai ritual 

(seperti ibadah shalat) yang selama ini dilakukannya dengan penuh 

kepatuhan kadang berubah menjadi malas (Hidayati, 2015:3). 

 

Oleh karena itu, pembelajaran dalam kelas membutuhkan 

pendekatan tertentu agar peserta didik mendapatkan pengalaman nyata 

sebagai penunjang pengetahuan yang didapatkan. Sehingga 

pembelajaran berjalan sesuai dengan fungsi utamanya sebagai kegiatan 

interaktif dalam mewujudkan tujuan pendidikan. 

b. Integrasi 

Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integration, yang artinya 

terpadu. Istilah integrasi (terutama berkaitan dengan ilmu Agama dan 

Sains) mulai banyak diperbincangkan sejak sekitar tahun 1960-1970an 

ditandai dengan berbagai gagasan sarjana muslim mengenai “ilmu 

pengetahuan dan islam” (Khozin 2016:13).  
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Menurut Sanusi yang dikutip Suprapto, integrasi adalah suatu 

kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai berai atau 

terpadu (Suprapto, 2014:28).Pendapat lain menyebutkan bahwa 

integrasi memiliki dua makna pertama, reintegrasi yaitu penyatuan 

kembali ilmu dan agama setelah terpisah dan kedua, unity yaitu bahwa 

ilmu dan agama merupakan kesatuan dari awal (Khozin, 2016:58). 

Pengertian pertama dari pendapat tersebut memberikan gambaran adanya 

dikotomi sedangkan yang kedua menjelaskan bahwa Islam (ilmu agama) 

dan sains adalah sebuah kesatuan. Artinya, tanpa adanya integrasi 

sebenarnya keduanya sudah terintegrasi dari asalnya. Jika ada pemisahan 

antara Islam dan sains, sebagaimana yang terjadi di dunia Islam, itu 

disebabkan karena kesalahpahaman dalam memahami nilai-nilai ajaran 

Islam yang universal (Hidayat, 2015:309). 

Sejarah dikotomi ilmu agama dan sains menurut Amin Abdullah 

bermula pada abad ke 16  saat pihak Gereja Katolik Roma menolak 

berbagai teori ilmuwan yang tidak sesuai dengan doktrin gereja. 

Ilmuwan sekuler seperti Isaac Newton menganggap Tuhan hanyalah 

penutup sementara lobang kesulitan (to fill gaps)  yang tidak 

terpecahkan dan terjawab oleh  teori keilmuan mereka. Akhirnya 

Tuhan dalam benak  para ilmuan ibarat pembuat jam (clock maker). 

Setelah menciptakan alam semesta maka Tuhan tidak berkehendak dan 

alam semestapun berjalan sendiri secara mekanis. Sementara dalam 

dunia Timur (dunia Islam) pengajaran ilmu-ilmu Agama Islam 
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dilakukan terlepas dari perkembangan sains dan teknologi, ekonomi, 

politik, hukum, psikologi, antropologi, sosiologi  dan ilmu-ilmu 

humaniora pada umumnya. Perbedaan ini semakin hari semakin nyata 

sehingga menghasilkan pemikiran dikotomis yang menghambat 

kemajuan Islam (Usman, 2010:28). 

Paham sekulerisme yang terus menerus berkembang dalam dunia 

Islam telah menghasilkan dua wajah yang berbeda. Sekulerisme di 

Barat diwujudkan dengan kemajuan sains. Sebaliknya, sekulerisme di 

dunia Islam menjadi penyebab kemunduran sains (Hidayat, 2015:303). 

Kemajuan Sains dan teknologi yang begitu pesat hingga saai ini  

kemudian menimbulkan dua konsekuensi: (1) Membantu manusia 

dalam melangsungkan hidup dan kehidupanya dan (2) Menggeser 

nilai-nilai luhur dalam diri manusia termasuk nilai agama didalamnya 

(Barizi, 2011:255). Dampak yang kedua kemudian melahirkan 

tindakan-tindakan negatif yang apabila tidak segera dicegah akan 

menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dalam hal ini perlu adanya 

integrasi atau keterpaduan dalam memahami kedua ilmu tersebut. 

Disinilah letak peran pendidikan atau lembaga pendidikan untuk 

mengupayakan agar Ilmu Agama dan Sains tidak dipahami secara 

parsial oleh peserta didik sehingga keduanya dapat saling mendukung 

dan berkaitan. 
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c. Pembelajaran Integrasi Mata Pelajaran PAI 

Upaya integrasi PAI dan Sains dalam lembaga pendidikan 

dapat diwujudkan melalui tiga tahapan: 

a. Integrasi kurikulum, Integrasi kurikulum mencakup 

pengintegrasian nilai-nilai illahiyah (ketuhanan) dalam 

keseluruhan materi pelajaran, mulai dari perumusan standar 

kompetensi, pelaksanaan pembelajaran sampai dengan evaluasi 

pembelajaran. 

b. Integrasi pembelajaran, Integrasi pembelajaran yang dimaksud 

adalah menanamkan motivasi dan pandangan al-Quran tentang 

sains kepada peserta didik di saat proses pembelajaran 

berlangsung. . 

c. Integrasi ilmu, Integrasi ilmu merupakan produk yang dihasilkan 

dari kedua integrasi yang telah diupayakan sebelumnya yaitu 

integrasi kurikulum dan pembelajaran (Fahri, 2010:139).  

Khudori Sholeh (1988) yang dikutip oleh Rusdiana, menyatakan 

bahwa dalam hal integrasi Agama dan Sains, sebenarnya pembelajaran 

yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan Islam telah melakukan 

integrasi meskipun dalam pengertian sederhana. Lembaga pendidikan 

Islam mulai dari Madrasah Ibtidaiyah sampai Perguruan Tinggi telah 

memberikan materi-materi ilmu keagamaan seperti Tafsir, Hadis, Fiqh, 

dan sebagainya bersamaan dengan memberikan berbagai disiplin ilmu 

modern yang diadopsi dari Barat. Maka, secara sederhana lembaga 
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pendidikan Islam telah terlaksana integrasi antara sains dan agama 

(Rusdiana, 2014:126). Namun integrasi yang diharapkan terjadi dalam 

pembelajaran bukan hanya pemberian materi berbagai disiplin ilmu 

secara bersamaan. Integrasi yang dimaksud adalah adanya integrasi 

yang sebenarnya, yaitu penjelasan tentang suatu materi pendidikan 

agama Islam dapat didukung oleh fakta sains dan teknologi (Rusdiana, 

2014:133). Oleh karena itu integrasi antara Pendidikan Agama dan 

Sains sangat diperlukan. Sains memberikan penguatan materi agama 

menjadi lebih ilmiah. Sehingga Pendidikan Agama Islam dan Sains 

dapat saling mendukung dalam memberikan pengertian yang lebih 

utuh pada peserta didik. 

d. Pembelajaran Integrasi Mata Pelajaran Sains 

Sejalan dengan perkembangan pembahasan mengenai integrasi 

dalam dunia pendidikan kemudian muncul konsep pembelajaran 

terpadu (integratif). Pembelajaran terpadu mulai mendapatkan 

perhatian setelah diadakan konferensi-konferensi dunia dalam kurun 

waktu 1968-1978 yang membahas mengenai pembelajaran terpadu 

pada bidang Sains. Di Indonesia pembelajaran terpadu mulai 

dikenalkan pada kurikulum berbasis kompetensi (KBK) (Trianto, 

2007:6). Sayangnya model pembelajaran terpadu yang dikaji dalam 

kurikulum hanya terbatas pada keterpaduan antar rumpun keilmuan 

(sosial dan sains), belum sampai pada keterpaduan antar ilmu-ilmu 

seperti ilmu Agama dan Sains yang akan dibahas pada penelitian ini. 
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Namun konsep pembelajaran terpadu tersebut dirasa cukup relevan 

dengan pembahasan pada penelitian. 

Pembelajaran terpadu menurut Joni, T.R yang dikutip oleh 

Trianto adalah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik aktif 

mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan 

secara holistik, bermaka dan otentik (Trianto, 2007:6). Pengertian 

tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran terpadu dilaksanakan 

dengan mengintegrasikan beberapa pengetahuan dari mata pelajaran 

yang berbeda melalui tema yang sama yang telah ditentukan. 

Pembelajaran terpadu pada dasarnya merupakan pendekatan 

pembelajaran yang menggabungkan beberapa materi dari beberapa 

mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi 

peserta didik (Suprapto, 2014:27). Secara teknis pembelajaran terpadu 

dilakukan dengan memadukan pokok bahasan atau sub pokok bahasan 

antar bidang studi, atau yang disebut juga lintas kurikulum, atau lintas 

bidang studi (Siregar, 2014:237). 

2. Tujuan Pembelajaran Integrasi 

Tujuan pembelajaran integrasi (terpadu) adalah :  

a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran 

Pembelajaran yang efisien dan efektiv adalah pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik memperoleh hasil belajar yang maksimal 

dengan penggunaan waktu, biaya dan tenaga yang minimal. Pada 

beberapa mata pelajaran sering ditemui beberapa tema yang sama 
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sehingga terjadi pengulangan tema dan konsep yang tumpang tindih. 

Hal tersebut dapat membuat peserta didik menjadi bosan. Oleh karena 

itu, pembelajaran integrasi dapat diaplikasikan untuk menghindari 

pengulangan materi yang sama dan konsep yang tumpang tindih 

tersebut sehingga pembelajaran dapat berjalan denga efisien (Trianto, 

2007:105)  

b. Meningkatkan minat dan motivasi  

Pembelajaran terpadu memberikan peluang bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan tema yang disampaikan secara 

utuh, menyeluruh, dinamis dan bermakna sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik (Trianto, 2007:105). Pembelajaran terpadu membiasakan 

peserta didik untuk berfikir terarah, menyeluruh, sistematik dan 

analitik sehingga materi yang dipelajari peserta didik akan mudah 

dipahami dan diterapkan.  

c. Beberapa kompetensi dasar dapat dicapai sekaligus. 

Beberapa materi dalam sebuah mata pelajaran memiliki kompetensi-

kompetensi tertentu yang harus dipenuhi, melalui pembelajaran 

terpadu kompetensi-kompetensi antar mata pelajaran dapat disatukan 

sehingga mampu menghemat tenaga, biaya dan waktu dalam 

penyampaian materi (Trianto, 2007:104-106) 

d. Meningkatkan pemahaman konsep dengan lebih baik 

e. Mengembangkan ketrampilan menemukan, mengolah dan 

memanfaatkan informasi. 
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f. Menumbuh-kembangkan sikap positif, kebiasaan baik dan sikap 

mencintai ilmu pengetahuan 

g. Menumbuhkembangkan ketercapaian sikap sosial (Daryanto, 2014:98-99). 

3. Manfaat Pembelajaran Integrasi 

a. Mengoptimalkan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan 

ketrampilan dari memepelajari keterkaitan antar mata pelajaran. 

b. Membantu peserta didik memecahkan masalah dengan berlatih berfikir 

kritis. 

c. Melatih peserta didik untuk membuat hubungan inter dan antar mata 

pelajaran, sehingga peserta didik mampu memproses informasi yang 

sesuai dengan daya pikir. 

d. Meningkatkan daya ingat peerta didik terhadap materi yang dipelajari 

dengan memberikan topik-topik pada ragam situasi dan kondisi 

(Daryanto, 2014:99) 

4. Muatan Pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Karakteristik  PAI  sebagai  mata  pelajaran  sebagaimana  

dijelaskan dalam  buku  pedoman  khusus  PAI  dari  Depdiknas  tahun  

2006  adalah sebagai berikut: (1) PAI merupakan mata pelajaran yang 

dikembangkan dari  ajaran-ajaran  pokok  agama  Islam,  (2)  PAI  

bertujuan  membentuk peserta didik agar beriman dan bertakwa kepada 

Allah swt, serta memiliki akhlak mulia, (3) PAI mencakup tiga kerangka 

dasar, yaitu akidah, syariah dan akhlak (Mawardi, 2013:205). 
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Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah 

menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 meliputi: 

a. Tauhid atau Akidah Akhlaq, Pengajaran akidah berkaitan erat dengan 

kepercayaan menurut ajaran Islam, inti dari pengajaran ini adalah 

tentang penguatan pada rukun Islam. Sedangkan akhlak adalah bentuk 

pengajaran yang mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap 

individu pada kehidupannya. 

b. Fiqih  dan Ibadah, Pengajaran fiqih menyampaikan materi tentang 

segala bentuk-bentuk hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, 

sunnah, dan dalil-dalil syar’i yang lain. Tujuan pengajaran ini adalah 

agar peserta didik mengetahui dan mengerti tentang hukum-hukum 

Islam dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan 

pengajaran ibadah mencakup berbagai bentuk ibadah dan tata cara 

pelaksanaannya, tujuan dari pengajaran ini agar peserta didik mampu 

melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Mengerti segala bentuk 

ibadah dan memahami arti dan tujuan pelaksanaan ibadah. 

c. Sejarah Kebudayaan Islam, Tujuan pengajaran dari sejarah Islam ini 

adalah agar peserta didik dapat mengetahui pertumbuhan dan 

perkembangan agama Islam dari awalnya sampai zaman sekarang 

sehingga peserta didik dapat mengenal dan mencintai Agama Islam. 

d. Al-Quran dan Hadits, Pengajaran Al-Quran dan hadits adalah 

pengajaran yang bertujuan agar peserta didik dapat membaca al-quran 
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dan hadits dan mengerti arti kandungan yang terdapat di setiap ayat-

ayat al-Quran serta hadits. 

Melihat karakteristik dari mata pelajaran PAI yang sangat erat 

kaitanya dengan kehidupan nyata maka diperlukan pendekatan tertentu untuk 

memberikan pengalaman yang lebih bermakna pada peserta didik. 

5. MuatanMata Pelajaran Sains 

Sains atau IPA dalam pendidikan adalah ilmu tentang alam atau yang 

mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam.  

Sains terdiri atas social science (ilmu pengetahuan sosial) dan natural 

science (ilmu pengetahuan alam). Namun dalam perkembanganya sains 

sering diterjemahkan sebagai sains yang berarti ilmu pengetahuan alam 

saja (Trianto, 2014:136). 

IPA secara umum meliputi tiga bidang dasar yaitu biologi, fisika dan 

kimia. Adapun tujuan IPA sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi yang 

dijelaskan Depdiknas dalam Trianto adalah: a) menanamkan keyakinan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, b) mengembangkan ketrampilan, sikap dan ilmiah, c) 

mempersiapkan peserta didik yang melek sains dan teknologi, dan d) menguasai 

konsep sains sebagai bekal untuk hidup dan melanjutkan pendidikan (Trianti, 

2014:138). Apabila ditinjau dari segi fungsi maka dapat disimpulkan bahwa IPA 

tidak hanya menekankan pada keilmuan saja, melainkan juga memadukan antara 

aspek logika pengetahuan dan aspek spiritual. Sehingga anggapan bahwa sains dan 

agama tidak dapat disatukan adalah tidak benar. Karena pada dasarnya keduanya 

memiliki titik temu atau keterpaduan.  
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a. Bilogi, Menurut Depdiknas 2002, ruang lingkup mata pelajaran Biologi di 

SMA terdiri dari 2 bagian yaitu: Bekerja ilmiah dan pemahaman konsep, 

materi pokok Bekerja ilmiah diajarkan dan dilatihkan pada awal tahun 

kelas )tetapi untuk selanjutnya terintegrasi dengan materi pada kompetensi 

yang telah ditetapkan. 

b. Fisika, Materi fisika pada SMA diberikan menggunakan prinsip kolektif 

dan kolaboratif adapun muatan materi adalah pada perilaku dan sifat materi 

pada berbagai bidang yang beragam. 

c. Kimia, Kimia adalah ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, 

dan bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur 

dan sifat, perubahan, dinamika, dan energitika zat. Oleh sebab itu, mata 

pelajaran kimia di SMA mempelajari  segala sesuatu tentang zat yang meliputi 

komposisi, struktur dan sifat, perubahan,  dinamika dan energitika zat yang 

melibatkan keterampilan dan penalaran(BNSP, 2006:458).. 

 

B. Implementasi Pembelajaran Integrasi Mata pelajaran PAI dan Sains 

Ada beberapa hal yang akan dibahas pada bagian ini, yaitu: 

1. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan merupakan tahap awal yang ditempuh dalam 

implementasi pembelajaran integrasi. Perencanaan pembelajaran integrasi 

adalah gambaran umum dari kegiatan yang akan dilakukan guru selama 

melaksanakan kegiatan pembelajaran (Daryanto, 2014:121), Adapun tahap 

yang dilalui dalam perencanaan pembelajaran adalah: 
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a. Menentukan jenis mata pelajaran dan ketrampilan yang diintegrasikan. 

Sebelum melakukan pembelajaran integrasi, terlebih dahulu dilakukan 

analisis pada karakteristik mata pelajaran yang diintegrasikan. 

b. Memilih kajian materi, Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan 

Indikator, Setelah jenis mata pelajaran ditentukan, maka langkah 

selanjutnya adalah menganalisis materi, Standar Kompetensi, 

Kompetensi Dasar dan Indikator masing-masing pembelajaran yang 

diintegrasikan. Langkah ini akan mengarahkan guru untuk 

menentukan sub ketrampilan dari masing-masing ketrampilan yang 

dapat diintegrasikan kedalam unit pembelajaran. 

c. Menentukan sub ketrampilan yang diintegrasikan, Setelah mendapatkan 

titik temu dari masing-masing ketrampilan, maka langkah selanjutnya 

yang dapat ditempuh adalah menentukan sub ketrampilan. Secara umum 

ketrampilan yang harus dikuasai peserta didik dalam pembelajaran 

adalah: ketrampilan berfikir, ketrampilan sosial dan ketrampilan 

mengorganisir. Adapun sub ketrampilan dari masing-masing ketrampilan 

yang dapat dipadukan adalah sebagai berikut: 

Tabel. 2.1 

Sub ketrampilan 
Ketrampilan Berpikir Ketrampilan Sosial Ketrampilan Mengorganisir 

Memprediksi 

Menyimpulkan 

Membuat Hipotesis 

Membandingkan 

Mengklasifikasi 

Menggeneralisasi 

Membuat Skala Prioritas 

Mengevaluasi 

Memperhatikan Pendapat 

Mengklarifikasi 

Menjelaskan  

Memberanikan diri 

Menerima pendapat 

Menolak pendapat 

Menyepakati 

Meringkas 

Jaringan 

Diagram Venn 

Diagram Alir 

Lingkaran Sebab-akibat 

Diagram akur 

Kisi-kisi 

Peta konsep 

Diagram rangka ikan 
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d. Merumuskan indikator hasil belajar, Indikator hasil belajar 

dirumuskan berdasarkan ketrampilan dan sub ketrampilan yang telah 

dipilih. 

e. Menentukan langkah-langkah pembelajaran, Langkah pembelajaran 

ditentukan sebagai strategi guru dalam melaksanakan pembelajaran 

terintegrasi. Langkah-langkah tersebut kemudian tertuang dalam 

perangkat pembelajaran yaitu: 

1) Silabus pembelajaran 

Pembuatan silabus dalam pembelajaran terpadu harus 

mencerninkan adanya keterkaitan antar beberapa mata pelajaran 

dilihat pada kompetensi dasar yang diintegrasikan. 

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Isi dan proses RPP pembelajaran integrasi harus mencerminkan 

proses keterpaduan dan upaya pencapaian kompetensi dasar yang 

telah ditetapkan (Daryanto, 2014,122). 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan tahapan terpenting dalam 

pembelajaran terpadu yaitu mencakup implementasi dari perencanaan yang 

telah dibuat sebelumnya. Pada dasarnya pelaksanaan pembelajaran integrasi 

adalah sama dengan pelaksanaan pembelajaran pada umumnya, namun 

terdapat perbedaan pada tahap kegiatan yang harus mencerminkan integrasi. 

Adapun langkah yang ditempuh dalam pembelajaran integrasi adalah : 
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a. Kegiatan Awal 

Kegiatan awal dalam proses pembelajaran terpadu ditujukan untuk 

menciptakan kondisi peserta didik siap melakukan pembelajaran. Pelaksanaan 

kegiatan awal dilakukan melalui : (1) Menjelaskan secara umum model 

pembelajaran yang akan dilaksanakan, (2) Menjelaskan tujuan yang harus 

dicapai serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan (3) 

Menginformasikan topik yang akan menjadi pembahasan dalam pembelajaran  

b. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti merupakan tahapan yang penting dalam proses 

pembelajaran. Berikut merupakan hal-hal yang diperhatikan dalam 

kegiatan inti pembelajaran integrasi : (1) Memberikan stimulus terkait 

tema untuk mendorong peserta didik aktif, (2) Penyampaian materi 

harus menggunakan urutan yang tepat sesuai tahapan berfikir peserta 

didik, (3) Melakukan klarifikasi untuk menlihat temuan gagasan dalam 

pembelajaran dan respon peserta didik terhadap proses pembelajaran, (4) 

penekanan integrasi yaitu upaya penyatuan pemahaman peserta didik 

pada kaitan antar konsep materi yang diintegrasikan. 

c. Kegiatan Akhir  

Kegiatan akhir pada pembelajaran integrasi dilakukan dengan tujuan : (1) 

Memusatkan perhatian peserta didik, (2) Merangkum persoalan, (3) 

Mengonsolidasi perhatian peserta didik, (3) Mengorganisasi seluruh kegiatan 

yang telah dilakukan, (4) Melakukan unjuk kerja sesuai dengan pengalaman 

yang telah didapatka da (5) Melakukan evaluasi (Daryanto, 2014:123-125) 
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3. Evaluasi pembelajaran

Evaluasi pembelajaran merupakan alat untuk menilai pencapaian 

tujuan dan menilai keberhasilan proses pembelajaran (Rusman dkk, 

2013:42). Adapun prinsip evaluasi pembelajaran integrasi adalah : (1) 

Memberi kesempatan peserta didik untuk melakukan evaluasi diri dan (2) 

Guru bersama-sam peserta didik mengadakan evaluasi hasil belajar 

berdasarkan keberhasilan indikator yang telah ditentukan. 

Sedangkan tahap evaluasi pada pembelajaran integrasi berupa 

evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar peserta didik 

(Trianto, 2007:17). Evaluasi pada proses dilakukan terhadap kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung, sedangkan evaluasi hasil adalah dengan 

melihat ketercapaian kompetensi dasar dari masing-masing materi yang 

diintegrasikan (Daryanto, 2014:157). Cakupan evaluasi pembelajaran 

integrasi dapat dilihat dalam matriks berikut: 

Tabel. 2.2 

Matriks Evaluasi Pembelajaran Integrasi 

Tahapan Sasaran 

Target 

Perencanaan Pelaksanaan 

Proses Bagaimana peserta didik 

berpartisipasi menentukan 

tema-tema terkait 

Bagaimana aktivitas 

interaksi dan kemampuan 

berfikir peserta didik 

Produk Bagaimana reaksi peserta 

didik terhadap rencana yang 

telah disususn: 

 Aspek kognisi intelektual

 Aspek Sosial

 Aspek pribadi dan lainya

sebagai dampak

instruksional dan dampak

pengiring

 Aspek-aspek lain

Perubahan perkembangan 

perilaku apa yang terjadi 

pada peserta didik 

Sumber : Prabowo dalam Trianto, 2007:89 


