
1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Bab ll pasal 3 dan 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 41 Tahun 2007. 

Standar Proses Pendidikan ini pada dasarnya diarahkan untuk mencapai 

tujuan pendidikan nasional yang tertcra dalam Undang - Undang No. 20 Tahun 

2003 Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasiona1 bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berirnan dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

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

bert.anggungjawab. 1 

Dari penjelasan undang-undang serta peraturan pemerintah sebagaimana 

yang telah disebutkan di atas terdapat beberapa hal yang penting untuk 

diperhatikan, di antaranya adalah : 

A. Latar Bclakang Masalah 

Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh seberapa jauh ia 

mampu eksis secara fungsional di tengab kehidupan global yang amat kompetitif 

yang sarat dengan kemajuan ilrnu pengetahuan dan teknologi modern. Tantangan 

zarnan modern ini menuntut respon yang tepat dari sistem pendidikan secara 

keseluruhan. 

Pelaksanaan proses pembclajaran di sekolah harus mengacu kepada 

Standar Proses Penctidikan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendiclikan 

Nasional Republik Indonesia No 41 Tahun 2007 untuk Saluan Pendidikan Dasar 

dan Menengah yang berbunyi: 

"Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 
interaktif inspiratif menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 
didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup 
bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 
dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Se lain itu; dalam 
proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. " 

BAB I 

PENDAHULUAN 



1. Proses pembelajaran merupakan hal yang terpenting dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Oleh sebab itu, proses pembelajaran harus didisain sedemikian 

rupa secara sadar dan terencana sehingga anak didik dapat mengembangkan 

potensi dirinya secara maksirnal. 

2. Suasana proses pembelajaran harus diciptakan kondusif sehingga siswa dapat 

menik:mati proses pembelajaran dengan menyenangkan. 

3. Proses pemebelajaran harus mengacu pada pemenuhan kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalaian diri, kepribadian dan akhlak mulia, 

Sekolah Islam Terpadu pada bakekatnya adalah sekolah yang 

mengimplementasikan konsep pendidikan Islam berlandaskan al-Qur'an dan 

Sunnab. Konsep operasional sekolah Islam terpadu merupakan akumulasi dari 

proses pembudayaan, pewarisan dan pengembangan ajaran agama Islam, budaya 

dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. 

Dalam aplikasinya sekolah Islam terpadu diartikan sebagai sekolah yang 

menerapkan pendekatan penyelenggaraan dengan memadukan pendidikan umum 

dan pendidikan agama menjadi satu jalinan kurikulum, Dcngan pendekatan ini, 

semua mata pelajaran dan semua kegiatan sekolah tidak lepas dari bingkai ajaran 

dan pesan nilai Islam. Tidak ada dikotomi, tidak ada keterpisahan, tidak ada 

"sekularisasi" dimana pelajaran dan semua bahasan lepas dari nilai dan ajaran 

Islam, ataupun "sakralisasi" dimana Islam diajarkan terlepas dari konteks 

kemaslahatan kehidupan masa kini dan masa deepan. Pelajaran urnum, seperti 

matematika, IP A, IPS, bahasa, jasmani/kesehatan, keterampilan dibingkai dengan 

pijakan, pedoman dan panduan Islam. Sementara dipelajaran agama, .kurikulum 

diperkaya dengan pendekatan konteks kekinian dan kemanfaatan, dan 

kemaslahatan. 

Bila kita amati dari berbagai survei yang telah dilaksanakan baik oleh 

badan independen maupun perseorangan dapat kita simpulkan bahwa lrualitas 

pendidikan di Indonesia masih rendah. Hal ini dapat terlihat melalui basil ujian 

nasional yang pencapaiannya masib jauh dari yang diharapkan. Walaupun basil 

ujian nasional masih bersifat kontroversial, namun setidaknya hal tersebut 

memberikan gambaran bahwa secara umurn hasil belajar siswa masih rendah. Hal 
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Reodahnya basil belajar siswa seperti di sebutkan di atas banyak 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal, ekstemal dan faktor 

pendekatan belajar siswa. Faktor internal meliputi kecerdasan, bakat, minat clan 

perhatian dan cara belajar. Faktor ekstemal meliputi keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Faktor pendekatan belajar meliputi proses pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru. 

Sebubungan dengan ini, pening.katan kualitas pendidikan barus mengacu 

pada faktor-faktor yang mempengaruhi basil belajar yang dilakukan secara 

berkesinambungan. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia perlu rnelakukan berbagai 

reformasi agar masyarakat Indonesia marnpu berkompetisi dalam percaturan 

global. Begitu juga reorientasi pemikiran mengenai pendiclikan dan restrukturisasi 

sistem merupakan keniscayaan. 

Reformasi penclidikan cliyakini akan kehilangan makna tanpa reformasi 

pembelajaran (instructional reform) yaitu bagaimana para pendidik meng.kreasikan 

lingkungan belajar yang kondusif sehiogga memungkinkan peserta didik dapat 

belajar sebagaimana mestinya mereka belajar. Oleh karena itu, inovasi-inovasi cli 

bidang pembelajaran terus digalakkan di serata dunia meJalui riset. 

Di antara inovasi di bidang pembelajaran yang kita kenal akhir-akhir ini 

ini adalah kewiyataan (high tech), yaitu penggunaaan teknologi tinggi sebagai 

alat pembelajarao yang dilakukan oleh guru untuk merealisasikan proses 

ini terJihat dari daya serap siswa pada setiap mata pelajaran masih ada yang belum 

mencapai batas kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan oleb sekolah, 

apalagi standar ketuntasan belajar yang diinginkan daJam kurik.ulum tingkat 

satuan pencliclikan pada saat sekarang ini. 

Melihat kondisi ini, tampil berbagai Iembaga bimbingan belajar yang 

bertujuan memberikan bimbingan tambahan di Juar jam pelajaran kepada siswa 

secara intensif dengan harapan dapat memberikan bantuan kepada siswa untuk 

mendapatkan hasil ujian yang baik. Ini merupakan sebuah situasi yang 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran di sekolab belum berjalan secara 

efektif. 
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2 Prayitno, Dasar Teori dan Praksis Pendidikan, Padang: UNP, 2008, ha!. Sumber 
daya manusia, ii.mu, teknologi clan telekomunikasi merupakan faktor utama yang meoentukan 
tinggi rendahnya dinamika (perubahan). Lihat Mastuhu, Menata Ulang Sistem Pendidikan 
Nasional Abad 21, Jakarta: Safiria Insania press, 2003, ha! 11. 

pencapaian tujuan pendidikan.2 High-tech ini meliputi materi pembelajaran, 

metode pembelajaran, alat bantu pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan 

penilaian basil belajar. Guru sebagai agen pelaksana dan agen perubahan, 

dituntut barns terlibat secara langsung dengan dasar-dasar tersebut, terutamanya 

dalam membantu anak didik menguasai literasi teknologi informasi dan 

komunikasi dan menggunakan untuk meningkatkan kualitas proses 

pembelaj aran di sekolah. 

Di samping penggunaan teknologi, kewibawaan (high touch) dalam 

pembelajaran juga menjadi pembabasan menarik. Kewibawaan (high touch) 

adalab alat pendidikan yang diaplikasikan oleh pendidik untuk menjangkau (to 

touch) kedirian peserta didik dalam hubungan pendidikan yang mengarah kepada 

kondisi high-touch, dalam arti perlakuan pendidik menyentuh secara positif, 

konstruktif, dan komprehensif aspek-aspek kedirian/ kemanusiaan peserta didik. 

Penerapan kewibawaan atau high-touch untuk pengembangan kedirian peserta 

didik meliputi pengakuan clan penerimaan, kasih sayang clan kelembutan, 

penguatan, tindakan tegas yang mendidik, keteladanan dan pengarahan. Hal ini 

didasarkan bahwa anak didik adalah manusia yang sepenuhnya memiliki barkat 

dan martabat manusia dengan segenap kandungannya. Anak didik dengan harkat 

dan martabat manusianya ini berhak hidup sesuai dengan harkat dan martabat 

manusianya yang perlu diperkembangkan melalui pendidikan. 

Dengan kata lain, pendidikanlah yang mengembangkan barkat dan 

martabat anak didik sehingga anak didik menjadi apa yang disebut dengan manusia 

seutuhnya. Oleh karena itu, pendidik hendaknya memandang dan memperlakukan 

anak didik sebagai manusia berderajat paling tinggi dan paling mulia di antara 

rnakhluk-makhluk lainnya dengan harkat dan martabat yang penuh. Meskipun 

individu yang satu berbecla dengan individu yang lainnya, perlakuan pendidik 

terhadap peserta didik tidak boleb dibedakan. Pelayanan unggul perlu dilakukan 

untuk semua peserta didik. Karena itu anak didik mestilah diperlakukan secara 
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adil, bijaksana, demokratis, penuh kasih-sayang, clan dengan keteladanan. Dengan 

demikian, mak.a pendidikan dan pembelajaran dilak.uk:an dengan pendekatan yang 

menganut prinsip demokratis, menyenangkan (joyful learning), mengembangkan 

sikap kooperatif dan kolaboratif. 

Dalam sisi lain, pembelajaran yang didasarkan pada penggunaan nilai 

nilai moral dan etis ajaran agama (high theos) juga dikumandangkan. Hal ini 

berdsasarkan bahwa nilai - nilai agama sangat memadai untuk dijadikan sentra 

norma dalam pendidikan. Manusia pada hakikatnya bukanlah makhluk yang bebas 

nilai. Kehidupannya terikat oleh kewajiban guna mewujudkan nilai-nilai kebidupan 

yang sarat makna, yaitu tatanan kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai Ilabiyat. 

Suatu bentuk kebidupan yang terjamin, terarah dan terukur, dengan dilandasi oleh 

nilai-nilai kebenaran yang hakiki, serta direalisasi dalam kehidupan nyata di dunia. 

Keistimewaan clan kelebihan manusia, dianta.ranya adalah berbentuk daya 

dan bakat sebagai potensi yang memiliki peluang begitu besar untuk dikembangkan. 

Dalam kaitan dengan pertumbuhan fisiknya, manusia diJengkapi dengan potensi 

berupa kekuatan fisik, fungsi organ tubuh dan panca indera. Kemudian dari aspek 

mental, manusia dilengkapi dengan potensi akal, bakat, fantasi maupun gagasan. 

Potensi ini dapat mengantarkan manusia memiliki peluang untuk bisa menguasai 

serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sekaligus 

menempatkannya sebagai makhluk berbudaya. 

Potensi dasar manusia bersumber pada potensi yang sama, yaitu dasar-dasar 

kepnbadian yang berasal dari sifat-sifat Allah, meskipun hanya daJam kadar yang terbatas. 

Agak beralasan bila menghubungkan antara kepribadian dan keyakinan. Kepnbadian 

secara utuh hanya rnungkin dibentuk melalui pengaruh lingkungan, khususnya 

pendidikan. Adapun sasaran yang dituju dalam pembentukan kepribadian ini adalah 

kepribadian yang memiliki akhlak yang mulia. Tingkat kemuliaan akh1ak erat 

kaitannya dengan tingkat keimanan. 

Berbagai inovasi pendidikan yang telah dikemukakan di atas merupakan 

rangkaian kegiatan yang hams dijalani oleh peserta didik dalam upaya mencapai 

tujuan pendidikan di satu sisi, dan di sisi lain merupakan kegiatan yang diupayakan 

oJeh pendidik agar kegiatan tersebut memberikan makna bagi peserta didik, 
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3 Conny R. Scmiawan, Be/ajar dan Pembelajaran Prasekolah dan Sekolah Dasar, 
Jakarta: Indeks. 2008, hal. 85. 

Kesuksesan pembelajaran tidak hanya d.itentukan oleh kecanggihan teknologi (high 

Jech) semata melainkan harus dikombinasikan dengan unsur human spirit (high 

Touch) dan yang lebih penting dalarn mengarahkannya pada hal yang positif sesuai 

dengan ajaran agama Islam diperlukan sentuhan kekuatan spritual (high theos). 

Kehadiran pendidikan Islam baik ditinjau secara kelembagaan maupun 

nilai-nilai yang ingin dicapainya masih sebatas memenuhi tuntutan bersifat 

formalitas dan bukan sebagai tuntutan yang bersifat substansial, yakni tuntutan 

untuk melahirkan manusia-manusia aktif penggerak sejarah. Walaupun dalam 

beberapa hal terdapat perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan yang terjadi 

masih sangat lamban, sementara gerak perubahan masyarakat berjalan cepat, 

bahkan bisa dikatakan revolusioner, maka di sini pendidikan Islam terlihat selalu 

tertinggal dan arahnya sernakin terbaca tidak jelas. 

Pendidikan Islam harus merniliki tekad untuk tetap berkontribusi 

tcrhadap pembangunan kehidupan bangsa melalui pencerdasan adalah suatu niat 

yang bersumber dari refleksi yang mendalam dari kekuatan religius dalam 

kehidupan bertawakkal kepada Allah dan berawal dari suatu intellectual 

mindshift. 3 Pendidikan Islam bukan sekadar proses penanaman nilai moral untuk 

mernbentengi diri dari ekses negatif globalisasi, westernisasi dan sekularisasi. 

Tetapi yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai moral yang telah 

ditanamkan pendidikan Islam tersebut mampu berperan sebagai kekuatan 

pembebas (liberating force) dari himpitan kemiskinan, kebodohan dan 

keterbelakangan sosial budaya dan ekonomi. 

Pendidikan Islam harus berusaha menyiapkan para lulusan yang memiliki 

kemampuan sains dan teknologi yang handa1 serta dikawal oleh keirnanan dan 

ketaqwaan. Oleh sebab itu pend.idikan Islam memerlukan special drive untuk 

mengejar ketertinggalannya dalarn mencapai tujuan yang diharapkan dalam 

pendidikan Islam. Untuk itu, dalarn proses pembelajaran di lembaga pendid.ikan 

Islam perlu d.iupayakan model pembelajaran yang dapat mengimplementasikan 

dan mengintegrasikan kekuatan teknoJogi (high Lech) dan seni mengajar guru 
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4 Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran; Panduan Praktis bagi 
Pendidik dan ca/on Pendidik; Jogjakarta: Pustaka pelajar, 2010, hal. 25. 

5 Abdurrakhman Ginting, Esensi Praktts Belajar dan Pembelajaran, Bandung: 
Humaniro, 2008, hal. 15. 

B. ldentifikasi MasaJah 

Proses pembelajaran melibatkan dua subjek, yaitu guru dan siswa. Proses 

pembelajaran tersebut akan menghasilkan suatu perubahan pada diri siswa sebagai 

basil dari kegiatan pembelajaran. Perubaban tersebut bersifat non fisik seperti 

perubahan sikap, pengetahuan dan kecakapan. 4 Dengao demikian upaya 

pendidikan untuk menjadikan siswa sebagai manusia seutuhnya akan tercapai 

melalui kegiatan be1ajar dan pembelajaran yang diselenggarakan guru.5 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelurnnya dapat diketahui 

bahwa terdapat bcrbagai permasalahan yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran sekolah. Permasalahan yang dapat dildentifikasi tentang adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan pembelajaran masih belum sesuai dengan karakteristik dan tujuan 

Jembaga pendidikan Islam. 

2. Guru belum maksimal menggunakan pendekatan pembelajaran yang paling 

sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam bagi 

siswa Sekolah Menengah Atas. 

3. Guru belum dapat menerapkan pembelajaran dengan pendekatan high tech, 

high touch clan high theos secara optimal 

4. Guru berkeinginan untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan 

menekankan pada pendekatan high tech, high touch dan high theos secara 

optimal 

5. Langkah clan prosedur pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan high 

tech, high touch dan high theos belum ada sehlngga menyulitkan guru untuk 

(high touch) dan sentuhan nilai keagamaan atau kekuatan spritual keagamaan 

(high theosy untuk mencapai basil belajar yang diharapkan. Oleh sebab itu, penulis 

tertari.k rnendalami ketiga aspek ini dalam proses pembelajaran yang dilakukan 

guru dan melihat pengaruhnya pada basil belajar. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang teJab dikemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu : 

I . Bagaimanakab penerapan pembelajaran berbasis high tech di Sekolah 

Menengah Atas Islam Terpadu kota Pekanbaru? 

2. Bagaimanakah penerapan pembelajaran berbasis high touch di Sekolah 

Menengah Atas Islam Terpadu kota Pekanbaru? 

3. Bagaimanakah penerapan pembelajaran berbasis high theos di Sekolah 

Menengah Atas Islam Terpadu kota Pekanbaru? 

C. Pembatasan Masalah 

Dari identifikasi masalab di atas yang cukup banyak faktor yang 

mernpengaruhi basil belajar, memerlukan waktu yang sangat panjang dan tenaga 

serta biaya yang sangat besar jika semua variabel diteliti, sedangkan penulis 

memiliki keterbatasan dari segi waktu, tenaga dan biaya yang digunakan untuk 

melakukan penelitian. Oleh karena itu penulis membatasi aspek kajian (variabel) 

yang akan diteliti, yaitu pada high tech, high touch dan high theos sebagai 

pendekatan pembelajaran. Ketiga faktor ini diambil karena menurut hemat penulis 

ketiga faktor ini merupakan faktor yang paling urgen di antara faktor-faktor yang 

lain, karena hal ini berbubungan dengan tugas guru sebagai ujung tombak dalam 

meJaksanakan pembelajaran yang akan mempengaruhi faktor internal dan 

eksternal lainnya. 

dapat menerapkan dalarn proses pembe}ajaran 

6. Siswa belum dapat belajar dengan sempurna mengembangkan semua porensi 

diri yang dimilikinya 

7. Siswa belajar masih terdorong oleh rasa ingin tahu dan belum pada tataran 

bagaimana menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari dan keyakinan 

kepada Allah yang maba kuasa 

8. Hasil belajar siswa belum sampai pada tujuan yang diharapkan, 

9. Disain pembelajaran belum sesuai dengan kompetensi lulusannya 
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F. Kegunaan Penclitian 

Kegunaan penelitian ini sccara teoritis adalah untuk : 

l . Memberikan pemahaman tentang high tech, high touch dan high theos daJam 

pelaksanaan pembelajaran. 

2. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, 

.khususnya pembelajaran tenting pendekatan pcrnbelajaran, 

3. Sebagai acuan dalam pengcmbangan pendekatan pembelajaran dalam 

pendidikan Islam. 

Secara praktis penclitian ini berguna untuk : 

1. Sebagai bahan bagi guru dalam meningkatkan kernampuan diri daJarn 

melaksanakan pembelajaran untuk mcningkatkan basil beJajar siswa. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pakar pendidikan dan kepala sekolah dalam 

membimbing guru dalam melaksanakan tugas. 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Penerapan pembelajaran berbasis high tech di SekoJah Menengah Atas Islam 

Terpadu kota Pekanbaru. 

2. Penerapan pembelajaran berbasis high touch di Sekolah Menengah Atas 

Islam Tcrpadu kota Pekanbaru. 

3. Penerapan pembelajaran berbasis high theos di Sekolah Menengah Atas Islam 

Terpadu kota Pekanbaru. 
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