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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan peningkatan dan perkembangan teknologi di era globalisasi, 

pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM), mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan 

tinggi. Hanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang bisa bersaing 

dalam era globalisasi. Melalui pendidikan seseorang akan memperoleh ilmu yang 

akan mereka butuhkan. 

Tujuan utama dari pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia dan menghasilkan generasi yang berpendidikan. Mutu pendidikan 

dapat ditingkatkan dengan berbagai cara yaitu melalui kurikulum yang efektif, 

metode-metode pembelajaran yang efisien dan strategi belajar yang menarik 

minat belajar siswa. 

Demi mencapai tujuan tersebut banyak hal yang dilakukan pemerintah 

salah satunya adalah di tahun 2013 pemerintah mulai menetapkan penggunaan 

kurikulum 2013 yang mengembankan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah 

atau lebih sering dikenal dengan pendekatan saintifik. Berdasarkan 

Permendikbud No. 103 Tahun 2014 pengertian pendekatan saintifik adalah 

sebagai berikut: 
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“Pendekatan saintifik (scientific approach) merupakan pendekatan berbasis 

proses keilmuan yang memiliki pengorganisasian pengalaman belajar 

dengan urutan logis meliputi proses mengamati, menanya,mengumpulkan 

informasi, mencoba, menalar, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.”
1
 

 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran 

yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk 

konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk 

mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan 

atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, 

menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum 

atau prinsip yang “ditemukan”. 

Pendekatan saintifik yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman 

kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan 

pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, 

tidak tergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu kondisi 

pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik 

dalam mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi, dan bukan hanya 

diberi tahu.
2
 

Karena dalam proses pembelajaran guru  perlu menyajikan pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, yang bertujuan untuk terpenuhinya 

suatu kompetensi dan profesionalisme guru dalam membelajarkan siswa. Pada 

kurikulum 2013 pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik. 
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“Metode saintifik sangat relevan dengan tiga teori belajar yaitu teori Bruner, 

teori Piaget, dan teori Vygotsky yang dikutip oleh Daryanto sebagai berikut: 

Menurut Bruner teori belajar disebut juga teori belajar penemuan. Ada empat 

hal pokok berkaitan dengan teori belajar Bruner. Pertama, individu hanya 

belajar dan mengembangkan pikirannya apabila ia menggunakan pikirannya. 

Keduanya, dengan melakukan proses-proses kognitif dalam proses 

penemuan, siswa akan memperoleh sensasi dan kepuasan intelektual yang 

merupakan suatu penghargaan intrinsik. Ketiga, satu-satunya cara agar 

seseorang dapat mempelajari teknik-teknik dalam melakukan penemuan 

adalah ia memiliki kesempatan untuk melakukan penemuan. Keempat, 

dengan melakukan penemuan maka akan memperkuat retensi ingatan. Empat 

hal di atas adalah bersesuaian dengan proses kognitif yang diperlukan dalam 

pembelajaran menggunakan metode saintifik”.
3
 

Selanjutnya teori Piaget, menyatakan bahwa belajar berkaitan dengan 

pembentukan dan perkembangan skema (jarak skemata). Skema adalah suatu 

struktur mental atau struktur kognitif yang dengannya seseorang secara 

intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya. Skema tidak 

pernah berhenti berubah, skemata seorang anak akan berkembang menjadi 

skemata orang dewasa. Proses yang menyebabkan terjadinya perubahan skemata 

disebut adaptasi. Proses terbentuknya adaptasi ini dapat dilakukan dengan dua 

cara yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan proses kognitif yang 

dengannya seseorang mengintegrasikan stimulus yang dapat berupa persepsi, 

konsep, hukum, prinsip ataupun pengalaman baru ke dalam skema yang sudah 

ada didalam pikirannya. Akomodasi dapat berupa pembentukan skema baru yang 

dapat cocok dengan ciri-ciri rangsangan yang ada atau memodifikasi skema yang 
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telah ada sehingga cocok dengan ciri-ciri stimulus yang ada. Dalam pembelajaran 

diperlukan adanya penyeimbangan atau ekulibrasi atau asimilasi dan akomodasi.
4
 

Demikian juga Vygotsky, dalam teorinya menyatakan bahwa pembelajaran 

terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang 

belum dipelajari namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan 

kemampuan atau tugas itu berada dalam Zone of Proximal Development daerah 

terletak antara tingkat perkembangan anak saat ini yang didefinisikan sebagai 

kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman 

sebaya yang lebih mampu.”
5
 

Berdasarkan uraian dan definisi tentang teori belajar Bruner, Piaget, dan 

Vygotsky dapat disimpulkan bahwa, keaktifan belajar siswa di pengaruhi oleh 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Proses pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan saintifik jauh berbeda dengan pembelajaran 

konvensional dimana guru merupakan satu-satunya sumber informasi siswa dan 

guru selaluaktif menjelaskan, menuntun siswa hingga siswa mengerti. Karena 

guru merupakan salah satu faktor yang dapat memperbaiki kualitas pendidikan. 

Peran guru sangatlah dibutuhkan untuk mendukung terciptanya proses 

pembelajaran yang menyenangkan, aktif, kreatif dan memungkinkan siswa 

berprestasi secara optimal.  
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Keaktifan belajar siswa merupakan suatu usaha manusia untuk membangun 

pengetahuan dalam dirinya baik dalam ranah kognitif, psikomotor, dan afektif.
6
 

Keaktifan belajar siswa memiliki hubungan yang erat dalam proses pembelajaran 

siswa tidak hanya di tuntut untuk berfikir dalam belajar tetapi siswa juga di tuntut  

untuk aktif dalam kegiatan belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hasil belajar menjadi optimal kalau ada keaktifan. Makin baik keaktifan 

dalam proses pembelajaran, maka berhasil pula pelajaran tersebut. Sebagaimana 

firman Allah SWT pada surat Al-Jumu’ah ayat 2 berbunyi: 

                                

           

Artinya: “Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul 

di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, 

mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As 

Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam 

kesesatan yang nyata.” (QS. Al-Jumu’ah :{2}). 

Ayat tersebut dapat diketahui bahwa belajar dalam Islam, menuntut 

seseorang agar berilmu pengetahuan seperti Allah mengutus seorang rasul yang 

untuk mengajar manusia agar tidak hidup dalam kesesatan. Seseorang belajar 

tentulah dapat memahami isi dari apa yang dipelajarinya sehingga dapat 

diaplikasikan dikehidupan dengan demikian manusia tahu apa yang akan mereka 

perbuat di dunia, sebagaiman juga dijelaskan dalam ayat ini yaitu membacakan 

ayat-ayat nya, jika dihubungkan dengan keaktifan belajar berarti termasuk dalam 
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keaktifan lisan seperti bercerita, membaca sajak, tanya jawab, diskusi, 

bernyanyi.
7
 

Keaktifan belajar merupakan hal yang penting dan wajib dilakukan oleh 

siswa sebagai seorang pelajar, terutama bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 7 Pekanbaru. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam adalah mata 

pelajaran wajib yang harus diajarkan kepada siswa pada kurikulum 2013. Namun 

tidak sedikit siswa yang sering menggangap enteng dan remeh belajar agama 

Islam. Sehingga setelah diobservasi masih banyak siswa yang keaktifan belajar 

dan nilai agama nya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 7 Pekanbaru, Penulis melihat bahwa pendekatan saintifik guru 

kepada siswa sudah terlaksana dengan baik dalam proses pembelajaran. Hal ini 

dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih 

mereka untuk memperhatikan hal yang penting dari suatu benda atau objek. 

2.  Guru memberikan kesempatan kepada siswa bertanya, memberikan 

tanggapan dalam proses belajar mengajar. 

3. Guru memberikan kesempatan kepada siswa dalam berfikir dan bekerja atas 

inisiatif sendiri. 

4. Guru berusaha menyajikan pelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi 

siswa. 
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5. Guru dituntut untuk selalu kreatif dan aktif menjelaskaan, menuntun siswa 

hingga siswa mengerti. 

6. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengkomunikasikan/mengemukakan pendapat pada materi yang sudah 

dipelajari. 

Walaupun pendekatan saintifik di sekolah telah terlaksana dengan baik, 

namun disisi lain penulis masih menemukan keaktifan belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam belum sesuai dengan apa yang diharapkan, 

dapat dilihat dari gejala-gejala siswa sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang belum mengamati gambar/bacaan terkait dengan 

materi pembelajaran. 

2. Masih ada siswa yang belum mau bertanya, ketika diberi kesempatan untuk 

bertanya mengenai materi yang belum dimengerti. 

3. Masih ada siswa yang belum berperan aktif dalam menjawab pernyataan dan 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

4. Masih ada siswa yang belum mau menjawab, baik terhadap materi yang 

ditanya oleh guru maupun siswa lainnya. 

5. Masih ada siswa yang belum mendengarkan penjelasan guru dan siswa 

lainnya saat proses pembelajaran berlangsung. 

6. Masih ada siswa yang belum membaca buku Pendidikan Agama Islam 

(pegangan siswa) terkait dengan materi yang akan dipelajari. 

7. Masih ada siswa yang belum mau mencatat pelajaran ketika disampaikan 

oleh guru Pendidikan Agama Islam. 
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8. Masih ada siswa yang belum mengikuti diskusi kelompok dengan baik. 

9. Masih ada siswa yang belum percaya diri dalam mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok di depan kelas. 

10. Masih ada siswa yang belum mau meringkas materi setiap kali diskusi 

berlangsung. 

Berdasarkan gejala-gejala yang dipaparkan di atas, Penulis tertarik untuk 

mengadakan sebuah penelitian yang berjudul: Pengaruh Pendekatan Saintifik 

Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Pekanbaru. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian, 

maka penulis menjelaskan istilah yang digunakan pada judul ini, maka penulis 

menegaskan pengertiannya sebagai berikut:  

1. Pendekatan Saintifik 

Pendekatan saintifik (scientific approach) merupakan pendekatan 

berbasis proses keilmuan yang memiliki pengorganisasian pengalaman 

belajar dengan urutan logis meliputi proses mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mencoba, menalar, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan.
8
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2. Keaktifan Belajar  

Keaktifan adalah kesibukan atau kegiatan dimana berfungsinya semua 

alat yang ada pada diri siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Keaktifan 

ini bisa berupa kegiatan fisik dan psikis, dimana perbuatan fisik berupa 

membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan dan lain sebagainya. 

Sementara perbuatan psikis berupa khazanah/ wawasan pengetahuan yang 

dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi.
9
 Jadi keaktifan belajar 

ditandai dengan respon siswa terhadap stimulus yang guru berikan dan peka 

terhadap materi yang diajarkan oleh guru. 

3. Pendidikan Agama Islam  

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan 

peserta didik untuk dapat menjalankan peranan menurut penguasaan 

pengetahuan tentang ajaran agama Islam atau menjadi ahli agama Islam dan 

mengamalkan ajaran agama Islam.
10

 Dengan kata lain Pendidikan Agama 

Islam ini mengajarkan siswanya untuk meningkatkan keimanan kepada 

Tuhan yang Maha Esa. 
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C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala yang ada, maka penulis 

mengidentifikasikan beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut: 

a. Pendekatan Saintifik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Pekanbaru. 

b. Keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dalam pendekatan saintifik di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 

Pekanbaru. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 7 Pekanbaru. 

d. Pengaruh Pendekatan Saintifik terhadap Keaktifan Belajar Siswa pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 7 Pekanbaru. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang telah penulis jelaskan pada 

identifikasi masalah, maka dalam penelitian ini penulis fokuskan pada: 

“pendekatan saintifik dan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 

Pekanbaru.”  
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang diatas maka rumusan masalah yang 

dikaji adalah: “Apakah ada pengaruh yang signifikan pendekatan saintifik 

terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Pekanbaru?”. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh yang signifikan pendekatan saintifik terhadap keaktifan belajar 

siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 7 Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoretis 

1) Memberikan penjelasan secara ilmiah tentang pendekatan saintifik 

terhadap keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah. 

2) Penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian lain yang 

melakukan kajian dalam masalah penelitian lanjutan. 

3) Menambah pengetahuan tentang pendekatan saintifik dalam rangka 

meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. 
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b. Secara Praktis 

1) Bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam proses belajar mengajar yang sesuai dengan kurikulum 2013. 

2) Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi 

dalam pembelajaran yang berbasis kurikulum 2013 dan juga sebagai 

bahan masukkan proses pembelajaran guna meningkatkan keaktifan 

belajar siswa. 

3) Bagi siswa, pe nelitian ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap 

keaktifan belajar siswa dan memberikan sikap positif pada mata   

pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

4) Bagi peneliti, merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar 

(S1) 

 

 

 

 

 

 


