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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belalang Masalah

Integrasi adalah sebuah konsep yang menegaskan bahwa integrasi

keilmuan yang menyatukan antara satu dengan lainnya memiliki keterkaitan

yang kuat sehingga tampil dalam satu kesatuan yang utuh. Hal ini perlu karena

perkembangan ilmu pengetahuan yang dipelopori Barat sejak lima ratus tahun

terakhir, dengan semangat modernisme dan sekulerisme telah menimbulkan

pengkotak-kotakan (comparmentalization) ilmu dan mereduksi ilmu pada

bagian tertentu saja. Dampak lebih lanjut adalah terjadinya proses

dehumanisasi dan pendangkalan iman manusia.

Untuk menyatukan ilmu pengetahuan, harus berangkat dari

pemahaman yang benar tentang sebab terjadinya dikotomi ilmu dibarat dan

bagaimana paradigma yang diberikan Islam tentang ilmu pengetahuan.

Pendidikan yang berlangsung dizaman modern ini lebih menekankan pada

pengembangan disiplin ilmu dengan spesialisasi secara ketat, sehingga

integrasi dan interkoneksi antar disiplin keilmuan menjadi hilang dan

melahirkan dikotomi ilmu-ilmu agama di satu pihak dan kelompok ilmu-ilmu

umum dipihak lain. Dikotomi ini menyebabkan terbentuknya perbedaan sikap

di kalangan masyarakat. Dikotomi ini menyebabkan terbentuknya perbedaan

sikap dikalangan masyarakat. Ilmu agama disikapi dan diperlakukan sebagai

ilmu Allah yang bersifat sakral dan wajib untuk dipelajari namun kurang

integratif dengan ilmu- ilmu kealaman atau bisa dibilang adanya jarak
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pemisah antara ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Padahal keduanya

saling berhubungan erat. Hal ini berakibat pada pendangkalan ilmu-ilmu

umum, karena ilmu umum dipelajari secara terpisah dengan ilmu agama. Ilmu

agama menjadi tidak menarik karena terlepas dari kehidupan nyata, sementara

ilmu umum berkembang tanpa sentuhan etika dan spiritualitas agama,

sehingga disamping kehilangan makna juga bersifat           destruktif .1

Allah menciptakan manusia di dunia ini sebagai hamba, disamping itu,

manusia memiliki tugas pokok yaitu menyembah kepada-Nya. Selain itu

manusia juga sebagai khalifah, oleh karena itu, manusia diberi kemampuan

jasmani (pisiologis) dan ruhani (psikologis) yang dapat ditumbuh kembangkan

seoptimal mungkin, sehingga menjadi alat yang berdaya untuk melaksanakan

tugas pokok dalam kehidupannya di dunia.

Untuk mengembangkan kemampuan dasar jasmaniyah dan ruhaniyah

tersebut, maka pendidikan merupakan sarana yang tepat untuk menentukan

sampai dimana titik optimal kemampuan-kemampuan tersebut dapat dicapai.

Akan tetapi proses pengembangan kemampuan manusia melalui pendidikan

tidaklah menjamin akan terbentuknya watak dan bakat. Hidup tidak bisa lepas

dari pendidikan, karena manusia diciptakan tidak hanya untuk hidup. Ada

tujuan yang lebih mulia dari sekedar hidup yang mesti diwujudkan, dan itu

memerlukan pendidikan untuk memperolehnya. Inilah salah satu perbedaan

antara manusia dengan makhluk lain, yang membuat lebih unggul dan mulia.

Pendidikan Sains dan sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan penting

1Team, Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum, (Yogyakarta: Pokja
Akademik UIN SUKA, 2006), 14-15.
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dalam membentuk generasi mendatang adalah aspek pendidikan. Dengan

demikian melalui pendidikan nilai-nilai ketauhidan diharapkan menghasilkan

manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab.2

Dalam tataran realitas operasionalnya, mewujudkan pendidikan yang

dicita- citakan di atas bukanlah persoalan yang mudah. Beragam persoalan

menghadang bersamaan dengan persoalan riil warganya. Imam Bawani3

menyatakan bahwa ada tiga problem yang sangat mendesak untuk dilakukan

kedepan, yaitu bagaimana menyeimbangkan pengokohan imtaq dengan

penguasaan iptek di lembaga-lembaga pendidikan, serta memperkuat atmosfir

keislaman di institusi pendidikan, dan bagaimana meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pendidikan Islam pada umumnya.

Dalam dunia pendidikan, iman, ilmu dan amal menjadi sasaran utama

untuk dikembangkan secara seimbang, jika tidak ia akan menghasilkan

kehidupan yang timpang. Iman berkait dengan keyakinan, ilmu berkait dengan

pengetahuan, dan amal berkait dengan praktis dan realitas keseharian.

Pengembangan yang fragmentalis dan parsial serta eksklusif terhadap tiga

ranah tersebut secara psikologis bisa membahayakan. Apa yang diyakini

seharusnya tidak bertentangan dengan apa yang dianggap benar secara

kognitif, danapa yang dianggap secaratidak seharusnva bertentangan dengan

realitas nyata yangdialami sehari-hari. Jika ditelaah secara historis, ilmu

pengetahuan dan teknologi pada awal perkembangannya adalah merupakan

2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NOMOR 55 TAHUN 2007, Bab II Pasal
3 Imam Bawani, Pendidikan Islam di Indonesia; Beberapa Problema dan Alternatif Jalan ,

Keluarnya, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Rapat Senat Terbuka, 10
Pebruari 2001, hal. 17- 18.
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sarana untuk mengabdi kepada Yang Maha Kuasa, sehingga ilmu pengetahuan

dan teknologi senantiasa sarat dengan nilai- nilai spiritual.4

Ayat Al-Qur'an menyebutkan bahwa penciptaan manusia dan

penciptaan makhluk hidup berbeda dengan teori evolusi. teori Darwin yang

dikritik oleh ilmuwan evolusionis sendiri yaitu Pierre Paul Grasse, mengakui

teori evolusi yang tidak masuk akal. Teori evolusi seolah telah menjadi

sumber keyakinan di bawah ketidak atheisme. Konsep ini secara diam diam

tanpa disadari telah membentuk pola pikir, paradigma bahkan keyakinan

peserta didik yang menafikan adanya penciptaan.

Dengan menerapkan sistim pendidikan yang terpadu antara ilmu

umum dan ilmu agama baik dalam konsep maupun penerapannya, diharapkan

terbentuk pola fikir yang sesuai dengan ajaran Islam pada diri peserta didik.

Sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada pemisahan antara ilmu agama

dengan ilmu pengetahuan umum karena sumber dari segala ilmu itu adalah

satu yaitu Allah SWT.

Selama ini pelajaran Sains hanya disampaikan pada materi

pelajarannya saja, belum terintegrasi pada muatan-muatan agama, sehingga

materi yang disampaikan hanya pada materi pokok saja. Kondisi seperti inilah

yang menjadikan pembelajaran Sains tidak memiliki bobot dan minim mutu

yang kuat, pelajaran yang diperoleh sangat minim dari nilai spiritual, sehingga

ilmu umum tanpa disadari mempunyai dampak destruktif jika tidak dilandasi

iman oleh para pelaku. Padahal ilmu agama terutama nilai-nilai tauhid sangat

4 Harun Yahya, Berfikirlah Sejak anda Bangun Tidur, (Jakarta: Global Media. 2003).
hal. 102.
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sesuai dengan materi pelajaran selain pelajaran agama, sebagai penanaman

akidah.

Padahal keterangan tersebut banyak tercatat dalam ayat-ayat, sebagaimana

Artinya: Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari
kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya kami Telah menjadikan kamu dari
tanah, Kemudian dari setetes mani, Kemudian dari segumpal darah, Kemudian
dari segumpal daging yang Sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna,
agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang
kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, Kemudian kami
keluarkan kamu sebagai bayi, Kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu
sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan
(adapula) di antara kamu yang dSainsnjanglcan umurnya sampai pikun,
supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya Telah
diketahuinya. dan kamu lihat bumi Ini kering, Kemudian apabila Telah kami
turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan
berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (Al- Hajj:5)5.

5Al-Qur'an terjemahan DEPAG
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Dan Allah Telah menciptakan semua jenis hewan dari air, Maka sebagian dari
hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua
kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah
menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa
atas segala sesuatu.(QS. An-Nur:45)

Demikian pula, Allah SWT menciptakan berbagai jenis hewan. Setiap

hewan dan tumbuhan diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan

menciptakan berbagai kehidupan lain di alam semesta ini.

Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah, (demikian pula) para malaikat
Karena takut kepada-Nya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu
menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan mereka berbantah-
bantahan tentang Allah, dan Dia-lah Tuhan yang Maha keras siksa-Nya. (Ar-
Ra'd: 13)

Berdasarkan pengamatan penulis di sekolah menengah pertama Islam di

Kota Bangkinang dalam kaitan integrasi ilmu sain dan tauhid dalam
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pembelajaran di SMPIT Bangkinang Kota belum terwujud sinergitas antara

sains dan tauhid dalam perspektif integritas ilmu pengetahuan.

Fenomena ini terlihat dari: Pertama bahwa siswa kurangnya

pemahaman terhadap Agama Islam, kedua masih kurangnya siswa dalam

beribadah seperti melaksanakan ibadah sholat. Ketiga, Kurangnya akhlak

siswa dalam beribadah serta berinteraksi dengan masyarakat. Keempat, Masih

adanya siswa yang tidak mencintai lingkungan seperti merusak tanaman dan

bunga serta buang sampah sembarangan.

Berangkat dari kenyataan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian tentang integrasi ilmu sains dan tauhid dalam pembelajaran IPA,

baik dalam konsep maupun implementasinya di SMPIT Bangkinang Kota.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah

penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Guru-guru dalam menyampaikan materi tidak membandingkan

dengan al qur’an dan sunnah.

2. Materinya belum terintegrasi pada muatan-muatan agama

3. Tidaknya adanya nilai spritual dalam materi yang diberikan kepada

siswa

4. Tidak terlihatnya konsep integrasi dalam perangkat yang dibuat oleh

guru sains
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5. Guru belum menguasai materi tauhid bila dibanding dengan al qur’an

6. Pelaksanaan Integrasi dalam Pembelajaran Sains di SMPIT di

Bangkinang Kota belum nampak terlihat.

7. Strategi guru mengintegrasikan nilai-nilai tauhid kedalam

pembelajaran Sains disekolah.

8. adanya faktor penghambat dalam melaksanakan integrasi di SMPIT

Bangkinang Kota

2. Batasan Masalah

Masalah pokok tersebut, dapat dibatasi menjadi sub-sub masalah sebagai

fokus penelitian dalam usaha mengembangkan kreativitas peserta didik

adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Integrasi dalam Pembelajaran Sains di SMPIT di

Bangkinang Kota

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan integrasi di SMPIT

Bangkinang Kota

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Integrasi Ilmu Sains dan Tauhid dalam

Pembelajaran di SMPIT Bangkinang Kota?.

2. Apa Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Integrasi pada

Pembelajaran Sains di SMPIT Bangkinang Kota
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C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan tertentu yang hendak

dicapai, diantaranya untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui proses integrasi terhadap ilmu pengetahuan alam.

2. Untuk mengetahui bagaimana guru mengintegrasikan nilai-nilai tauhid

kedalam pembelajaran Sains di sekolah.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

a. Diharapkan dapat mengetahui apa sesungguhnya yang dimaksud

dengan konsep integrasi Islamisasi Ilmu Pengetahuan.

b. Diharapkan dengan menerapkan nilai-nilai tauhid dalam pembelajaran

SAINS dapat membangun kesadaran beragama siswa dan

merevitalisasi pembelajaran SAINS.

c. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan

perubahan pola pikir siswa di sekolah dalam membangun kesadaran

beragama, setelah nilai-nilai tauhid yang terkait dengan pembelajaran

SAINS diterapkan.
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2. Praktis

a. Bagi penulis sebagai peneliti: dapat mengimplementasikan nilai-nilai

tauhid dalam pembelajaran SAINS dalam kaitannya dengan

membangun kesadaran beragama siswa di sekolah, di rumah maupun

di lingkungan masyarakat.

b. Bagi guru dan siswa: bersama-sama akan tumbuh kesadaran, bahwa

dengan mempelajari nilai-nilai tauhid melalui pembelajaran SAINS

dapat menumbuhkan dan mengembangkan kecerdasan spiritual,

intelektual dan emosional sebagai instrumen untuk membentuk

pribadi tang bertauhid. Disamping itu dengan menerapkan nilai-nilai

tauhid dalam pembelajaran SAINS dapat menumbuhkan kesdaran

beragama siswa.

c. Bagi dunia Pendidikan : bahwa paradigma sekarang sudah berubah.

dari pengajaran menjadi pembelajaran, yang berarti bahwa siswa tidak

cukup dengan memperhatikan, menulis, membaca, dan berlatih, tetapi

dengan melalui pembelajaran, yang berarti membelajarkan siswa

(sebagai subjek) dengan cara melakukan-mengalami-

mengkomunikasikan, mulai dari kehidupan nyata siswa diangkat

menjadi konsep.
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Sementara yang peneliti lakukan dalam penelitian yang berjudul

INTEGRASI  ILMU SAINS DAN TAUHID DALAM PEMBELAJARAN

DI SMPIT BANGKINANG KOTA. peneliti berupaya menemukan sebuah

penjelasan tentang pengintegrasian antara nilai-nilai tauhid dan Ilmu sains

yang direalisasikan pada lembaga pendidikan Islam SMPIT Bangkinang Kota.


