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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penerapan pendekatan saintifik/ilmiah dalam proses pembelajaran 

bukan hal yang aneh dan mengada-ada tetapi memang itulah yang seharusnya 

terjadi dalam proses pembelajaran, karena sesungguhnya pembelajaran itu 

sendiri adalah sebuah proses ilmiah (keilmuan). Banyak para ahli yang 

meyakini bahwa melalui pendekatan saintifik/ilmiah, selain dapat menjadikan 

siswa lebih aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, 

juga dapat mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan guna menemukan 

fakta-fakta dari suatu fenomena atau kejadian. Artinya, dalam proses 

pembelajaran, siswa dibelajarkan dan dibiasakan untuk menemukan kebenaran 

ilmiah. 

Pendekatan saintifik tidak hanya memandang hasil belajar sebagai 

muara akhir, namum proses pembelajaran dipandang sangat penting. Oleh 

karena itu pembelajaran saintifik menekankan pada keterampilan proses. 

Model pembelajaran berbasis peningkatan keterampilan proses sains adalah 

model pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan proses sains ke 

dalam sistem penyajian materi secara terpadu. Model ini menekankan pada 

proses pencarian pengetahuan dari pada transfer pengetahuan, peserta didik 

dipandang sebagai subjek belajar yang perlu dilibatkan secara aktif dalam 

proses pembelajaran, guru hanyalah seorang fasilitator yang membimbing dan 

mengkoordinasikan kegiatan belajar. 
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Pendekatan saintifik dalam pembelajaran sangat mungkin untuk 

diberikan mulai pada usia tahapan ini. Tentu saja, harus dilakukan secara 

bertahap, dimulai dari penggunaan hipotesis dan berfikir abstrak yang 

sederhana, kemudian seiring dengan perkembangan kemampuan berfikirnya 

dapat ditingkatkan dengan menggunakan hipotesis dan berfikir abstrak yang 

lebih kompleks. Banyak para ahli yang meyakini bahwa melalui pendekatan 

saintifik/ilmiah, selain dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam 

mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, juga dapat mendorong 

siswa untuk melakukan penyelidikan guna menemukan fakta-fakta dari suatu 

fenomena atau kejadian. Artinya, dalam proses pembelajaran, siswa 

dibelajarkan dan dibiasakan untuk menemukan kebenaran ilmiah, bukan 

diajak untuk sekedar beropini. Mereka dilatih untuk mampu berfikir logis, 

runut dan sistematis, dengan menggunakan kapasistas berfikir tingkat tinggi. 

Pada saat ini, madrasah telah dianjurkan untuk menjalankan proses 

pembelajaran dengan menerapkan Kurikulum 2016 untuk semua jenjang. 

Penerapan kurikulum itu menekankan adanya pendekatan saintifik. Dalam 

penerapan pendekatan saintifik, proses pembelajaran harus menyentuh tiga 

ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pernyataan tersebut karena 

adanya beberapa faktor seperti: 1) Proses pembelajaran identik proses ilmiah, 

2) Esensi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. 3) Pendekatan Ilmiah 

diyakini mampu mengembangkan ranah sikap, ketrampilan dan pengetahuan 

http://pembelajaranku.com/komponen-rumusan-tujuan-pembelajaran/
http://pembelajaranku.com/pendekatan-saintifik-dalam-pembelajaran/
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peserta didik. 4) Penilaian pembelajaran mencakup sikap, ketrampilan dan 

pengetahuan, ketiga-tiganya harus tuntas.
 2

 

Proses pembelajaran al-Qur’an Hadits di MTs. Darussyifa’ Ploso 

Kecamatan Jati Kabupaten Kudus biasanya menyampaikan pada hal teori dari 

materi yang dijelaskan oleh guru. Penjelasan tersebut menjadikan siswa 

kurang kreatif dan berpikir hanya dalam suatu teori saja sesuai materi yang 

disampaikan. Dari penjelasan tersebut, kepala madrasah berinisiatif untuk 

memberi arahan pada siswanya agar pembelajaran al-Qur’an Hadits perlu 

dikaitkan dengan kegiatan  alamiah siswa agar siswa mampu mengembangkan 

kreatifitas dan mampu berpikir lebih maju serta memahami keadaan 

lingkungan sekitar. Oleh karena itu mulai saat itu dari pihak madrasah 

memberikan anjuran agar memakai model saintifik atau pendekatan alamiah 

agar siswa dapat mengaitkan materi pelajaran dengan keadaan alam. 

Melalui observasi awal, pembelajaran al-Qur’an Hadits di diupayakan 

ada suatu peningkatan dari penerapan model pembelajaran. Upaya tersebut 

dilakukan agar model pembelajaran itu bisa dapat dipahami siswa dalam 

menerima materi yang disampaikan. Pendekatan saintifik yang dipakai dalam 

pembelajaran al-Qur’an Hadits ini dilakukan dengan cara mempelajari, 

memperdalam, serta memperkaya kajian al-Qur’an dan Hadits terutama 

menyangkut manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi, demokrasi serta 

pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dalam perspektif al-Qur’an 

dan al-Hadits sebagai persiapan untuk hidup bernasyarakat dan secara alamiah 

                                                 
2
 Abdul Majid, 2014, Pembelajaran Tematik Terpadu, Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, hlm. 191 
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menerapkan keilmuannya di lingkungan masing-masing siswa. Selain itu 

pendekatan saitifik ini memberikan motivasi kepada siswa untuk mempelajari 

dan mempraktekkan di lingkungan sekitar dari ajaran dan nilai-nilai yang 

terkandung dalam al-Qur’an Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam dan 

sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari 

di masyarakat.  

Nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran al-Qur’an Hadits 

yang dapat dipraktekkan di lingkungan seperti contoh bab melestarikan 

lingkungan. Materi yang disampaikan berkaitan pelestarian lingkungan 

tersebut siswa diarahkan untuk menjaga keadaan bumi dan isinya dari 

berbagai pencemaran, dan menjaga dari hal-hal yang menjadikan kerusakan 

alam. Pendekatan saintifik yang dilakukan oleh guru, dapat mengarahkan 

siswa, dan mengajak siswa untuk turun ke lingkungan dengan menjaga 

kebersihan dengan kerja bakti membersihkan lingkungan madrasah, 

menanami halaman sebagai penghijauan, dan menjaga bersama dari hal-hal 

yang dapat merusak lingkungan sekitar. 

Dalam hal penelusuran ke lokasi penelitian di MTs. Darussyifa’ Ploso 

Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, pada awal tahun pembelajaran ini 

pendekatan sainstifik diimplementasikan dalam pelaksanakan pembelajaran 

al-Qur’an Hadits. Pelaksanaan tersebut dimaksudkan mengetahui lebih jauh 

penerapan pendekatan sainstifik dalam mata pelajaran al-Qur’an Hadits di 

MTs. Darussyifa’ Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang pada saat ini 

sudah relevan dengan tuntutan masyarakat untuk mampu 
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menumbuhkembangkan sikap religius pada anak didiknya.
3
 Melalui uraian di 

atas,  maka dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian dengan 

menggunakan judul, ”Penerapan Pendekatan Saintifik Kurikulum 2016 

Pada Pembelajaran Al-Qur’an Hadits dalam Penguatan Nilai-Nilai 

Karakter Peserta Didik Madrasah Tsanawiyyah Darussyifa’ Ploso 

Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2019/2020”. 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai acuan yang akan 

dibahas dan sebagai langkah dalam menggali data berkaitan penerapan 

pendekatan saintifik Kurikulum 2016 pada pembelajaran al-Qur’an Hadits di 

MTs. Darussyifa’ Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 

2019/2020 dan faktor-faktor penghambat serta solusi dalam penerapan 

pendekatan saintifik pada pembelajaran al-Qur’an Hadits. 

C. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan judul dan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan pendekatan saintifik Kurikulum 2016 pada 

pembelajaran al-Qur’an Hadits di MTs. Darussyifa’ Ploso Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2019/2020? 

2. Bagaimana hasil penguatan nilai-nilai karakter peserta didik melalui 

penerapan pendekatan saintifik Kurikulum 2016 pada pembelajaran al-

                                                 
 

3
 Observasi di MTs. Darussyifa’ Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, 2 Pebruari 

2020 
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Qur’an Hadits di MTs. Darussyifa’ Ploso Kecamatan Jati Kabupaten 

Kudus Tahun Pelajaran 2019/2020? 

3. Bagaimana faktor penghambat dan solusi pendekatan saintifik pada 

pembelajaran al-Qur’an Hadits di MTs. Darussyifa’ Ploso Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2019/2020? 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penulisan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan penerapan pendekatan saintifik Kurikulum 2016 pada 

pembelajaran al-Qur’an Hadits di MTs. Darussyifa’ Ploso Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2019/2020. 

2. Mendeskripsikan hasil penguatan nilai-nilai karakter peserta didik melalui 

penerapan pendekatan saintifik Kurikulum 2016 pada pembelajaran al-

Qur’an Hadits di MTs. Darussyifa’ Ploso Kecamatan Jati Kabupaten 

Kudus Tahun Pelajaran 2019/2020. 

3. Mendeskripsikan faktor penghambat dan solusi pendekatan saintifik pada 

pembelajaran al-Qur’an Hadits di MTs. Darussyifa’ Ploso Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2019/2020. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang terkandung dari penelitian atau penelitian ini 

meliputi:  
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1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini mendeskripsikan penerapan 

pendekatan sainstifik dalam pembelajran al-Qur’an Hadits. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi madrasah, memberikan kontribusi dalam pengembangan model 

pembelajaran dan sejauhmana pengembangan model pembelajaran 

yang diterapkan dalam pembelajaran al-Qur’an Hadits di MTs. 

Darussyifa’ Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. 

b. Bagi guru, dapat meningkatkan kemampuan menerapkan model 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran al-Qur’an Hadits di MTs. 

Darussyifa’ Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. 

 

F. Sistematika Penulisan Tesis 

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari bagian muka, bagian isi, dan 

bagian akhir. Uraian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Muka 

Bagian ini memuat halaman judul, nota persetujuan pembimbing, 

pengesahan, motto, persembahan, translate arab-indonesia, kata pengantar, 

daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel. 

2. Bagian Isi 

Bagian ini memuat: 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan tesis. 

 

BAB II :  DESKRIPSI TEORI 

Bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama yaitu deskripsi 

penerapan pendekatan sainstifik. Sub bab kedua yakni 

pembelajaran  Qur’an Hadits. Sub bab ketiga yakni penguatan 

pendidikan karakter. Sub bab keempat Penelitian terdahulu. Sub 

bab kelima yaitu kerangka berpikir. 

 

BAB III : METODE  PENELITIAN  

Bab ini terdiri dari Pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data. 

 

BAB IV : HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini terdiri dari empat  sub bab. Sub bab pertama yaitu 

deskripsi data meliputi: sejarah berdirinya, visi misi dan tujuan, 

keadaan geografis, keadaan guru dan siswa, struktur organisasi, 

dan sarana prasarana MTs. Darussyifa’ Ploso Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus. Sub bab kedua yaitu Deskripsi data. Sub bab 

ketiga pembahasan. Sub bab keempat keterbatasan penelitian. 
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BAB V     :  PENUTUP 

Bab ini terdiri dari simpulan, saran-saran, penutup. 

 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, 

dan daftar riwayat hidup pendidikan penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


