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This study aimed at investigating the views of teachers of MTs (Islamic Junior High School) in 
western Lombok Indonesia toward natural science learning integrated with islamic values. A 
qualitative research using survey method was conducted on 20 respondents who were natural 
science teachers at 7 MTs in West Lombok regency Indonesia. The data were collected using 
questionnaires, interviews and observations and analyzed descriptively. The results of this study 
will be described further. Natural science teachers at MTs consider that natural science learning 
integrated with Islamic values is very important to be done. Furthermore, the integration of Islamic 
values in natural science learning has begun to be done on various subject matter, but its 
implementation has not been well planned (no learning media prepared). On the otherhand the 
problems encountered in the natural science learning integrated withIslamic values were related 
tothe factors of teachers and the other supporting factors in the form of infrastructure and 
regulation. Finally, it is necessary to have natural science instructions handbook which includes 
the main points of natural science material and Islamic values (dalil-dalil naqli) which are relevant 
to natural science materials. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan guru MTs di Lombok Barat Indonesia 
terhadap pembelajaran IPA yang terintegrasi nilai-nilai Islam. Penelitian kualitatif dengan metode 
survei telah dilakukan terhadap 20 orang responden yang merupakan guru IPA pada 7 MTs di 
Kabupaten Lombok Barat Indonesia. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket, 
wawancara dan observasi dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
guru IPA di MTs, memandang pembelajaran IPA yang terintegrasi nilai Islam sangat penting 
untuk dilakukan; pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam pembelajaran IPA sudah mulai dilakukan 
pada berbagai materi pokok, namun pelaksanaannya belum terencana dengan baik (tidak ada 
perangkat pembelajaran yang disiapkan); kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran 
IPA terintegrasi nilai Islam berasal dari faktor guru dan faktor pendukung yang berupa sarana 
prasarana dan regulasi; dan dibutuhkan buku pedoman pembelajaran IPA yang memuat pokok-
pokok materi IPA dan nilai-nilai Islam (dalil-dalil naqli) yang relevan dengan materi IPA. 

Kata kunci 
Nilai-nilai Islam; 
Madrasah Tsanawiyah; 
Pembelajaran IPA 

Sitasi: 

PENDAHULUAN 
Sains dalam konsep Islam merupakan sesuatu yang tidak dibatasi oleh realitas yang hanya diperoleh 

melalui eksperimentasi dan penalaran teoritis semata, tetapi juga mengakomodasi wahyu dan intuisi yang 
meliputi aspek spiritual (Golshani, 2007). Oleh karena itu terdapat hubungan antara sains dan agama, yang oleh 
Barbour (2000) dikategorikan ke dalam empat bentuk hubungan, yaitu konflik, independensi, dialog dan 
integrasi. Konflik, memandang bahwa diantara sains dan agama terdapat pertentangan. Independensi 
menunjukkan bahwa sains dan agama merupakan dua domain yang berbeda dan terpisah antara satu dengan 
yang lainnya.  Dialog meyakini bahwa sains memiliki keterbatasan dan tidak dapat menjawab segala 
permasalahan, sedangkan agama dipercaya mampu memberikan jawaban yang tidak terjawab oleh sains. 
Adapun integrasi, memandang sains dan agama sebagai dua hal yang tidak terpisahkan, saling mendukung 
antara satu dengan yang lainnya dan tidak terdapat pertentangan di antara keduanya. 

Hubungan antara sains dan agama telah dengan jelas dituliskan dalam al-qur’an dan hadits, sehingga 
mempelajari, menyelidiki dan mengeksplorasi alam semesta sangat diajurkan dalam agama Islam. Penyelidikan 
ilmiah terhadap alam semesta dan isinya merupakan salah satu bentuk perwujudan hubungan antara manusia 
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dengan alam (hablun minal alam) dan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT pencipta alam 
semesta. Firman Allah berikut ini menunjukkan hal tersebut. 

 
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan; Dia telah menciptakan manusia dari 
segumpal darah; Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah; Yang mengajar (manusia) dengan 
perantaran kalam; Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya” (QS. al-‘alaq (96):1-5) 
 

Pada ayat yang lain Allah juga berfirman 
 

“Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan; dan langit, bagaimana ia 
ditinggikan; dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan; dan bumi bagaimana ia dihamparkan”(QS. 
Al-Ghasyiyah (88):17-20).  
 

Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan pentingnya pengintegrasian antara sains dengan agama. Pengintegrasian ini 
harus juga dilaksanakan dalam pembelajaran di sekolah sehingga dapat tercapai pembelajaran yang lebih 
bermakna untuk keberhasilan hidup di dunia dan akhirat. 

Pengintegrasian sains dengan agama memberikan gambaran bahwa sains merupakan bagian dari 
ciptaan Allah (Mansour N, 2008) dan mewujudkannya dalam kurikulum sekolah adalah upaya untuk 
menanamkan keimanan dan ketakwaan dalam beragama (Lubis, 2015). Salleh et al., (2011) menyatakan bahwa 
pengintegrasian sains dengan agama dan pemahaman agama dalam mengapresiasi sains harus dapat 
dijelaskan oleh guru dalam pembelajaran di kelas, dan juga bertanggungjawab untuk memberikan pengetahuan 
yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam (Lubis & Wekke, 2009). Oleh karena itu, guru harus 
memperdalam pengetahuannya tentang materi yang akan diajarkan baik dalam perspektif normatif maupun 
historis. Perspektif normatif berarti bahwa materi tersebut telah tertulis dan terdokumentasikan dengan baik di 
dalam kitab suci al-Qur’an, sedangkan perspektif historis terkait dengan konteks kehidupan sehari-hari umat 
Islam (Susanto, 2009). Lebih lanjut (Muspiroh, 2013) menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam 
pembelajaran sains akan memberikan kekuatan pada ranah afektif, psikomotor dan kognitif, sehingga jika hal ini 
diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah, maka akan memberikan hasil belajar siswa yang holistik 
dalam semua ranah belajarnya. 

Pencapaian keberhasilan siswa dalam pembelajaran di sekolah ditentukan oleh berbagai faktor,salah 
satuyang terpenting adalah faktor akademik yaitu guru (Kudari, 2016). Seorang guru harus dapat memberikan 
pengaruh positif terhadap pembelajaran dan membantu pengembangan siswa untuk mencapai keberhasilan 
dalam pembelajarannya (Hightower, Lloyd, & Swanson, 2011). Menurut (Bademcioglu, Karatas, & Alci, 2014) 
profesi guru merupakan profesi yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat dalam segala hal, oleh 
karena itu seorang guru harus memiliki kualifikasi kognitif, afektif dan psikomotor.  

Guru yang berkualitas merupakan pebelajar sepanjang hayat, mengajar dengan penuh komitmen dan 
melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, keterampilan analisis, pemahaman tentang perbedaan gaya 
belajar serta pengaruh-pengaruh yang bersifat kultural (Hightower et al., 2011). Menurut Zuzovsky (2009), 
kualifikasi guru dapat dilihat dari skor ujian kelayakan, tingkat pendidikan, tahun-tahun mengajar (pengalaman), 
persiapan dalam hal konten materi dan pedagogi, sertifikat keahlian dan pengembangan keprofesionalan. Lebih 
lanjut Yusuf dan Dada (2016) menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengevaluasi keefektifan guru dalam 
mengajaradalah dengan melihat performanya dalam pekerjaan guru termasuk apa yang dilakukannya di dalam 
kelas dan bagaimana siswanya dapatberhasil dalam menghadapi ujian. 

Othman dan Subramaniam (2003) melaporkan bahwa guru-guru sains di madrasah di Singapura 
memiliki sikap yang positif terhadap sains dan hampir seluruhnya merasa bahwa sains dan pengetahuan islam 
dapat diintegrasikan dan harus diajarkan di dalam kelas. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sejenis 
yang dilakukan oleh Haidar (2010) terhadap guru-guru sains di Uni Emirat Arab. Fiteriani (2014) mengungkapkan 
bahwapara guru di Bandar Lampung Indonesia, menanamkan nilai-nilai Islam secara hidden curriculum dalam 
materi pelajaran umum. Implikasinya, nilai-nilai islam yang akan diajarkan tidak secara eksplisit termuat di dalam 
perangkat pembelajaran  (seperti merumuskan program tahunan, pemetaan, jaringan tema, silabus, RPP, 
hingga LKS) yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajarannya. Oleh karena penanaman nilai-nilai Islam 
hanya disampaikan melalui hidden curriculum, maka terbentuk kesan bahwa terdapat pemisahan antara materi 
umum dan materi agama. 

Berdasarkan observasi awal terhadap 6 orang guru IPA pada 3 MTs di Lombok Barat Indonesia, 
diketahui bahwa pengintegrasian nilai-nilai islam dalam pembelajaran sudah mulai dilakukan sejak buku 
pedoman guru bernuansa islam diterbitkan pada tahun 1994. Keberadaaan buku pedoman tersebut sangat 
membantu pembelajaran IPA yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam karena guru tidak perlu lagi membuka 
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banyak referensi. Salah satu cara melakukan pengintegrasian adalah dengan mengaitkan materi pelajaran 
agama ke dalam materi IPA yang sedang dibahas. Namun, oleh karena adanya perubahan kebijakan dan 
pergantian kurikulum, maka buku panduan tersebut sudah tidak tersedia lagi, sehingga pelaksanaan 
pembelajaran terintegrasi nilai Islam terhenti dan tidak berkelanjutan.Jika saat ini ada guru yang melakukan 
pengintegrasian nilai islam dalam pembelajaran IPA, maka hal tersebut  dilaksanakan sekedarnya saja, tanpa 
ada perencanaan yang matang. 

Fakta tersebut mengisyaratkan bahwa selain faktor yang berasal dari guru, faktor dari sarana dan 
prasarana juga memiliki pengaruh dalam pelaksanaan pembelajaran, termasuk pembelajaran IPA yang 
terintegrasi nilai islam. Bademcioglu et al., (2014) menuliskan bahwa siswa, guru, kurikulum, dan sumber-
sumber fisik dan finansial merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan rasionalitas yang telah dipaparkan di atas, dan harapan dapat dilaksanakannya 
pembelajaran IPA yang terintegrasi nilai islam secara meluas dan berkelanjutan, maka diperlukan saran dan 
masukan guru mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian yang mengungkap pembelajaran IPA yang 
terintegrasi nilai Islam dalam perspektif guru IPA di MTs sangat penting dilakukan agar diperoleh informasi awal 
yang akan menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran IPA terintegrasi nilai Islam secara luas dan berkelanjutan. 

 

METODE 
Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode survei, dengan tujuan untuk menjawab 

pertanyaan mengenai pandangan guru terhadap pembelajaran IPA yang terintegrasi nilai Islam. Pengumpulan 
data dilakukan dengan teknik angket, wawancara dan observasi. Angket disebarkan kepada responden yang 
dilakukan bersamaan dengan dilakukannya proses wawancara, sedangkan observasi dilakukan setelah 
penyebaran angket dan wawancara. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, terutama 
dengan cara menentukan frekuensi dan persentase. 

 

Responden 
Responden dalam penelitian ini adalah 20 orang guru IPA MTs di Lombok Barat Indonesia. Guru 

tersebut berasal dari 7 MTs Negeri dan Swasta. Guru IPA yang dijadikan responden adalah guru yang memiliki 
pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Pemilihan responden didasarkan pada pertimbangan ketersediaan 
sumber data dan keterwakilan guru IPA dari Madrasah Tsanawiyah yang terdapat di Lombok Barat Indonesia. 

 

Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan adalah angket, pedoman wawancara serta pedoman observasi. Angket yang 

digunakan merupakan angket semi tertutup yang terdiri atas 15 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
terkait dengan pengalaman responden, pandangan terhadap pembelajaran IPA terintegrasi nilai Islam, materi-
materi IPA yang dapat dikaitkan dengan materi agama Islam, strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan 
pengintegrasian, kendala-kendala yang dihadapi dan harapan terhadap pelaksanaan pembelajaran IPA yang 
terintegrasi nilai Islam. Pertanyaan-pertanyaan dalam angket dikembangkan berdasarkan studi pendahuluan 
yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengalaman Responden 

Pengalaman mengajar responden berkisar antara 5 sampai 22 tahun. Responden dengan pengalaman 
mengajar di atas 20 tahun memiliki persentase paling rendah yaitu 5%, sedangkan persentase paling tinggi 
adalah responden dengan pengalaman mengajar antara 11-15 tahun yaitu mencapai 40%. Data mengenai 
frekuensi dan persentase responden berdasarkan pengalaman mengajar, selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 
1.  

Tabel 1. Pengalaman Mengajar 

 Frequency Percent 

Valid Lebih dari 20 1 5,0 

16 sampai 20 5 25,0 

11 sampai 15 8 40,0 

5 sampai 10 6 30,0 

Total 20 100,0 

 
Menurut Wenglinsky (2000) salah satu cara yang dilakukan untuk mengetahui kualitas seorang guru 

adalah dengan melihat pengalamannya dalam mengajar. Pengalaman mengajar merupakan sumber potensial 
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bagi guru untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran yang 
diajarkan maupun materi lain yang terkait (Darmadji, Zubaidah, Sibly, & Andriansyah, 2015). 

Kajian Zuzovsky (2009) mengenai pengalaman guru dalam mengajar, memperlihatkan bahwa terdapat 
hubungan positif antara keefektifan guru dalam mengajar dengan tahun-tahun mengajarnya. Ditegaskan pula 
bahwa pengalaman mengajar memiliki pengaruh penting terhadap sikap (Bademcioglu et al., 2014) dan 
performa guru dalam mengajar (Yusuf & Dada, 2016), dan berpengaruh positif terhadap mutu dan capaian 
pembelajaran (Bahri, 2010); Yusuf & Dada, 2016). Selain mempunyai performa yang lebih baik, guru yang 
memiliki pengalaman bertahun-tahun juga akan menghasilkan siswa dengan prestasi akademik yang lebih tinggi 
(Akinfe, Olofinniyi, & Fashiku, 2012; Yusuf & Dada, 2016). Oleh karena itu, dapat diyakini bahwa pengalaman 
mengajar selalu signifikan dengan kualitas pembelajaran di kelas. 

 
Pentingnya Pembelajaran IPA Terintegrasi Nilai Islam 

Seluruh responden menyatakan bahwa dalam membelajarkan IPA di sekolah, perlu dikaitkan dengan 
materi pelajaran agama. Alasan yang dikemukakan responden dapat dikelompokkan menjadi dua hal yaitu yang 
terkait dengan materi dan siswa. Berikut ini adalah beberapa jawaban yang dikemukakan oleh responden. 

 
Guru F menyatakan 

Banyaknya materi IPA yang berkaitan dengan materi agama, sehingga sangat penting untuk 
membelajarkan IPA dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam. 
 

Guru S menambahkan bahwa: 
Tidak ada satu hal pun dalam kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Islam, termasuk dalam 
pembelajaran IPA, sehingga sama pentingnya memahami dan merenungkan alam dengan mempelajari 
al-Qur’an. Jika sains dikeluarkan dari pembelajaran agama, maka hal ini bertentangan dengan nilai-nilai 
Islam, karena islam bukanlah agama yang hanya mengajarkan dan mengatur tentang ibadah saja 
melainkan jalan hidup yang lengkap dan sempurna, melingkupi segala aspek kehidupan manusia.  

 
Menurut guru E: 

Siswa harus mengetahui bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam agama tidak hanya bisa diperoleh 
dari pelajaran agama (seperti Aqidah, Fiqih dan al Qur’an hadits) saja, tetapi juga melalui pelajaran 
lainnya termasuk pelajaran IPA. Mempelajari IPA dengan segala materi yang terdapat di dalamnya 
dapat meningkatkan keimanan dan moral siswa. 

 
Alasan yang dikemukakan responden tentang pentingnya pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam 

pembelajaran IPA, ditunjukkan pada Tabel 2. 
 

Tabel 2. Alasan Pentingnya Pengintegrasian Nilai Islam dalam Pembelajaran 

Aspek Alasan yang dikemukakan Responden Persentase 

 
 

Materi 

Terdapat banyak materi IPA yang berkaitan dengan materi agama 65 

Fenomena-fenomena yang terdapat di dalam IPA tidak terlepas dari campur 
tangan Allah SWT sebagai pencipta 

30 

Ilmu agama merupakan dasar untuk mempelajari ilmu pengetahuan 5 

 
 

Siswa 

Siswa perlu memiliki pemahaman yang komprehensif, dan salah satu cara 
yang dapat ditempuh adalah dengan mengaitkan materi agama ke dalam 
pembelajaran IPA 

20 

Meningkatkan keimanan siswa kepada Allah SWT  50 

Menciptakan pribadi-pribadi yang bermoral dan berkarakter 30 

 
Integrasi ilmu agama ke dalam pelajaran IPA merupakan suatu upaya untuk menanamkan nilai-nilai 

Islam agar siswa menjadi manusia yang berkepribadian muslim (Ramli, 2014; Sari, 2010), dan tidak terjerumus 
ke dalam ajaran-ajaran yang bertentangan dengan akidah dan keimanan (Djudin, 2011). Hariyani (2013) juga 
mengemukakan bahwa pengintegrasian nilai-nilai Islam ke dalam pembelajaran merupakan strategi 
pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan bidang keilmuan dengan tidak terlepas dari peningkatan 
kualitas keimanan dan ketaqwaan. Allah berfirman dalam Qur’an Surat Ali Imron (3): 190-191  

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-

tanda bagi orang-orang yang berakal; (yaitu)orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau 
dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), 
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Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia, maha suci Engkau, lindungilah kami dari 
azab neraka”. 

Ayat tersebut mengisayaratkan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai agama dalam pembelajaran IPA yaitu 
dengan mempelajari ayat-ayat Allah yang terfirmankan (ayat-ayat kauliyah) dan yang terciptakan (ayat-ayat 
kauniyah. 

Pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam pembelajaran IPA dilakukan oleh responden dengan intensitas 
yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan pernah, sering dan selalu. Tetapi, tidak ada satupun dari responden 
yang mengatakan tidak pernah melakukan pengintegrasian nilai-nilai Islam. Tabel 3 memperlihatkan intensitas 
pengintegrasian nilai-nilai islam yang dilakukan oleh responden pada pembelajarannya. 

 
Tabel 3. Intensitas Pengaitan Materi IPA dengan Materi Agama dalam pembelajaran 

Intensitas 
Pengaitan Materi IPA dengan Materi Agama 

Frekuensi % 

Tidak Pernah - - 

Pernah 7 35 

Sering 10 50 

Selalu 3 15 

 
Berdasarkan Tabel 3 tersebut, diketahui bahwa responden telah melakukan pengintegrasian nilai-nilai 

islam dalam pembelajarannya. Hal ini terlihat dari tidak ada responden yang mengaku tidak pernah melakukan 
pengaitan materi IPA dengan materi agama. Pengintegrasian nilai-nilai islam dilakukan secara lisan pada saat 
pembelajaran sedang berlangsung, tetapi 5% responden menambahkan bahwa pengintegrasian tersebut 
dilakukan juga pada saat evaluasi, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sikap siswa. 
Guru B menyatakan 

Penanaman nilai-nilai islam pada diri siswa tidak hanya saya lakukan pada saat saya menjelaskan 
materi pelajaran, tetapi juga pada saat melakukan evaluasi. Sebagai contoh dalam materi sistem 
pencernaan makanan pada bahasan tentang makanan. Biasanya saya menanyakan kepada siswa, 
tentang apa yang akan dilakukan jika dihadapkan pada kondisi untuk mengkonsumsi suatu jenis 
makanan atau minuman, padahal diketahui bahwa makanan atau minuman tersebut haram dikonsumsi 
menurut ajaran agama islam. 

 
Menurut Lubis (2015), pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pengetahuan 

hanya dapat dicapai melalui penerapan strategi, pendekatan, metode dan teknik yang efektif dalam proses 
belajar mengajar. Strategi-strategi yang dapat digunakan adalah1) penyebutan nama Allah; 2) penyisipan ayat-
ayat al-Qur’an atau hadits yang relevan;3) penggunaan istilah-istilah dalam agama islam;4) ilustrasi visual; 5) 
pemberian  contoh-contoh; 6) penelusuran sejarah; dan 7) penggunaan simbol ayat-ayat kauniah (Yasri, 2009). 
Strategi pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam pembelajaran, dilakukan responden dengan dua cara, yaitu 
menyisipkan ayat-ayat al-Qur’an atau hadits dan menyampaikan nilai yang terkandung di dalamnya. Tabel 4 
menunjukkan hal tersebut. 

Tabel 4. Strategi Pengintegrasian Nilai-nilai Islam 

Intensitas 
Penyisipan Ayat-ayat al-Qur’an atau Hadits 

Penyampaian Kandungan dalam Ayat al-
Qur’an atau Hadits 

Frekuensi % Frekuensi % 

Tidak Pernah 4 20 - - 

Pernah 16 80 5 25 

Sering - - 15 75 

Selalu - - - - 

 
Penyisipan ayat-ayat al-Qur’an ataupun hadits dilakukan dalam bentuk penyampaian potongan atau 

keseluruhan ayat atau hadits. Responden yang mengajar pada MTs dengan program tahfiz, mengungkapkan 
bahwa ketika guru hanya menyampaikan kandungan ayat atau nama surat di dalam al-Qur’an,seringkali siswa 
membacakan ayat-ayat al-Qur’an tersebut.Penyisipan ayat-ayat al-Qur’an yang relevan dengan topik atau 
bahasan dalam sains (IPA) merupakan salah satu cara penanaman nilai-nilai agama dalam pembelajaran IPA 
(Djudin, 2011). 

Strategi pengintegrasian nilai-nilai Islam melalui penghubungan atau pengaitan materi IPA dengan 
materi agama tidak hanya dilakukan di Indonesia tetapi dilakukan pula oleh guru-guru di Mesir, seperti yang 
telah dilaporkan oleh (Mansour, 2011). Menurutnya, 61% guru yang menjadi responden memilih menggunakan 
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strategi tersebut, sedangkan sisanya menggunakan strategi yang lainnya, seperti dialog, independensi dan atau 
melalui strategi konflik. 

Materi IPA dan Agama yang diintegrasikan 
Responden memberikan jawaban yang berbeda-beda terhadap pertanyaan mengenai materi IPA apa 

yang dikaitkan dengan materi agama, tetapi seluruh responden sepakat bahwa terdapat banyak materi IPA yang 
dapat dikaitkan dengan materi agama. Sistem reproduksi, sistem tata surya, sistem koordinasi, jaringan hewan, 
organisasi kehidupan, bioteknologi, ciri-ciri makhluk hidup dan kemagnetan merupakan materi IPA yang 
dituliskan responden. Diantara materi-materi tersebut, yang paling banyak dituliskan oleh responden adalah 
materi system tata surya. Menurut (Djudin, 2011), selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, 
fungsi alam semesta juga berfungsi sebagai ayat (tanda-tanda kebesaran Allah). Oleh karena itu, sains dan 
objek-objek yang dipelajarinya merupakan alat tafsir yang akan mengantarkan manusia pada pengenalan dan 
pemahaman terhadap pencipta alam semesta beserta dengan sifat-sifatnya. Berikut ini adalah beberapa 
jawaban responden terkait dengan materi-materi tersebut. 

 
Guru F menyatakan bahwa 

Materi tata surya dapat dikaitkan dengan proses penciptaan langit dan bumi serta proses pergantian 

siang dan malam. 

 
Guru E menambahkan: 

QS. As-Syams (91): ayat 1-4 yang berbunyi: “Demi matahari dan cahayanya di pagi hari; dan bulan 
apabila mengiringinya; dan siang apabila menampakkannya; dan malam apabila menutupinya”, dapat 
dikaitkan dalam materi sistem tata surya. 

 
Guru B mengungkapkan 

Ketika membahas materi sistem reproduksi, kita dapat memberikan penjelasan tambahan kepada siswa 
bahwa kelangsungan makhluk hidup melalui perkembangbiakan merupakan salah satu tujuan 
pernikahan. Penyampaian hal tersebut merupakan bentuk dari penanaman atau pengintegrasian nilai-
nilai islam dalam pembelajaran IPA. 

 

Guru B mengungkapkan bahwa 
Ketika sampai pada bahasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan, saya seringkali menekankan 
kepada siswa bahwa untuk  dapat tumbuh dan berkembang makhluk hidup membutuhkan makanan. 
Sebagai umat muslim tentunya makanan yang tersebut haruslah makanan yang baik dan halal. Segala 
sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita akan menentukan bagaimana perilaku kita dalam kehidupan. 
Makanan yang halal akan mempengaruhi perilaku seseorang kepada perbuatan yang baik, sedangkan 
makanan yang haram akan mempengaruhi kepada perbuatan yang jahat. Rasulullah bersabda bahwa: 
“Sesungguhnya tidak berkembang daging yang tumbuh dari makanan yang haram kecuali neraka yang 
lebih pantas baginya.” 

 
Selengkapnya terkait beberapa materi IPA dan materi agama yang dikaitkan oleh responden dalam 
pembelajarannya, ditunjukkan pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Materi IPA yang dikaitkan dengan materi agama 
Materi IPA Materi Agama 

Sistem tata surya Kekuasaan dan Kebesaran Allah dalam Penciptaan langit dan bumi 

Jaringan Hewan Hadits tentang persaudaraan dalam islam (setiap muslim adalah saudara bagi 
muslimm lainnya, perumpamaannya seperti tubuh, jika ada anggota tubuh yang sakit 
maka anggota tubuh yang lain akan merasakannya) 

Bioteknologi (produksi pangan) Ketentuan halal dan haram 

Kemagnetan Segala sesuatu diciptakan berpasangan 

Sistem Reproduksi Penciptaan manusia, adab bergaul dengan lawan jenis, thaharah, nikah, ketentuan 
mengenai wanita haid 

Keanekaragaman makhluk hidup Bukti kekuasaan dan kebesaran Allah 

Metabolisme sel Hadits kerja sama dan akhlak terpuji 

Pertumbuhan dan perkembangan Makanan halalan thoyyiban 

Mikroorganisme Najis dan thaharah 
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Umumnya, materi IPA yang dikaitkan dengan materi agama tersebut ditujukan untuk menunjukkan 
kebesaran Allah SWT dan menanamkan kekaguman terhadap berbagai ciptaan Allah sehingga dapat 
meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa. Berdasarkan jawaban responden, diperoleh informasi bahwa 
pengaitan materi agama ke dalam materi pelajaran IPA adalah untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang 
terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Islam tersebut adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan nilai ketauhidan 
(keimanan dan ketakwaan), ibadah dan akhlak. Nilai keimanan dicontohkan dengan rasa kesyukuran dan 
kekaguman atas kekuasaan Allah SWT, nilai ibadah dengan perilaku ibadah sebagai wujud syukur dan rasa 
ikhlas, sedangkan nilai akhlak dengan keteladanan, kejujuran dan ketelitian. Hal ini sesuai dengan penjelasan 
Hakim (2012) yang menyatakan bahwa nilai-nilai islam dapat dijabarkan ke dalam 3 aspek, yaitu nilai aqidah, 
ibadah dan akhlak. Nilai aqidah mengajarkan manusia untuk percaya pada Allah Yang Maha Esa dan maha 
Kuasa. Nilai ibadah mengajarkan manusia agar dalam setiap perbuatannya selalu berlandaskan keikhlasan 
untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nilai akhlak mengajarkan manusia untuk bersikap dan berperilaku sesuai 
norma-norma sehingga akan terbentuk kehidupan yang damai, harmonis dan seimbang. 

Kendala dan Harapan dalam membelajarkan IPA terintegrasi nilai Islam 
Kendala-kendala yang dihadapi responden dalam membelajarkan IPA yang terintegrasi nilai Islam 

dapat berasal dua faktor, yaitu faktor guru dan faktor pendukung. Kendala yang berasal dari faktor guru 
berhubungan dengan sumber daya yang dimiliki oleh guru, seperti latar belakang pendidikan, pengetahuan dan 
ketersediaan waktu. Tabel 6 berikut ini menunjukkan kendala-kendala yang dihadapi responden ditinjau dari 
faktor guru. 

Tabel 6. Kendala dari faktor Guru berdasarkan jawaban responden 

Persentase Jenis kendala yang dihadapi 

65 Tidak memiliki latar pendidikan agama secara formal (pesantren, madrasah dan atau perguruan 
tinggi) 

30 Memiliki bekal pengetahuan agama yang diperoleh dari pesantren, kajian rutin kitab-kitab klasik 
seperti kitab Bulughul maram dan riyadhus Sholihin 

5 Tidak hapal ayat-ayat al-Qur’an dan hadits yang dapat dikaitkan dengan materi IPA 

 
Berdasarkan Tabel 6 tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala utama dari faktor guru adalah kendala 

yang berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman guru terhadap materi agama yang dapat dikaitkan 
dengan materi IPA. Rasa enggan, takut salah, merasa tidak mempunyai tugas dan kewenangan memberikan 
penjelasan yang memuat nilai-nilai agama  (Djudin, 2011) dan masih rendahnya kesadaran serta motivasi guru 
dalam mengintegrasikan nilai Islam ke dalam pembelajaran sains, baik secara eksplisit atau implisit di dalam 
perencanaan maupun proses pembelajaran merupakan kendala lain yang dihadapi guru dalam membelajarkan 
IPA yang terintegrasi nilai Islam.  

Langkah utama yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah guru 
harus mengembangkan dan memperdalam pengetahuannya, karena sebagai seorang yang profesional, guru 
harus selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya secara berkelanjutan. Tugas utama seorang 
guru adalah memberikan siswa pengetahuan dan pengalaman terbaik yang dibutuhkannya agar berhasil dalam 
menghadapi hidup dimasa mendatang. Selain itu, guru juga memiliki tujuan tambahan yang tidak kalah 
pentingnya yaitu tercapainya keselamatan di akhirat, yang dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai 
keagamaan. Tujuan tambahan ini tidak hanya menjadi tugas guru agama tetapi juga seluruh guru matapelajaran 
di sekolah (Suyitno, Mulyono, & Agustina, 2014). Latar belakang dan wawasan keislaman guru sangat 
menentukan keberhasilan pembelajaran terintegrasi nilai Islam. Latar belakang dan pengalaman keagamaan 
guru akan mempengaruhi kepercayaan pedagogik dan cara guru dalam upaya melaksanakan pembelajaran 
yang terintegrasi nilai islam (Mansour, 2011).  

Kendala yang berasal dari faktor pendukung adalah kendala yang berhubungan dengan sarana 
prasarana dan regulasi. Responden mengatakan bahwa keterbatasan referensi yang dimiliki, tidak adanya 
laboratorium agama dan sains,serta tidak adanya panduan khusus tentang pengaitan materi IPA dengan al-
Qur’an dan hadits merupakan beberapa kendala dalam halsarana prasarana. Terdapat 80% responden yang 
tidak memiliki buku panduan khusus untuk digunakan sebagai rujukan dalam mengaitkan materi IPA dengan 
materi agama, sedangkan 20% sisanya mengatakan memiliki buku-buku keagamaan yang kadangkala dijadikan 
sebagai pedoman.  Lebih lanjut diperoleh informasi bahwa ada 5% responden yang masih menggunakan buku 
pedoman guru bernuansa Islam yang pernah diterbitkan (tahun 1994), dengan alasan bahwa konten dalam buku 
tersebut masih layak untuk digunakan saat ini walaupun terdapat perbedaan kurikulum yang berlaku. Hal ini 
dapat dipahami karena adanya keterbatasan buku-buku teks terintegrasi nilai islam (Djudin, 2011) yang juga 
menjadi kendala yang dihadapi guru. 
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Keterbatasan referensi menjadi salah satu alasan sehingga responden tidak pernah menyiapkan 
perangkat pembelajaran khusus yang mengaitkan materi IPA dengan materi agama. Lebih lanjut dikatakan pula 
bahwa responden tidak pernah memberikan bahan pelajaran (sejenis hand-out) yang memuat pembahasan 
materi IPA yang dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur’an maupun hadits. Alasan lain yang dikemukakan adalah 
karena keterbatasan waktu yang dimiliki. (Suyitno et al., 2014) mengungkapkan bahwa perangkat pembelajaran 
seperti silabus, rencana pembelajaran, media, dan instrumen lainnya harus dipersiapkan dengan baik dan benar 
sehingga secara teknis implementasi pengintegrasian nilai-nilai islam dalam pembelajaran dapat berhasil 
dengan maksimal. Jika hal ini dilakukan, maka proses internalisasi nilai-nilai islam dalam diri siswa menjadi lebih 
mudah (karena telah tercapai kesadaran siswa), sehingga  diharapkan retensi karakter akan tertanam 
selamanya dalam diri siswa.  

Regulasi merupakan kendala yang berhubungan dengan kebijakan atau ketentuan yang mengatur 
pelaksanaan pembelajaran terintegrasi nilai islam. Tidak adanya ketentuan untuk membelajarkan IPA yang 
terintegrasi nilai islam dalam kurikulum yang berlaku menjadi salah satu alasan bagi 15% responden untuk tidak 
mengaitkan atau menyisipkan ayat-ayat al-Qur’an dan hadits dalam pembelajarannya. Hal ini menunjukkan 
masih kuatnya paradigma sentralistik bahwa hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran diatur dari pusat. 
Akibatnya, daya kreasi dan inovasi guru menjadi terhambat. Sehubungan dengan hal ini, Muspiroh (2013), 
mengungkapkan bahwa diperlukan suatu pedoman dalam bentuk Broad Curriculum atau Integrated 
Curriculumyang dapat digunakan untuk menerapkan pembelajaran IPA yang terintegrasi nilai-nilai Islam. 
Pedoman tersebut sangat diperlukan oleh guru dan dapat  mempermudah guru dalammengimplementasikan 
pembelajaran yang terintegrasi nilai-nilai Islam. Pengejawantahan kurikulum yang terpadu pada proses 
pembelajaran, tidak terlepas dari pemilihan strategi, metode dan pendekatan pembelajaran yang akan 
digunakan. 

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 (versi Amendemen) pasal 31 ayat 3 dan 5 merupakan 
landasan utama pengintegrasian nilai-nilai agama dalam pendidikan. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah 
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-
undang”, sedangkan pasal 31 ayat 5 menyebutkan, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 
kesejahteraan umat manusia”. Amanat konstitusi tersebut diejawantahkan dalam tujuan pendidikan nasional 
Indonesia yaitu terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa. Penjabaran 
lebih lanjut terlihat pada permendiknas yang mengatur tentang kompetensi yang harus dicapai siswa dalam 
pembelajarannya. Kompetensi inti satu (KI 1) dalam standar kompetensi lulusan merupakan kompetensi inti 
tentang sikap spiritual keagamaan. Regulasi-regulasi tersebut mengisyaratkan dilaksanakannya integrasi nilai-
nilai agama dalam pembelajaran.      

Harapan responden dari pelaksanaan pembelajaran IPA yang dikaitkan dengan materi agama adalah 
tercapainya: 1) peningkatan dan pemantapan iman sehingga siswa terhindar dari kehampaan spiritual; 2) 
pengenalan dan pemahaman kepada siswa tentang  IPA dengan nilai-nilai islam yang tertanam di dalamnya; 
dan 3) pembelajaran IPA yang lebih bermakna dan lebih menarik.  

Harapan lain yang diungkapkan responden adalah terkait dengan kebijakan atau aturan yang jelas 
tentang penerapan pembelajaran yang terintegrasi nilai Islam dan ketersediaan sarana prasarana yaitu buku 
panduan dan buku-buku teks terintegrasi nilai islam. Menurut responden, buku pedoman yang memuat poin-poin 
utama nilai-nilai islam dan dalil-dalil naqli (ayat-ayat al-Qur’an dan hadits) yang dapat diintegrasikan dalam 
materi pelajaran IPA serta buku teks yang memuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan sangat diperlukan oleh 
guru. Sehubungan dengan hal tersebut, 80% responden menyatakan penting dan 20% lainnya menyatakan 
sangat penting. Keberadaan buku-buku tersebut akan memudahkan guru dalam membelajarkan IPA yang 
terintegrasi nilai Islam di madrasah. 

 
KESIMPULAN 
1. Pengalaman mengajar merupakan salah satu hal yang dapat dijadikan indikator dalam menilai kualitas 

seorang guru dalam melaksanakan pembelajarannya. Guru IPA yang menjadi responden dalam kajian ini 
memiliki pengalaman  mengajar yang berkisar antara 5 sampai 22 tahun. 

2. Guru IPA MTs di Lombok Barat Indonesia, memandang sangat penting untuk membelajarkan IPA yang 
terintegrasi nilai-nilai Islam, karena objek kajian dalam IPA merupakan tanda-tanda kekuasaan dan 
kebesaran Allah yang berfungsi sebagai alat tafsir dan mengantarkan manusia pada pengenalan serta 
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pemahaman terhadap pencipta alam semesta sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
siswa. 

3. Terdapat banyak materi IPA yang dapat dikaitkan dengan materi agama. Guru-guru IPA MTs di Lombok 
Barat Indonesia telah mulai melakukan pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam pembelajarannya tetapi tidak 
dilakukan dengan perencanaan yang baik (tidak tercantum secara eksplisit di dalam perangkat 
pembelajaran) 

4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran IPA terintegrasi nilai Islam berasal dari faktor guru dan 
faktor pendukung yang berupa sarana prasarana dan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan 
pembelajaran terintegrasi nilai-nilai Islam di sekolah. Kendala dari faktor guru berhubungan dengan 
pengetahuan, pemahaman, latar belakang keagamaan dan motivasi guru untuk melaksanakan 
pembelajaran terintegrasi nilai Islam. Keterbatasan referensi dan sumber-sumber ajar merupakan kendala 
utama yang terkait dengan sarana prasarana.  

5. Dibutuhkan buku panduan atau pedoman pembelajaran IPA yang memuat pokok-pokok materi IPA dan 
nilai-nilai Islam yang dapat dikaitkan berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan hadits. 

SARAN 
1. Perlu adanya regulasi yang jelas dan lebih operasional yang mengatur pelaksanaan pembelajaran 

terintegrasi nilai Islam, yaitu dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi di dalam pembelajaran (Integrated 
Curriculum) 

2. Penting untuk dikembangkan buku panduan pembelajaran IPA terintegrasi yang memuat pokok-pokok 
materi IPA dan nilai-nilai islam (dalil-dalil naqli) yang dapat diintegrasikan dalam materi pelajaran IPA, 
sehingga dapat digunakan secara luas dan berkelanjutan. 

3. Perlu dilakukan penelitian yang mengungkap pengaruh pembelajaran terintegrasi nilai Islam terhadap 
kualitas pembelajaran di madrasah. 
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