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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN KURIKULUM PAI DI SDIT MUHAMMADIYAH 

GUNUNGTERANG KECAMATAN LANGKAPURA 

KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

Aan  Sai’in Sidik 

 

Kata Kunci : Pengembangan Kurikulum PAI 

Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam dapat  diartikan  sebagai 

kegiatan menghasilkan kurikulum Pendidikan Agama Islam, proses mengaitkan satu 

komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum  Pendidikan Agama 

Islam  yang lebih baik, kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan 

penyempurnaan kurikulum Pendidikan Agama Islam. Pengembangan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam sangat penting terlebih di sekolah yang berbasis Agama 

Islam. Karena dengan adanya pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di 

lembaga pendidikan yang berbasis Islam diharapkan mampu  menghasilkan 

kurikulum yang bernuansa Islami dan memajukan proses pendidikan juga lembaga 

pendidikan yang berasaskan Islam. maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

(1)Bagaimana pengembangan kurikulum PAI di SDIT  Muhammadiyah 

Gunungterang Kecamatan Langkapura Kota Bandar lampung ? (2) Apa hasil dari 

pengembangan kurikulum PAI di SDIT  Muhammadiyah Gunungterang Kecamatan 

Langkapura Kota Bandar lampung ? 

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan metode wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah kepala 

sekolah, Penanggungjawab Kurikulum PAI dan guru PAI. Data dianalisis melalui 

teknik analisis data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa   

pengembangan kurikulum PAI di SDIT Muhammadiyah Gunungterang dilaksanakan 

oleh : penanggungjawab kurikulum PAI, kepala sekolah, guru PAI dan komite 

sekolah. Pengembangan kurikulum PAI di SDIT Muhammadiyah dalam proses 

pengembangannya, yaitu dimulai dari tahap merumuskan kurikulum PAI yang 

dilakukan oleh penanggungjawab kurikulum PAI kemudian dimusyawarahkan 

bersama kepala sekolah dan dewan guru kemudian setelah ada kesepakatan bersama 

diterapkan oleh sekolah.  Dari pengengembangan yang dilakukan dalam kurikulum 

PAI di  SDIT Muhammadiyah Gunungterang mendapat hasil  yang berbentuk  mata 

pelajaran dan program program, seperti lahirnya mata pelajaran tahfidz, tahsin, doa 

hadits, kemudian program pekanan, buku penghubung, juga program gerakan literasi 

membaca. 



 

  



 

  



MOTTO   

                               

                                  

         

  Artinya :  

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka 

dan dibelakangnya, mereka menjaganya ata perintah Allah. Sesungguhnya Allah 

tidak mengubah keadaan suatu kaum  sehigga mereka mengubah keadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu 

kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia (Q.S Ar-Ra’d : 11)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memberi gambaran yang jelas terhadap pokok bahasan skripsi ini, terlebih 

dahulu perlu dikemukakan pengertian kata-kata penting yang terdapat di dalam judul 

“Pengembangan Kurikulum PAI Di SDIT Muhammadiyah Gunungterang 

Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung” Adapun penegasan yang 

dimaksud dalam skripsi ini adalah sebag ai berikut: 

1. Pengembangan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengembangan adalah proses, cara, 

perbuatan mengembangkan.
2
 

2. Kurikulum  

Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran  untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
3
 

3. PAI 

Upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran Agama Islam, dibarengi 

dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya 

                                                             
2
 http://kbbi.web.id/kembang 

3
 Undang-undang SistemPendidikan Nasional UU RI No. 20 Th 

2003(Jakarta:Sinargrafika,2008, h.5 



dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan 

persatuan bangsa.
4
 

4. Sekolah Dasar Islam Terpadu 

Sekolah Islam Terpadu merupakan lembaga pendidikan yang memadukan antar 

pendidikan umum dengan Agama. Sekolah Islam Terpadu pada hakekatnya 

adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan islam 

berlandaskan Al-Quran dan As sunnah. Dalam aplikasinya Sekolah Islam 

Terpadu diartikan sebagai sekolah yang menerapkan pendekatan 

penyelenggaraannya dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan 

agama menjadi suatu jalinan kurikulum
5
  

5. Muhammadiyah 

Muhammadiyah secara bahasa berasal dari kata Muhammad dan iyah. 

"Muhammad" diambil dari nama Nabi terakhir Muhammad SAW sedangkan 

“iyah” berarti pengikut. Jadi secara bahasa, muhammadiyah berarti pengikut 

Nabi Muhammad SAW.Muhammadiyah secara istilah adalah Sebuah 

Organisasi Islam, gerakan dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar yang didirikan 

oleh KH. Ahmad Dahlan pada 18 Nopember 1912 M atau 8 Dzulhijah 1330 H 

di Yogyakarta, tepatnya di Kampung Kauman. Muhammadiyah sebagai 

                                                             
4
 Abdul Madjid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi  

(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2004), h. 130-132 
5
 http://jsit-indonesia.com/sample-page/pengertian-sekolah-islam-terpadu/ 



organisasi Islam menempatkan Al-Qur‟an dan As-Sunah sebagai dasar 

organisasi, juga sebagai pedoman dalam pergerakannya. 
6
 

6. SDIT Muhammadiyah Gunungterang  

SDIT Muhammadiyah Gunung Terang adalah sekolah dasar yang bercirikan 

Islam di bawah naungan Organisasi Muhammadiyah yang terletak di jalan 

Purnawirawan Gang Swadaya V Kelurahan Gunung Terang Kecamatan 

Langkapura Kota Bandar Lampung. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan dalam memilih judul tersebut diatas adalah sebagai 

berikut : 

SDIT Muhammadiyah Gunungterang Kecamatan Langkapura kota Bandar Lampung 

adalah Sekolah Dasar yang menggunakan sistem Sekolah Islam Terpadu yang dimana 

memadukan antara Kurikulum Nasional dan Kurikulum Islam Terpadu  peneliti  

ingin mengetahui mengenai bagaimana pengembangan kurikulum  PAI di SDIT 

Muhammadiyah Gunungterang. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan secara tidak disadari merupakan awal sebuah peletakan dasar nilai – 

nilai peradaban kebudayaan manusia yang ada di dunia ini. Suatu proses yang 

                                                             
6
 http://www.muhammadiyah.or.id/content-44-det-tentang-muhammadiyah.html 



diharapkan dalam usaha pendidikan adalah proses terarah dan bertujuan, yaitu 

mengarahkan anak didik (manusia) kepada titik optimal kemampuannya. Oleh karena 

itu proses pendidikan adalah bersifat life long education yang dapat dimaknai bahwa 

untuk melestarikan kebudayaan masyarakat yang berpendidikan dilakukan melalui 

proses yang tanpa akhir atau pendidikan sepanjang hayat. Mengapa pendidikan itu 

sepanjang hayat? dan mengapa pendidikan itu belangsung seumur hidup? 

Jawaban dari pertanyaan tersebut terletak pada  pandangan tentang hakekat 

pendidikan dari segi lain. Karena pendidikan juga adalah segala yang mempengaruhi 

seseorang. Dari segi ini memang tidak boleh tidak, pendidikan harus berlangsung 

seumur hidup karena manusia selama masih hidup manusia selalu mendapat pegaruh 

dari berbagai pihak. Dari segi lain bahwa pendidikan ialah usaha menolong orang 

agar manusia mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jadi, selama 

manusia masih menghadapi masalah yang harus diselesaikan selama itu pula manusia 

masih menjalani pendidikan, sementara manusia tidak pernah tidak menghadapi 

masalah. Jadi, karena manusia selalu menghadapi masalah maka selama itu pula 

manusia memerlukan pendidikan  
7
 

Didalam ajaran agama Islam manusia sangat dianjurkan untuk berpendidikan atau 

menuntut ilmu ataupun belajar. Hal ini terdapat didalam Al-Qur‟an. Mencari ilmmu 

berarti melaksanakan perintah Agama yang memerlukan perjuangan, ketabahan, 

                                                             
7
Nur Asiah, Inovasi Pembelajaran(Lampung: Anugerah Utama Raharja,2013).  h 1-2 



keuletan, kerja keras dan kesabaran
8
. Allah SWT berfirman dalam surat al-alaq ayat 

1-5 : 

                              

                    

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Mahamulia, yang mengajar (manusia) dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa 

yang tidakdiketahuinya”.
9
 

 Karena hanya dengan ilmu dunia dan akhirat dapat digapai maka Allah SWT 

memerintahkan hamba-Nya untuk memperluas majlis-majlis kajian ilmu dan Dia 

berjanji akan mengangkat derajat orang – orang yang berilmu dan beriman, Firman 

Allah SWT dalam surat al mujadilah ayat 11 :
10

 

 

                         

                        

           

Artinya :  “Wahai orang – orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu, 

“berilah kelapangan didalam majlis – majlis” maka lapangkanlah, niscaya Allah 

akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan “berdirilah kamu” 

maka berdirilah, niscayaAllah mengangkat (derajat) orang- orang yang beriman di 

                                                             
8
 Juwariyah hadis tarbawi (Yogyakarta: Teras,2010) h.143 

9
 
9
 KEMENAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 

h. 583. 
10

 Juwariyah Op.Cit h.142 



antaramu dan orang – orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah 

mahateliti apa yang kamu kerjakan”.
11

 

 Salah satu yang sering dijadikan faktor penyebab menurunnya mutu pendidikan 

adalah kurikulum. Kritikan cukup tajam terhadap kurikulum antara lain : kurikulum  

terlalu padat, tidak sesuai dengan kebutuhan anak, terlalu memberatkan guru. 

Menurut Jhohar  orientasi pendidikan selama ini diarahkan pada tujuan, namun 

demikian evaluasi hasilnya tidak mengukur keberhasilan tujuan itu, sehingga peserta 

didik tidak memperoleh apa – apa dari proses pembelajarannya. Tujuan pendidikan 

yang ditargetkan dari penyelenggaraan pendidikan pembelajaran tidak mencapai 

siswa, para siswa tidak memperoleh sesuatu yang nyata yang dirasa dan dialami 

selama berlangsungnya pembelajaran.
12

 

Kurikulum mempunyai posisi sentral dalam mewujudkan tujuan dan sasaran  

pendidikan yang dicita-citakan. Kurikulum sendiri merupakan perangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan pedoman mendasar dalam proses belajar 

dan mengajar di dunia pendidikan. Berhasil tidaknya suatu pendidikan, mampu 

tidaknya seorang anak didik dan pendidik dalam menyerap dan memberikan 

pengajaran, dan sukses tidaknya suatu tujuan pendidikan itu dicapai tentu akan sangat 

berpulang kepada krikulum. Bila kurikulumnya di desain dengan sistematis dan 

komprehensif dengan segala kebutuhan pengembangan dan pengajaran anak didik 
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untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupannya, tentu hasil output pendidikan 

itu pun akan mampu mewujudkan harapan. Tapi bila tidak, kegagalan demi kegagalan 

akan terus membayangi dunia pendidikan. 

Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh 

terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam 

pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat 

dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan konsep-konsep 

yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang 

mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada konsep yang kuat 

dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya, 

akan berkibat pula terhadap kegagalan proses pengembangan manusia.
13

 

Kata “kurikulum” berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan dalam 

bidang olahraga, yaitu currere yang berarti jarak tempuh lari, yakni jarak yang harus 

ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. Pengertian ini 

kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa Arab, istilah 

“kurikulum” diartikan dengan manhaj, yakni jalan yang terang atau jalan terang yang 

dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan 

kurikulum berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik/ guru dengan peserta 

didik untuk mengembangkan pengetahuua, dan keterampilan, sikap serta nilai – nilai. 
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al-manhaj sebagai seperangkat rencana dan media untuk mengantarkan lembaga 

pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan.
14

 

Kurikulum Pendidikan Agama Islam merupakan sarana atau alat untuk mencapai 

tujuan pendidikan agama Islam yang sekaligus juga arah pendidikan agama dalam 

rangka pembangunan bangsa dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. 

Pendidikan Agama Islam akan membawa dan mengantarkan serta membina anak 

didik menjadi warga Negara yang baik sekaligus umat yang taat beragama. Tujuan 

pendidikan Agama Islam ditekankan pada terbentuknya manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha  Esa
15

 

Menurut muhaimin  Pendidikan Agama Islam adalah merupakan salah satu 

pendidikan Islam. Istilah “pendidikan Islam” dapat dipahami dalam beberapa 

perspektif, yaitu ; 

1. Pendidikan menurut Islam, atau pendidikan yang berdasarkan Islam, dan / atau 

sistem pendidikan Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan 

serta disusun dari ajaran nilai nilai fundamental yang terkandung dalam sumber 

dasarnya, yaitu al-qur‟an dan al-sunnah / hadits. Dalam pemikiran pertama ini 

Pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori yang mendasarkan diri atau 

dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut 
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2. Pendidikan ke-Islaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidikan 

Agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi way of life( 

pandangan dan sikap hidup) seseorang. Dalam pengertian kedua ini dapat 

berwujud :  

a. Segenap kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membantu seorang atau 

kelompok peserta didik dalam menanamkan dan /atau menumbuhkembangkan 

ajaran Islam dan nilai- nilainya untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya, 

yang  diwujudkan dalam sikap hidup dan dikembangkan dalam keterapilan 

hidupnya sehari – hari. 

b. Segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih 

yang dampaknya ialah tertanamya dan/atau tumbuh kembangnya ajaran Islam 

dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak. 

3. Pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan 

yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam. Dalam arti proses 

bertumbuh kembangnya  Islam dan umatnya,baik Islam sebagai agama, ajaran 

maupun system budaya dan peradaban, sejak  zaman Nabi Muhammad SAW. 

Sampai sekarang. Jadi, dalam pengertian yang ketiga ini istilah “ pendidikan 

Islam” dapat dipahami sebagai sebagai proses pembudayaan dan pewarisan ajaran 

agama, budaya dan peradaban umat Islam dari generasi ke generasi sepanjang 

sejarahnya.
16
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Sekolah Islam Terpadu merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai nilai 

plus karena memadukan antar pendidikan umum dengan Agama. Keberadaan sekolah 

Islam Terpadu sebagai sekolah umum yang bercirikan Islam dituntut untuk 

mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu pendidikan nasional agar 

dapat bersaing dengan sekolah umum. 

Sekolah Islam Terpadu pada hakekatnya adalah sekolah yang 

mengimplementasikan konsep pendidikan islam berlandaskan Al-Quran dan As 

sunnah. Dalam aplikasinya Sekolah Islam Terpadu diartikan sebagai sekolah yang 

menerapkan pendekatan penyelenggaraannya dengan memadukan pendidikan umum 

dan pendidikan agama menjadi suatu jalinan kurikulum. Sekolah Islam Terpadu juga 

menekankan keterpaduan dalam metode pembelajaran sehingga dapat 

mengoptimalkan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Sekolah Islam Terpadu 

juga memadukan pendidikan aqliyah, ruhiyah dan jasadiyah. Dalam 

penyelenggaraannya memadukan keterlibatan dan partisipasi aktif lingkungan belajar 

yaitu sekolah, rumah dan masyarakat. 

Dengan sejumlah pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Sekolah Islam 

Terpadu adalah sekolah islam yang diselenggarakan dengan memadukan secara 

integrative nilai dan ajaran Islam dalam bangunan kurikulum dengan pendekatan 

pembelajaran yang efektif dan pelibatan yang optimal dan koperatif antara guru dan 

orang tua , serta masyarakat untuk membina karakter dan kompetensi murid. 



Sekolah Islam Terpadu yang muncul sebagai alternatif solusi dari keresahan 

sebagai masyarakat muslim yang menginginkan adanya sebuah institusi pendidikan 

Islam yang berkomitmen mengamalkan nilai – nilai Islam dalam sistemnya, dan 

bertujuan agar siswanya mempunyai kompetensi seimbang antara ilmu kauniyah 

dengan ilmu qauliyah, antara fikriyah, ruhiyyah dan jasadiyyah, sehingga mampu 

melahirkan generasi muda muslim yang berilmu, berwawasan luas dan bermanfaat 

bagi ummat. Dengan tujuan menciptakan siswa yang memiliki kecerdasan 

Intelektual(Intelegen Quotient), Kecerdasan Emosional (EmotionalQuotient) dan 

Kecerdasan Spiritual (Spritual Quotient) yang tinggi serta kemampuan beramal 

(kerja) yang ihsan.
17

 

Sesuai dengan latar belakang tersebut, penulis perlu menganalisis lebih mendalam 

terhadap Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam pada sekolah dasar 

Islam terpadu muhammadiyah  Gunung Terang kecamatan langkapura kota Bandar 

lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas maka untuk mengarahkan 

pembahasan yang lebih relevan, maka penulis merumuskan masalah yang perlu dikaji 

dalam penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimana pengembangan kurikulum PAI di SD IT Muhammadiyah Gunung 

terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung ? 

2. Apa hasil dari pengembangan kurikulum PAI di SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk melaksanakan suatu kegiatan, perlu sekali di tentukan suatu  

tujuan sebagai acuan yang akan di capai. Begitupun dalam penelitian ini 

penting sekali adanya tujuan. Adapun tujuan dari penelitan ini adalah : 

a. Mengetahui bagaimana pengembangan kurikulum PAI di SD IT 

Muhammadiyah Gunung terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar 

Lampung. 

b. Mengetahui hasil pengembangan kurikulum PAI di SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung.  

 

2. Kegunaan Penelitian 

Di samping memiliki tujuan yang telah direncanakan, penulis mengharapkan ini 

berguna bagi pihak-pihak terkait. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberi wawasan keilmuan, 

khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca mengenai pengembangan 

kurikulum pendidikan Agama Islam 



Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarkat, guru, siswa, juga dapat 

dijadikan bahan informasi atau kontribusi baru bagi pembaharuan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam (PAI) juga untuk meningkatkan motivasi dalam 

menyempurnakan kemajuan bidang pendidikan Islam, serta diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan pendidikan dan 

pengembangan kurikulum di sekolah. 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pembahasan Kurikulum 

1. Pengertian  Pengembangan dan Kurikulum 

a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengembangan adalah  proses, cara, 

perbuatan mengembangkan.
18

 Istilah pengembangan  kurikulum PAI dapat 

bermakna kuantitatif dan kualitatif, secara kuantitatif bagaimana menjadikan 

pendidikan Islam lebih besar, merata, dan meluas pengaruhnya dalam konteks 

pendidikan pada umumnya. Secara kualitatif bagaimana menjadikan pendidikan 

Islam lebih baik, bermutu, dan lebih maju sejalan dengan ide – ide dasar atau nilai 

– nilai  Islam itu sendiri yang seharusnya selalu  berada didepan dalam merespon 

dan mengantisipasi berbagai tantangan pendidikan. Termasuk dalam pengertian 

kualitatif adalah bagaimana mengembangkan pendidikan Islam agar menjadi 

suatu bangunan keilmuan yang kokoh dan memiliki kontribusi yang signifikan 

terhadap pembanngunan masyarakat nasional  dan trans-nasional serta 

pengembangan iptek. Oleh karena itu pengembangan kurikulum PAI perlu 

dilakukan secara terus menerus guna merespon dan mengantisipasi perkembangan 

dan tuntutan yang ada.
19

 Disamping itu, perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan budaya masyarakat menimbulkan tuntutan yang semakin tinggi 
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terhadap standar pendidikan. Apalagi, ketika disadari bahwa pendidikan 

merupakan faktor penentu bagi kemajuan  peradaban dan kebudayaan bangsa, 

membuat kelemahan yang ada pada pendidikan Islam semakin terasa sekali dan 

tentunya harus segera diselesaikan dan diatasi bersama-sama 
20

 

Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan - kesempatan 

belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa kearah  perubahan - perubahan 

yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan - perubahan itu telah terjadi 

pada siswa. Sedangkan yang dimaksud kesempatan belajar adalah hubungan yang 

telah direncanakan dan terkontrol antara para siswa , guru, bahan peralatan, dan 

lingkungan dimana belajar yang diinginkan diharapkan terjadi.
21

 

b. Istilah kurikulum (curriculum) berasal dari kata curir (pelari) dan curere (tempat 

berpacu) dan pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. pada saat itu 

kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai 

dari start sampai finish untuk memperoleh mendali / penghargaan. Kemudian 

pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata 

pelajaran (subject) yang harus ditempuh oleh siswa dari awal sampai akhir 

program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, 

yaitu adanya mata  pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dan ujuan utamanya 

yaitu untuk memperoleh ijazah. Dengan demikian, implikasinya terhadap praktik 
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pengajaran, yaitu setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang 

diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting dan 

menentukan. Keberhasilan siswa ditentukan oleh seberapa jauh mata pelajaran 

tersebut dikuasainya dan biasanya disimbolkan dengan skor yang diperoleh 

setelah mengikuti suatu tes atau ujian
22

 

Dalam pasal 1 butir 19 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, definisi  kurikulum dijelaskan sebagai berikut : “Kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan pengeturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajarana 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.
23

 

c. Pengertian Kurikulum Menurut Para Ahli 

1.) J Galen saylor dan william M Alexander 

The curriculum is the sum total of school’s efforts to influence learning, wheter in 

the classroom, on the playground, or out of school. Jadi segala usaha sekolah 

untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman 

sekolah, atau diluar sekolah termasuk kurikulum, kurikulum meliputi juga apa 

yang disebut kegiatan ekstra-kurikuler.
24
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2.) Harold B Albertycs 

All of the activities that are providedfor students by  the  school. Kurikulum 

tidak terbatas pada mata pelajaran, akan tetapi meliputi juga kegiatan – 

kegiatan  lain, didalam dan diluar kelas, yang berada dibawah tanggung jawab 

sekolah. Definisi melihat manfaat kegiatan  dan pengalaman siswa diluar mata 

pelajaran tradisional 

3.) B Othanel smith, W.O Stanley dan J Harlan Shores 

A sequence of potential experience set up in the school for the  purpose of 

disciplining children  and youth in group ways of thinking and acting , mereka 

melihat kurikulum sebagai sejumlah pengalaman  yang secara potensial dapat 

diberikan kepada anak dan pemuda, agar mereka dapat berpikir dan berbuat 

sesuai dengan masyarakatnya. 

4.) William B. Ragan 

Ragan menggunakan kurikulum dalam arti luas, yang meliputi seluruh program 

dan kehidupan didalam sekolah, yakni segala pengalaman anak dibawah tanggung 

jawab sekolah. Kurikulum tidak hanya meliputi bahan pelajaran tetapi meliputi 



seluruh kehidupan dalam kelas, jadi hubungan sosial antara guru dengan murid, 

metode mengajar, cara mengevaluasi termasuk kurikulum.
25

 

5.) J. Lloyd Trump dan Delmas F. Mille 

menurut mereka dalam kurikulum juga termasuk metode mengajar dan belajar, 

cara mengevaluasi murid dan seluruh program, perubahan tenaga pengajar, 

bimbingan dan penyuluhan, supervise dan administrasi, dan haal-hal structural 

mengenai waktu, jumlah ruangan serta kemungkinan memilih mata pelajaraan. 

Ketiga aspek pokok, program,, manusia dan fasilitas sangat erat hubungannya, 

sehingga tidak mungkin diadakan perbaikan kalau tidak diperhatikan ketiga-

tiganya. 

6.) Alice Miel 

Kurikulum meliputi juga keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, 

pengetahuan dan sikap orang-orang melayani dan dilayani sekolah, yaknianak  

didik, masyarakat, para pendidik dan personalia(termasuk penjaga sekolah, 

pegawai administrasi dan orang lainnya yang ada hubungannya dengan murid-

murid) 

7.) Edward A. Krug  
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Kurikulum dilihat sebagai cara-cara usaha untuk mencapai tujuan persekolahan. 

Ia membedakan tugas sekolah mengenai perkembangan anak dan tanggung jawab 

lembaga pendidikan lainnya seperti rumah tangga, lembaga agama, masyarakat, 

dan lain- lain. Ia dengan sengaja menggunakan istilah schooling untuk 

menjelaskan apa sebenarnya tugas sekolah, memborong segala tanggung jawab 

atas pendidikan anak akan merupakan beban terlampau berat, sehingga tidak 

mungkin dilakukan dengan baik. 
26

 

Sebagai tafsiran tentang kurikulum dapat kita tinjau dari segi lain, sehingga kita 

peroleh penggolongan sebagai berikut: 

1.) Kurikulum dapat dilihat sebagai produk, yakni sebagai hasil karya para 

pengembang kurikulum, biasanya dalam  suatu panitia. Hasilnya dituangkan 

dalam bentuk buku atau pedoman kurikulum, yang misalnya berisi sejumlah 

mata pelajaran yang harus diajarkan. 

2.) Kurikulum dapat pula dipandang sebagai program, yakni alat yang dilakukan 

oleh sekolah untuk mencapai tujuannya. Ini dapat berupa mengajarkan 

berbagai mata pelajaran tetapi dapat juga meliputi segala kegiatan yang 

dianggap dapat mempengaruhi erkembangan siswa misalnya perkumpulan 

sekolah, pertandingan, pramuka, warung sekolah dan lain-lain. 

3.) Kurikulum dapat pula dipandang sebagai hal-hal yang akan dipelajari siswa, 

yakni pengetahuan , sikap, keterampilan tertentu.  
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4.) Kurikulum sebagai pengalaman siswa. Ketiga pandangan diatas berkenaan 

dengan perencanaan kurikulum sedangkan pandangan ini mengenai apa yang 

secara aktualmenjadi kenyataan pada tiap  siswa. 
27

 

2. Landasan Kurikulum 

Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat penting, sehingga 

apabila kurikulum diibaratkan sebagai sebuah bangunan gedung yang tidak 

menggunakan landasan atau fondasi yang kuat, maka ketika diterpa angin atau terjadi 

goncangan, bangunan gedung tersebut akan mudah roboh. Demikian pula halnya 

dengan kurikulum, apabila tidak memiliki dasar pijakan yang kuat, maka kurikulum 

tersebut akan mudah terombang – ambing dan yang akan dipertaruhkan adalah 

manusia ( peserta didik) yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. landasan adalah 

suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran, suatu prinsip yang 

mendasari, atau kepercayaan yang menjadi sandaran, sesuatu prinsip yang mendasari, 

contohnya seperti landasan kepercayaan Agama, dasar atau titik tolak. Dengan 

demikian, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, 

suatu asumsi,atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam 

mengembangkan kuikulum.
28
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a.  Landasan Filosofis 

Istilah filsafat adalah terjemahan dari bahasa inggris “ philosophy” yang berasal 

dari perpaduan dua kata Yunani Purba “philien” yang berarti cinta (love), dan 

“shopia” (wisdom) yang berarti kebijaksanaan. Jadi secara etimologi  filsafat berarti 

cinta kebijaksanaan atau love of wisdom 
29

 

Pandangan – pandangan filsafat sangat dibutuhkan dalam pendidikan terutama 

dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. filsafat akan menentukan arah 

kemana peserta didik akan dibawa. Untuk  itu harus ada kejelasan tentang pandangan 

hidup manusia tentang hidup dan eksistensinya. Filsafat atau pandangan hidup yang 

dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau bahkan yang dianut 

oleh perorangan akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang akan dicapai. 

Sedangkan tujuan pendidikan sendiri pada dasarnya merupakan rumusan yang 

komprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai 

Tujuan pendidikan memuat pernyataan – pernyataan mengenai berbagai 

kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik selaras dengan sistem  

nilai dan falsafah yang dianutnya. Dengan demikian, sistem nilai atau filsafat yang 

dianut oleh suatu komunitas  akan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan 

rumusan tujuan pemdidikan yang dihasilkannya. Dengan kata lain, filsafat suatu 

Negara tidak bias dipungkiri akan mempengaruhi tujuan pendidikan di Negara 

tersebut. Oleh karena itu, tujuan pendidikan di suatu Negara akan berbedadengan 
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tujuan pendidikan di Negara lainnya, sebagai implikasi dari adanya perbedaan 

filsafatyang dianutnya.
30

 

Kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup 

suatu bangsa, maka kurikulum dikembangkan juga harus mencerminkan falsafah atau 

pandangan hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, terdapat 

hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan disuatu Negara dengan 

filsafat yang dianutnya. Sebagai contoh pada waktu Indonesia dijajah oleh Belanda, 

maka kurikulum yang dianut pada masa itu sangat berorientasi pada kepentingan 

politik Belanda. Demikian pula saat Negara kita dijajah oleh Jepang, maka 

orientasinya kurikulumnya disesuaikan dengan kepentingan dan sistem nilai yang 

dianut oleh Negara Jepang. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya secara bulat 

dan utuh menggunakan pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup dalam 

bermasyarakat,berbangsa dan bernegara, maka kurikulum pendidikan pun disesuaikan 

dengan nilai – nilai Pancasila itu sendiri. Perumusan tujuan pendidikan, penyusunan 

program pendidikan pemilihan dan penggunaan pendekatan atau strategi pendidikan, 

peranan yang harus pendidik/ peserta didik senantiasa harus sesuai dengan falsafah 

hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
31
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b. Landasan Psikologis 

Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam setia proses 

pendidikan terjadi interaksi  antara peserta didik dengan lingkungannya, baik 

lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Melalui pendidikan 

diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik menuju kedewasaan, baik dari 

segi fisik, mental, emosional, moral, intelektual, maupun sosial. Harus diingat bahwa 

walaupun pendidikan dan pembelajaran adalah upaya untuk mengubah perilaku 

manusia, akan tetapi tidak semua perubahan perilaku manusia/ peserta didik mutlak 

akibat dari intervensi program pendidikan. 

Perubahan perilaku peserta didik dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor 

dari luar program pendidikan atau lingkungan. Kurikulum sebagai alat untuk 

mencapai tujuan / program pendidikan, sudah pasti berhubungan dengan proses 

perubahan perilaku peserta didik.kurikulum diharapkan dapat menjadi alat untuk 

mengembangkan kemampuan potensial menjadi kemampuan aktual peserta didik 

serta kemampuan kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu relatif lama.
32

 

c. Landasan Sosiologis 

Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi – asumsi yang 

berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. 

Mengapa pengembangan kurikulum  harus mengacu pada landasan sosiologis? Anak 
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– anak  berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik informal, formal, 

maupun nonformal dalam lingkungan masyarakat. Dan diarahkan agar mampu  terjun 

dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu kehidupan masyarakat dan budaya 

dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam 

melaksakan pendidikan. 

Dipandang dari sosiologi, pendidikan adalah proses mempersiapkan individu agar 

menjadi warga Negara masyarakat yang diharapkan, pendidikan adalah proses 

sosialisasi, dan berdasarkan pandangan antropologi,  pendidikan adalah “enkulturasi” 

atau pembudayaan. “dengan demikian kita tidak mengharapkan muncul manusia – 

manusia yang lain dan asing terhadap masyarakatnya,  tetapi manusia yang lebih 

bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakatnya. Oleh karena itu, tujuan, 

isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik  

kekayaan, dan perkembangan masyarakat tersebut”  

Untuk menjadikan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang diharapkan 

maka pendidikan memiliki peranan penting, karena itu kurikulum harus mampu 

memfasilitasi peserta didik  agar mereka mampu  bekerja sama, berinteraksi,  

menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat dan mampu meningkatkan harkat 

dan martabatnya sebagai makhluk  yang berbudaya. Pendidikan adalah proses 

sosialisasi melalui  interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks 

inilah anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan 



sesuai dengan nilai  budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi 

manusia.
33

 

d. Landasan Teknologis 

Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan  yang disusun secara 

sistematis dan dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah 

aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah – masalah praktis dalam 

kehidupan. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan, sejak abad pertengahan ilmu 

pengetahuan telah berkembang dengan pesat.  Perkembangan ilmu  pengetahuan pada 

masa kini banyak disadari oleh penemuan dan hasil pemikiran para filsuf purba 

seperti  Plato, Socrates, Aristoteles, John Dewey, Archimedes, dan lain lain. Seiring 

dengan perkembangan pemikiran manusia, dewasa ini  banyak ditemukan temuan – 

temuan  baru dalam berbagai bidang kehidupan manusia, baik secara langsung atau 

tidak langsung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh tehadap 

pendidikan.perkembangan teknologi industri mempunyai hubungan timbal balik 

dengan pendidikan. Industri dengan teknologi  maju memproduksi berbagai macam 

alat – alat dan bahan secara yang secara langsung atau tidak langsung dibutuhkan 

dalam pendidikan dan sekaligus menuntut sumber daya manusia yang andal untuk 

mengaplikasikannya.
34
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Kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat –alat hasil 

industri seperti, televisi, radio, video, computer, dan peralatan lainnya. Penggunaan 

alat – alat yang dibutuhka dalam menunjang pelaksanaan program pendidikan, 

apalagi disaat perkembangan produk  teknologi  komunikasi yang semakain canggih, 

menuntut pengetahuan dan keterampilan serta kecakapan yang memadai dari para 

guru dan pelaksana program pendidikan lainnya. Mengingat pendidikan merupakan 

upaya menyiapkan siswa menghadapi  masa depan dan perubahan masyarakat  yang 

semakin pesat  termasuk didalamnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

maka pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi 

terhadap  pengembangan kurikulum  yang di dalamnya mencaku  pengembangan 

isi/materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta 

penggunaan sistem evaluasi. Secara tidak langsung menuntut dunia pendidikan untuk 

dapat membekali  peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah 

yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Selain itu perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk 

memecahkan masalah pendidikan.
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3. Fungsi Kurikulum 

Apa sebenarnya fungsi kurikulum bagi guru, siswa, kepala sekolah/ pengawas, 

orang tua,dan masyarakat? Pada dasarnya kurikulum berfungsi sebagai pedoman 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, 

kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervise atau 

pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam 

membimbing anaknya belajar dirumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi 

sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses 

pendidikan di sekolah. Sedangkan bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu 

pedoman belajar.
36

 berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek 

didik, terdapat enam fungsi kurikulum, yaitu : 

a. Fungsi Penyesuaian 

Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat 

pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjusted 

yaitu  mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik 

maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami 

perubahan dan bersifat dinamis. Pleh karena itu, siswapun harus memiliki 

kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. 

b. Fungsi Integrasi 
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Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat 

pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi – pribadi yang utuh. Siswa pada 

dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh karena 

itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan 

berintegrasi dengan masyarakat. 

c. Fungsi Diferensiasi 

Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat  

pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu 

siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis yang 

harus dihargai dan dilayani dengan baik.
37

 

d. Fungsi Persiapan 

Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat 

pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke 

jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu kurikulum juga diharapkan dapat 

mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya  karena 

suatu hal, tidak dapat melanjutkan pendidikannya. 

e. Fungsi Pemilihan 

Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai  alat 

pendidikan  harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih 

program – program belajaryang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fungsi 
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pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi, karena 

pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberikan 

kesempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan 

kemampuannya.  

f. Fungsi Diagnostik 

Fungsi diagnostic mengandung makna kurikulum sebagai alat pendidikan 

harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan 

menerima kekuatan  (potensi) dan kelemahan yang dimilikinya. Apabila siswa 

sudah mampu memahami kekuatan – kekuatan dan kelemahan – kelemahan yang 

ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri potensi 

kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan – kelemahannya.
38

 

4. Peranan Kurikulum 

Kurikulum dalam pendidikan formal disekolah/madrasah memiliki  peranan 

yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Apabila 

dirinci secara mendetail terdapat tiga peranan yang dinilai sangat penting, yaitu 

peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis/ evaluative (Oemar 

Hamalik, 1990) 
39

 

a. Peranan Konservatif 

Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan 

sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai – nilai warisan budaya masa lalu 
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yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam 

hal ini para siswa. Peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan 

kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Peranan ini sifatnya  menjadi 

sangat  mendasar, disesuaikan dengan  kenyataan  bahwa pendidikan pada 

hakikatnya merupakan proses sosial. Salah satu  tugas pendidikan yaitu 

memengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai – nilai sosial 

yang hidup di lingkungan masyarakat. 

b. Peranan Kreatif 

Perkembangan ilmu pengetahuan daan aspek- aspek lainnya senantiasa 

terjadi setiap saat.  Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus 

mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan 

yang terjadi dan kebutuhan- kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan 

mendatang. Kurikulum harus mengandung hal- hal yang membantu setiap 

siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk  

memperoleh  pengetahuan- pengetahuan baru, kemampuan – kemampuan 

baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya.
40

 

c. Peranan Kritis dan Evaluatif 

Peranan ini dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai – nilai dan 

budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, 
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sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu 

disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, 

perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan mendatang belum tentu 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak 

hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil  

perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki  peranan untuk 

menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan 

diwariskan tersebut. Dalam hal ini, urikulum harus turut aktif berpartisipasi 

dalam kontrrol atau filter sosial. Nilai-nilai  sosial  yang tidak sesuai lagi 

dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan diadakkan modifikasi 

atau  penyempurnan-penyempurnaan.
41

 

Ketiga peranan kurikulum diatas tentu saja harus berjalan secara  

seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Jika tidak 

akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum 

persekolahan menjadi tidak optimal. Menyelaraskan ketiga  peranan 

kurikulum tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam 

proses pendidikan, diantaranya gur, kepala sekolah, pengawas, orang tua, 

siswa, dan masyarakat. Dengan demikian  pihak-pihak yang terkait tersebut 

idealnyadapat memahami betul apa yang menjadi  tujuan dan isi dari 

kurikulum yang diterapkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 
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5. Komponen Komponen Kurikulum 

a. Komponen Tujuan 

Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan dalam 

skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau nilai 

yang dianut masyarakat. Bahkan rumusan tujuan menggambarkan suatu 

masyarakat yang dicita-citakan. Misalkan filsafat atau sistem nilai yang dianut 

oleh masyarakat Indonesia adalah Pancasila, maka tujuan yang diharapkan 

tercapai oleh suatu kurikulum adalah terbentuknya masyarakat yang Pancasilais. 

Dalam skala makro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah 

serta tujuan-tujuan yang lebih sempit, seperti tujuan setiap mata pelajaran dan 

tujuan proses pembelajaran. 
42

 

Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi, mulai dari tujuan yang sangat umum 

sampai tujuan khusus yang bersifat spesifikdan dapat diukur, yang kemudian 

dinamakan kompetensi. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi empat, yaitu 

: 

1.) Tujuan Pendidikan Nasional (TPN) 

Tujuan Pendidikan Nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan 

merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha 

pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat 
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membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan itu, baik pendidikan yang 

dilakukanoleh lembaga pendidikan formal,informal maupun nonformal. 

Tujuan Pendidikan Nasional merupakan sumber dan pedoman dalam usaha 

penyelenggaraan pendidikan. Secara jelas tujuan pendidikan Nasional yang 

bersumber dari sistem nilai  Pancasila dirumuska dalam Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 Pasal 3, bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentukwatak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehar, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi waga yang demokratis serta bertanggung jawab. 

2.) Tujuan Institusional (TI) 

Tujuan Institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga 

pendidikan. Dengan kata lain,  tujuan ini dapat didefenisikan sebagai kualifikasi 

yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat 

menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. 

3.) Tujuan Kurikuler  (TK) 

Tujuan Kurikuler adalah tujuan yangharus dicapai oleh setiap bidang studi 

atau mat pelajaran. Oleh sebab itu, tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai 



kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah mereka mnyelesaikan suatu bidang 

studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. 

4.) Tujuan Instruksional atau Tujuan Pembelajaran (TP) 

Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler, dapat 

didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah 

mereka mempelajari basan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali  

pertemuan. 

b. Komponen isi/Materi Pelajaran 

Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman 

belajar yang harus  dimiliki siswa. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik 

yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya 

tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan 

kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk 

mencapai tujuan yang ditentukan.
43

 

c. Komponen Strategi/metode 

Strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki  peran yang sangat 

penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi 

pembelajaran adalah merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk 
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penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya/kekuatan dalam 

pembelajaran. Ini berarti penyusunan suatu strategi baru sampai proses 

penyusunan rencana kerja belum sampai pada tindakan. Strategi disusun untuk 

mencapai tujuan tertentu. Artinya arah dari semua keputusan penyusan strategi 

adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah 

pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya 

diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Upaya untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun 

tercapai secara optimal dinamakan metode, ini  berarti metode digunakan untuk 

merealisasikan strategi yang telah ditetapkan.
44

 

d. Komponen Evaluasi 

Evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam 

pengembangan kurikulum, melalui evaluasi dapat ditemukan nilai dan arti  dalam 

kurikulum, sehinga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum 

dipertahankan atau  tidak,  dan bagian-bagian mana yang perlu disempurnakan.
45

 

Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan 

dapatdielompokkan ke dalam dua jenis yaitu : 

1.) Tes   
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Tes biasanya digunakan untuk mengukur keampuan siswa dalam aspek 

kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Proses pelaksanaan 

tes dilakukan setelah berakhir pembahasan atau atau  pokok bahasan atau 

setelah semester 

2.) Nontes 

Nontes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek 

tingkah laku termasuik sikap, minat, dan motivasi.  Ada beberapa jenis 

nontes sebagai alat evluasi diantaranya wawancara, observasi, studi kasus, 

dan skala penilaian. 

6. Model – model Pengembangan Kurikulum 

a. The Administrative Model 

Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan 

palinng banyak dikenal. Diberi nama model administrative karena inisiatif dan 

gagasan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur 

administrasi. Dengan wewenang administrasinya, administrator pendidikan 

membentuk suatu komisi atau tim pengarah pengembangan kurikulum. 

b. The Grass Roots Model 

Model pengembangan grass roots inisiatif dan upaya pengembangan 

kurikulum datang dari bawah, yaituguru – guru atau sekolah. Dalam model 

pengembangan ini, seorang guru, sekelompok guru, atau seluruh guru di suatu 

sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Pengembangan atau 



penyempurnaan ini dapat berkenaan dengan suatu komponen kurikulum, satu 

atau beberapa bidang studi ataupun seluruh bidang studidan seluruh 

komponen kurikulum.  

Pengembangan kurikulum yang bersifat grass roots, mungkin hanya 

berlaku untuk bidang studi tertentu atau sekolah tertentu, tetapi  mungkin  

pula dapat digunakan untuk bidang studi sejenis pada sekolah lain, atau 

seluruh bidang studi pada sekolah atau  daerah lain. Pengembangan kurikulum 

ini  memungkinkan terjadinya kompetisi didalam meningkatkan mutu dan 

sistem pendidikan, yang pada gilirannyaakan melahirkan manusia –manusia 

yang lebih mandiri dan kreatif.
46

 

c. Beauchamp’s System 

Model pengembangan ini dikembangkan oleh Beauchamp seorang ahli 

kurikulum. Beauchamp mengemukakan lima hal didalam pengembangan 

kurikulum. Pertama, menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan 

dicakup oleh kurikulum tersebut, apakah suatu sekolah, kecamatan, 

kabupaten, propinsi ataupun seluruh  Negara. Kedua, menetapkan personalia, 

yaitu siapa – siapa orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. 

Ketiga,organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini 

berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan 

umum dan tujuan lebih khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta 
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kegiatan evaluasi, dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. 

Keempat, implementasi kurikulum, langkah ini merupakan langkah 

melaksanakankurkulum. Kelima, adalah evaluasi,  

d. The Demonstration Model 

Model pengembangan ini pada dasarnya juga bersifat grass roots, datang dari 

bawah. Model  ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru 

bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. 

Model  ini umumnya bersekala kecil, hanya mencakup  beberapa sekolah.
47

 

e. Taba’s Inverted Model 

Menurut taba pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan 

kreatifitas guru – guru adalah yang bersifat induktif, yang merupakan inverse 

atau arah terbalik dari model tradisional. Adalima langkah dalam 

pengembangan kurikulum model taba, yaitu. Pertama mengadakan unit – unit 

eksperimen bersama guru – guru. Kedua menguji unit eksperimen. Ketiga 

mengadakan revisi dan konsolidasi. Keempat pengembangan keseluruhan 

kerangka kurikulum. Kelima implementasi dan diseminasi. 

f. Roger’s Interpersonal Relations Model 

Rogers adalah ahki psikologi atau psikoterapi, tetapi konsep – konsepnya 

tentang psikoterapi khususnya bagaimana membimbing individu juga dapat 

diterapkan dalam dunia pendidian dan pengembangan kurikulum. Menurut 

rogers, manusia berada dalam  proses perubahan. Sesungguhnya ia 
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mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada 

hambatan – hambatan tertentu ia membutuhkan orang lain untuk membantu 

mempercepat perubahan tersebut.  Pendidikan juga tidak lain merupakan 

upaya untuk membantu memperlancar dan mempercepat perubahan tersebut. 

Guru serta pendidik lainnya bukan pemberi informasi apalagi penentu 

perkembangan anak, mereka hanyalah pendorong dan pemelancar 

perkembangan anak. 

g. The System Action – Research Model 

Model pengembangan kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa 

perkeembangan kurikulum merupakan perubahan sosial.hal itu mencakup 

suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua,  siswa, guru, struktur 

sistem sekolah, pola hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan 

masyarakat. Sesuai  dengan asumsi tersebut, model ini menekankan pada tiga 

hal, yaitu hubungan insane, sekolah dan organisasi  masyarakat, serta wibawa 

dari pengetahuan profsional.
48

 

h. Emerging Technical Models 

Perkembangan bidang teknologi, dan ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai 

efisiensi efektifitas dalam bisnis, juga mempengaruhi perkembangan model  - 

model kurikulum. Tumbuh kecendrungan – kecendrungan baru  yang 

didsarkan atas hal  itu. 
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B. Pembahasan Kurikulum PAI 

1. Pengertian Kurikulum Pendidikan Agama Islam  

Pengertian kurikulum Pendidikan Agama Islam sebenarnya tidak jauh berbeda 

dengan kurikulum secara umum, perbedaan hanya terletak pada sumber 

pelajarannya saja. Sebagaimana yang diutarakan oleh Abdul Majid dalam 

bukunya Pembelajaran Agama Islam Berbasis Kompetensi, mengatakan  bahwa  : 

kurikulum Pendidikan Agama Islam adalah rumusan tentang tujuan, materi, 

metode dan evaluasi pendidikan yang bersumber pada ajaran agama Islam.
49

  

Pengembangan kurikulum pendidikan agama islam dapat  diartikan  sebagai 

Kegiatan menghasilkan kurikulum Pendidikan Agama Islam, proses mengaitkan 

satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum  Pendidikan 

Agama Islam  yang lebih baik, Kegiatan penyusunan(desain) , pelaksanaan, 

penilaian dan penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Agama Islam.
50

 

2. Ciri – ciri Kurikulum dalam Pendidikan Agama Islam 

Menurut Al-Syaibani yang di kutip oleh Nik Haryati, bahwa kurikulum 

pendidikan Islam seharusnya mempunyai ciri – ciri sebagai berikut : 

Kurikulum Pendidikan Islam harus menonjolkan mata pelajaran agama dan 

akhlak 
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a. Kurikulum pendidikan Islam harus memerhatikan pengembangan menyeluruh 

aspek pribadi siswa, yaitu aspek jasmani, akal, dan  rohani 

b. Kurikulum Pendidikan Islam memerhatikan keseimbangan antara pribadi dan 

masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani akal, dan rohani manusia 

c. Kurikulum Pendidikan Islam memerhatikan juga seni halus, yaitu ukir, pahat, 

tulis indah, gambar, dan sejenisnya 

d. Kurikulum Pendidikan Islam mempertimbangkan perbedaan – perbedaan 

kebudayaan  yang sering terdapat di tengah manusia karena perbedaan tempat 

dan zaman, kurikulum dirancang sesuai dengan kebudayaan itu
51

 

Berdasarkan ciri kurikulum pendidikan diatas, maka tidak dapat dipungkiri 

bahwa kurikulumm ini sangat menonjolkan akhlak pribadi muslim yang tinggi, 

atau dengan kata lain dalam masalah kecerdasan emosionalnya (EQ). serta dengan 

kurikulum ini dapat membangun masyarakat muslim di lingkungan sekolah, 

keluarga, masyarakat. Sehingga dapat di wujudkan perilaku  Islami, diantaranya 

berbudi pekerti luhur, baik terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri dan orang lain 

maupun dalam hubungan sosial mereka  
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3. Fungsi  Kurikulum Pendidikan Agama Islam 

Kurikulum  Pendidikan agama Islam untuk sekolah atau  madrasah berfungsi 

sebagai berikut : 

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik 

kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. 

b. Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di 

dunia dan akhirat. 

c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, 

baik fisik maupun lingkunngan sosial dan dapat mengubah lingkungannya 

sesuai ajaran Islam. 

d. Perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan – kesalahan, kekurangan – 

kekurangan dan kelemahan – kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari – hari. 

e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal  hal – hal negatif dari lingkungannya 

ataudari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. 

f. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem dan 

fungsionalnya. 

g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak – anak yang memiliki bakat 

khusus dibidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara 



optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri serta bagi orang 

lain.
52

 

4. Prinsip pengembangan kurikulum PAI  

Menurut Oemar mohammad Al-Toumy Al-Syaibany yang di kutip oleh Abudin 

Nata dalam hal ini menyebutkan tujuh prinsip kurikulum pendidikan Islam, yaitu : 

1.) Prinsip pertautan yang sempurna dengan Agama, termasuk ajaran dan nilai-

nilainya. 

2.) Prinsip menyeluruh (universal) pada tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan 

kurikulum, yakni mencakup tujuan membina akidah, akal dan jasmaninya, 

dan hal lain yang bermanfaat bagi masyarakatdalam perkembangan spiritual, 

kebudayaan, sosial, ekonomi, politik termasuk ilmu-ilmu agama, dan 

sebagainya. 

3.) Prinsip keseimbangan relatif antara tujuan-tujuan dan kandungan kurikulum. 

4.) Prinsip keterkaitan antara  bakat, minat, kemampuan-kemampuan dan 

kebutuhan belajar. 

5.) Prinsip pemeliharaan perbedaan-perbedaan individual diantara para pelajar, 

baik dari segi minat maupun bakatnya. 

6.) Prinsip menerima perkembangan dan perubahan sesuai dengan perkembangan 

zaman dan tempat. 
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7.) Prinsip keterkaitan antara berbagai mata pelajaran dengan pengalaman-

pengalaman dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum.
53

 

5. Tingkat pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam 

Tingkat atau tahapan dalam mengembangkan kurikulum di sekolah atau madrasah 

saat ini yang terjadi  di Indonesia adalah tingkat Nasional, tingkat lembaga, dan 

tingkat kelas 

1.) Pengembangan Kurikulum pada tingkat Nasional 

Dalam tingkat ini pengembangan kurikulum dibahas dalam tingkat nasional. 

Baik di lingkungan formal / sekolah maupun nonformal/ luar sekolah, dalam 

rangka merealisasikan tujuan pendidikan nasional.  

2.) Pengembangan kurikulum pada tingkat lembaga 

Pada tingkat ini, pengembangan kurikulum dilakukan untuk  tiap jenis 

lembaga pendidikan pada berbagai  satuan dan jenjang pendidikan. 

3.) Pengembangan Kurikulum Tingkat Kelas 

Pengembangan kurikulum Pada tingkat ini,   berbentuk rencana program 

pembelajaran di kelas atau modul. Pengembangan program pada tahap ini 

merupakan tahap kewenangan guru untuk mengembangkan program 

pembelajaran di kelas.
54
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6. Asas Kurikulum Pendidikan Agama Islam 

Seluruh sistem yang ada dalam masyarakat termasuk sistem pendidikan harus 

meletakkan dasar falsafah, tujuan dan kurikulumnya pada agama Islam atau 

syariat Islam. Termasuk juga apa yang terkandung dalam syariat, seperti prinsip – 

prinsip dan ajaran – ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muammalat 

dan hubungan – hubungan yang berlaku di dalam masyarakat. Ini semua akhirnya 

kembali pada dua sumber utama syariat Islam yaitu Al-Qur‟an dan al-sunnah.  

Pendidikan Agama Islam baik di SD, SMP, maupun SMA, secara umum 

tujuannya sama substansinya, yaitu untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan, 

dan akhlak mulia dengan melalui pemberian pengetahuan  dan pengalaman, 

sehingga setelah  proses pendidikan berakhir peserta didik menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berbangsa 

dan bernegara.
55

 

C. Pendidikan Agama Islam  

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan pesertapeserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, 

hingga mengimani, ajaran agama islam, dibarengi dengan tuntunan untuk 
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menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar 

umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.
56

 

Menurut Zakiyah Daradjat yang dikutip oleh  Abdul Madjid pendidikan 

agama islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar 

senantiasa dapat memahami ajaran islam secara menyeluruh.lalu menghayati 

tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai 

pandangan hidup. 

Tayar Yusuf yang dikutip oleh  Abdul Madjid mengartikan pendidikan agama 

islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, 

pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kepada generasi muda agar kelak 

menjadi manusia bertaqwa kepada Allah SWT. Sedangkan menurut A. Tafsir 

pendidikan agama Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada 

seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai ajaran Islam. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam 

rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan 

mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan 

yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
57
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2. Dasar -  dasar Pendidikan Agama Islam 

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah  mempunyai dasar  yang kuat.  

Dasar tersebut ditinjau dari berbagai segi, yaitu : 

a. Dasar Yuridis 

Dasar pelaksanaan Pendidikan Agama  berasal dari perundang–undangan yang 

secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan 

Agama di sekolah secara formal. Dasar yuridis formal tersebut terdiri dari tiga 

macam , yaitu : 

1) Dasar Ideal, yaitu dasar falsafah  Negara yakni Pancasila, sila pertama : 

ketuhanan Yang Maha Esa 

2) Dasar struktural / konstitusional, yaitu UUD 1945 dalam bab XI pasal 29 ayat 

1 dan 2, yang berbunyi : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa 

dan  Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk 

agama masing – masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya 

itu. 

3) Dasar operasional, yaitu terdapat dalam Tap MPR No IV/MPR/1973 yang 

kemudian dikokohkan dalam Tap MPR NO IV/MPR 1978 jo. Ketetapan MPR 

Np II/MPR/1983, diperkuat oleh Tap. MPR No. II/MPR/1988 dan Tap. MPR 

No II/MPR 1993 tentang garis–garis besar Haluan Negara yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara langsung 



langsung dimaksudkan dalam kurikulum sekolah-sekolah formal, mulai dari 

sekolah dasar hingga perguruan tinggi 

b. Segi Religius 

Yang dimaksud dengan dasar religius adalah dasar yang bersumber dari ajaran 

Islam. Menurut ajaran Islam, Pendidikan Agama adalah perintah Tuhan dan 

merupakan perwujudan ibadah kepada-Nya. Dalam al – Qur‟an terdapat ayat-ayat 

yang menunjukan perintah tersebut, seperti dalam surat an-Nahl ayat 125 : 

                            

                     

 

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhan-mu Dialah yang lebih baik mengetahui tentang siapa 

yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang – 

orang yang mendapat petunjuk” 

 

c. Aspek Psikologis  

Psikologis yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan kehidupan 

bermasyarakat. Hal ini didasarkan bahwa dalam hidupnya, manusia baik sebagai 

individu maupun sebagai anggota masyarakat dihadapkan pada hal-hal yang 

membuat hatinya tidak tenang dan tidak tenteram sehingga memerlukan adanya 

pegangan hidup. semua manusia di dunia ini selalu membutuhkan adanya 

pegangan hidup yang disebut agama. Mereka merasakan bahwa dalam jiwanya 



ada suatu perasaan yang mengakui adanya Dzat Yang Maha Kuasa, tempat  

mereka berlindung dan tempat mereka  memohon pertolongan-Nya. Hal ini terjadi 

pada masyarakat yang masih primitif maupun masyarakat yang sudah  modern. 

Mereka merasa tenang dan tenteram hatinya kalau mereka dapat mendekat kepada 

Dzat Yang Maha Kuasa.
58

 

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam di sekolah / madrasah  bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan 

pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang 

agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal 

keimanan, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi
59
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan  ( field research ) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan mengiterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian 

ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak 

melakukan kontrol dan memanipulasi variabel penelitian. Dengan metode 

deskriptif, peneliti memungkinkan untuk melakukan hubungan antarvariabel, 

menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang 

memiliki validitas universal. Di samping itu, peneliti deskriptif juga merupakan 

penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau 

hipotesis yang berkaitan dengan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai 

dengan apa adanya.
60

 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
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diamati. 
61

Penulis turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan dan objek yang akan dibahas. Penelitian lapangan ini adalah untuk 

mengetahui pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar 

Islam Terpadu Muhammadiyah Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota 

Bandar Lampungdan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 

pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Islam 

Terpadu Muhammadiyah Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar 

Lampung. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah Wakil kepala kurikulum 

bidang ke-Islaman (PAI) sebagai data primer, kepala sekolah serta guru PAI 

sebagai data sekunder. 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil obyek penelitian yaitu tentang “ 

pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Islam 

Terpadu Muhammadiyah Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar 

Lampung”, terdiri dari “Wakil kepala Kurikulum Ke-Islaman”, kepala sekolah 

dan guru PAI, Kemudian daerah penelitian ini berada di Sekolah Dasar Islam 

Terpadu Muhammadiyah Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar 

Lampung dan waktu pelaksanaan ini dilakukan di tahun ajaran semester genap 

tahun 2015/2016. 
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3. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode 

pengumpulan data. Adapun instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah:  interview, observasi, dan dokumentasi. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan sesuai dengan pembahasan dalam 

penelitian, maka beberapa metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi  

Observasi adalah "teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku 

obyek sasaran."
62

Metode ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung situasi 

lingkungan dan tempat penelitian. 

 

b. Wawancara 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu.
63
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Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 
64

 

1.) Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti 

telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh.oleh karena 

itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun 

telah disiapakan. 

2.) Wawancara Tidak Terstuktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan di tanyakan.
65

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur terhadap 

kepala kurikulum PAI dengan membawa sederetan pertanyaan untuk memperoleh 

data yang berkenaan dengan pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah Gunung Terang Kecamatan 

Langkapura Kota Bandar Lampung 
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, tentang kemampuan murid, dan sebagainya.
66

 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pengembangan 

kurikulum PAI yang dibuat oleh kepala kurikulum PAI di Sekolah  Dasar Islam 

Terpadu Muhammadiyah  Gunung terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar 

Lampung, sejarah berdirinya Sekolah  Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah  

Gunung terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung dan letak 

geografis. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Menganalisa merupakan langkah yang sangat kritis sekali dalam penelitian 

dengan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Data yang diperoleh akan 

dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1.) Reduksi data 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 
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peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.
67

 

 Dalam kegiatan ini peneliti menajamkan analisis, menggolongkan atau 

mengkategorikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat diverifikasi. 

 Pada tahap reduksi data, data yang dikumpulkan berupa pada observasi 

tentang pelaksanaan kurikulum PAI di Sekolah Dasar Islam terpadu Gunung 

Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung serta data interview 

mengenai pengembangan Kurikulum PAI di  Sekolah  Dasar Islam Terpadu 

Muhammadiyah  Gunung terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung 

2.) Display Data 

Display Data adalah menyajikan data dalam bentuk matriks, chart atau grafik, 

network dan sebagainya. Display data ini merupakan salah satu dari teknik teknik 

analisis data. Data yang semakin bertumpuk-tumpuk kurang dapat memberikan 

gambaran secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan display data. Dengan 

demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk 

data.
68
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Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flow chart dan sejenisnya. Yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah difahami tersebut.
69

 

Yang akan digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Hal ini dalam mendisplaykan data 

pengembangan Kurikulum  PAI  di Sekolah  Dasar Islam Terpadu 

Muhammadiyah  Gunung terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar 

Lampungkedalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami. 

3.) Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan) 

Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau 

memahami makna atau arti, ketentuan, pola-pola, penjelasan, atau sebab akibat, 

atau penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
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konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

A. Latar Belakang Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SDIT MUHAMMADIYAH 

SDIT Muhammadiyah terletak di Jl. Purnawirawan  Swadaya 5 Gunung Terang 

Langkapura Bandar Lampung. Dari awal berdirinya, sekolah ini selalu berorientasi 

pada sumberdaya manusia yang berkualitas, beriman, dan bertaqwa dengan 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses pembelajaran yang baik. 

Sekolah ini didirikan di atas lahan seluas 4.260 m
2 
 yang berdiri tanggal 15 Juli  2006.  

SDIT Muhammadiyah didirikan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

(PCM) Tanjung Karang Barat dan dipelopori oleh 5 orang guru (2 orang sebagai guru 

kelas, 3 orang guru bidang studi untuk Bahasa Arab, Bahasa Inggris dan PAI. Dalam 

perkembangannya sekolah ini memperluas lahan dengan jumlah luas keseluruhan 

(4260 + 405 + 615 + 400)= 5.680 m
2
.  

Pada awal berdirinya SDIT Muhammadiyah terdiri dari satu kelas dengan 

jumlah 24 peserta didik. Pada tahun kedua jumlah peserta didik baru kelas 1 

bertambah 60 peserta didik. Dan tahun berikutnya pun bertambah hingga sekarang. 

Pada tahun ini SDIT Muhammadiyah memiliki peserta didik lebih kurang 497 peserta 

didik. 



Adapun dalam  perekrutan guru, sejak awal berdiri proses perekrutan guru di 

SDIT Muhammadiyah telah menetapkan kriteria khusus bagi calon guru. Kriteria 

tersebut meliputi kemampuan akademis, kemampuan membaca Al-Qur‟an, Hafalan 

Al-Qur‟an yang memadai, pemahaman tentang konsep pendidikan dan keIslaman 

yang baik, dan memiliki kepribadian yang baik. Hal ini dilakukan untuk menjaga 

kualitas dan sejalan dengan visi misi serta tujuan sekolah telah dibangun bersama 

demi kemajuan sekolah di masa yang akan datang 

2. Visi  dan Misi SDIT MUHAMMADIYAH 

a. Visi SDIT MUHAMMADIYAH 

“Menjadi Sekolah Unggul di Bandar Lampung pada tahun 2020” 

b. Misi SDIT MUHAMMADIYAH 

1) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang seimbang antara pendidikan 

umum dan pendidikan moral keagamaan bagi peserta didik.  

2) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang mumpuni, profesional dan 

memiliki pemahaman dan pengamalan Al-qur‟an yang baik dan benar. 

3) Melengkapi Sarana dan Prasarana guna menumbuh kembangkan potensi 

dasar/fitrah siswa (intelektual, emosional dan spiritual). 

 

 

 



3. Identitas Sekolah  

Nama Sekolah  : SDIT Muhammadiyah  

NSS   : 10226004012 

NPSN   : 10810255 

Status   : Swasta 

Akreditasi  : B 

Tahun di dirikan : 2006 

Alamat Sekolah : Jl. Purnawirawan Gg.Swadaya V Gunung Terang  

Kecamatan  : Langkapura 

Kabupaten/Kota : Bandar Lampung 

Provinsi  : Lampung 

Nomor Telepon : 07215601048/082306347053 

4. Tujuan Sekolah 

a. Menghasilkan generasi unggul, beraqidah dan berakhlaq mulia yang memiliki 

pemahaman dan pengamalan alqur‟an yang baik dan benar,  

b. Mampu bersaing secara akademis, memiliki mental yang tangguh dan 

ketrampilan hidup dasar untuk menghadapi tantangan kehidupan masa depan. 

c. Menciptakan generasi qur‟ani yang memiliki hafalan minimal 2 sampai 

dengan 3 juz. 

 

 



5. Data Guru dan Karyawan 

Tabel  1 

Data Guru dan Karyawan 

No Nama Jabatan Pendidikan 

Terahir 

1 Andri Sattriawan, 

S.Pd 

Kepala Sekolah S1 

2 Nurmalia Syihli, 

S.Pd 

Pj.Kurikulum S1 

3 Asep Bambang S, 

S.Pd.I 

Pj. Kur. Keislaman S1 

4 Ramlan,S.Pd.I Pj. Kesiswaan S1 

5 Rohmat Santosa, 

S.Pd.I 

Pj. Sarana dan 

Prasarana 

S1 

6 Jakfar Syadid, 

S.Sos, M.Pd 

Guru S2 

7 Nopi Hendra, 

S.Pd.I 

Guru S1 

8 Drs. Mujiyana Guru S1 

9  Devi Yunita, S.Pd. Guru  S1  

10 Eny Rahayu, S.Pd.I Guru S1 

11 Pujiharti, S.Pd.I Guru S1 

12 Dwi Ervina 

Winata, M.Pd 

Guru S2 

13 Efi Litaria, S.Pd Guru S1 

14 Maika Alfiana, 

S.Pd 

Guru S1 

15 Wiwin 

Alwiningsih, S.Pd 

Guru S1 

16 Kurniza, S.Pd Guru S1 

17 Martini, S.Pd Guru S1 

18 Opik Rohavik, 

S.Pd.I 

Guru S1 

19 Yushilatu Felayati 

A, S.Pd 

Guru S1 

20 RiaLeza Asma, 

S.Pd.I. 

Guru S1 

21 Supriyadi, S.Pd Guru  



22 Indah Damai Yanti, 

S.Pd.I 

Guru S1 

23 Dewi Ratih 
Apriyani, S.Pd. 

Guru S1 

24 Fitriani, A.Md.   Guru Proses S1 

25 Nurul Aini, A.Md  Guru Proses S1 

26 Nur Hidayati, 

A.Md  

Guru Proses S1 

27 Asmawati, A.Ma Guru Proses S1 

28 Irwansyah Guru Proses S1 

29 M.Rosyid Al Azizi, 

A,Ma. 

Guru Proses S1 

30 Nova Riyanto Guru Proses S1 

31 Ridwan S.Pd.I Ka. Tata Usaha S1 

32 Misrun Hadi, S.Ag Pengelola Koperasi S1 

33 Sri Haryati, S.Pd.I Bendahara BOS S1 

34 Purnomo, SE. Operator Sekolah S1 

35 Sri Andiyani, 

S.Pd.I 

Pj. Ekstra dan 

UKS 

S1 

36 M. Mutatohirin, 

A.Ma 

Pj. Perpustakaan Proses S1 

37 Andika 

Wisdiantoro   

Administrasi TU Proses S1 

38 Mas'ud Petugas Keamanan SMA 

39 Ashar Sopir Abudemen SMA 

Sumber  : Dokumentasi Data Guru dan Karyawan 

6. Sarana dan Prasarana 

Tabel 2 

Sarana dan prasarana 

Sarana dan Prasarana Kondisi  

Ruang kelas Baik 

Ruang kantor Baik 

UKS Baik 

Perpustakaan Baik 

Mushollah Baik 

Abudemen Baik 

Lapangan Futsal Baik 

Lapangan Basket  Mini Baik 



 

 

Sumber : Dokumentasi sarana dan Prasarana 

7. Struktur Sekolah SDIT  Muhammadiyah Gunungterang 

Tabel 3 

Struktur sekolah SDIT Muhammadiyah  Gunungterang 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Struktur Sekolah 

 

 

 

 

Kamar Mandi (WC) Baik 

Kantin Baik 

Ruang computer Baik 

Majelis 

Dikdasmen 

Kepala Sekolah Komite Sekolah 

PJ Kurikulum 

Nasional 

PJKurikulum 

Ke-Islaman 

PJ 

Kesiswaan 

PJ Sarana dan 

Prasarana 



B. Penyajian Data 

1. Pengembangan Kurikulum PAI di SDIT Muhammadiyah 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah merupakan sekolah dasar yang berada 

di bawah naungan Organisasi Muhammadiyah. SDIT Muhammadiyah Gunungterang 

memadukan antara kurikulum Nasional dengan kurikulum Islam Terpadu 

Muhammadiyah. Dalam penerapannya, SDIT Muhammadiyah melakukan 

pengembangan – pengembangan kurikulum  Islam terpadu Muhammadiyah.  

Dari hasil  wawancara dengan kepala sekolah SDIT Muhammadiyah Bpk Andri 

Sattriawan S.Pd dan  Bpk Asep Bambang S.Pd.I selaku  Penanggungjawab 

KurikulumPAI beliau menyatakan bahwa : 

SDIT Muhammadiyah Gunungterang memadukan kurikulum, yaitu kurikulum  

Nasional (KTSP dan K13) dengan KurikulumIslam Terpadu, sehingga ditambahkan 

beberapa mata pelajaran seperti Pendidikan Agama Islam, Bahasa Arab, 

Kemuhammadiyahan ,Tahfidz, Tahsin, Doa Hadits. 

Untuk mendiskripsikan mengenai pengembangan kurikulum Pendidikan Agama 

Islam di SDIT Muhammadiyah Gunungterang  berikut ini disajikan hasil wawancara 

dan Observasi dengan beberapa informan dalam penelitian, dengan Komponen 

Kurikulum sebagai indikator dari pengembangan kurikulum. 

 

 

 



a. Komponen Tujuan 

1.) Apa tujuan yang melatarbelakangi pengembangan kurikulum Pendidikan 

Agama Islam di SDIT muhammadiyah Gunungterang ? 

Bpk Asep Bambang S.Pd.I Selaku Penanggung Jawab Kurikulum Islam 

Terpadu menyatakan bahwa :  

SDIT Muhammadiyah ingin menciptakan  keseimbangan antara pendidikan 

umum dan pendidikan Agama dan memberi bekal agama pada tingkat  dasar 

kepada para peserta peserta didik. 

2.) Bagaimana proses menyusun kurikulum PAI di SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang ? 

Bpk Asep Bambang S.Pd.I selaku penanggung jawab Kurikulum Islam 

Terpadu  menyatakan bahwa : 

Kurikulum Islam Terpadu  dirumuskan dan dikonsep oleh penanggungjawab 

Kurikulum PAI kemudian dimusyawarahkan didalam rapat bersama Kepala 

sekolah, Guru dan komite sekolah 

 

b. Komponen Isi 

1.) Bagaimana menentukan isi kurikulum PAI di SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang ? 

Bpk Asep Bambang S.Pd.I selaku penanggung jawab Kurikulum Islam 

Terpadu  menyatakan bahwa : 

Dalam menentukan isi Kurikulum IslamTerpadu sekolah menyesuaikan 

dengan Tujuan sekolah kemudian juga melihat dari kebutuhan murid dan 

juga orang tua wali murid 

 

2.) Apakah isi kurikulum berkaitan dengan visi misi dan tata tertib sekolah ? 



Bpk Andri Sattriawan S.Pd. selaku kepala sekolah di SDIT 

Muhammadiyah Gunungterang  menyatakan bahwa : 

Selain Pengembangan kurikulum disesuaikan dengan tujuan sekolah. juga 

dengan  tata tertib berkaitan, karena dengan adanya tata tertib idapat 

menunjang keberhasilan kurikulum 

3.) Apakah ada keterlibatan dari dinas pendidikan atau pemerintah ? 

Asep Bambang S.Pd.I selaku penanggung jawab Kurikulumm Islam 

Terpadu  menyatakan bahwa : 

Dalam pengembangan kuirkulum  Islam Terpadu  yang dilakukan  oleh 

SDIT Muhammadiyah gunungterang belum  ada keterlibatan dari 

pemerintah secara langsung, sejauh ini pemerintah hanya sebatas  

mendukung 

 

4.) Apakah guru terlibat dalam pengembangan kurikulum PAI di SDIT 

Muhammadiyah Gunungterang ? dan peran nya seperti apa ? 

Bpk Ramlan S.Pd.I selaku Guru PAI dan Penanggung jawab Kesiswaan 

menyatakan bahwa : 

Dalam pengembangan kurikulum PAI  di  SDIT  Muhammadiyah 

Gunungterang guru terlibat dalam dalam pembentukannya  didalam rapat 

dan peran aktif dari guru dalam pengembangan kurikulum PAI  yakni 

yang sudah menjadi kesepakatan kemudian dijalankan 

 

c. Komponen Strategi / Metode 

1.) Bagaimana strategi yang dilakukan sekolah dalam pengembangan 

kurikulum PAI di SDIT Muhammadiyah Gunungterang ? 

Bpk Andri Sattriawan S.Pd. selaku kepala sekolah di SDIT 

Muhammadiyah Gunungterang  menyatakan  bahwa : 



Strategi yang diterapkan oleh sekolah dalam Pengembangan Kurikulum 

PAI diantaranya mengembangkan gurunya dengan cara 

pelatihan – pelatihan bagi guru ,misalkan pelatihan media pembelajaran 

berbasis teknologi dan mempraktekannya. Kemudian penempatan dua  

orang guru  dalam satu  kelas kemudian juga sekolah mensosialisasikan 

kepada wali murid,bagaimana peran orang tua dirumah bagaimana orang 

tua membantu mensukseskan program – program sekolah dan juga 

meningkatkan sarana dan prasarana yang ada  dalam sekolah 

 

a. Komponen Evaluasi 

1.) Bagaimana cara mengevaluasi hasil dari kurikulum yang sudah diterapkan ? 

Bpk Andri Sattriawan S.Pd. selaku kepala sekolah di SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang  menyatakan : 

Dalam menevaluasi kurikulum PAI yang sudah diterapkan sekolah melalui 

rapat yang dilaksanakan pada setiap hari jum‟at dengan laporan dari  masing-

masing guru terhadap obsrvasi  dan nilai yang dilakukan oleh guru. 

 

2. Hasil pengembangan kurikulum PAI di SDIT Muhammadiyah Gunungterang 

1.) Adakah hasil dari pengembangan kurikulum PAI di SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang? 

Bpk Andri Sattriawan S.Pd. selaku kepala sekolah dan Bpk Asep Bambang S.Pd.I 

selaku penanggung jawab Kurikulum Islam Terpadu SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang  menyatakan bahwa : 

Dari pengengembangan yang dilakukan dalam kurikulum PAI di  SDIT 

Muhammadiyah Gunungterang mendapat hasil  yang berbentuk  mata pelajaran 

dan program program, seperti lahirnya mata pelajaran tahfidz, tahsin, doa hadits, 

kemudian program pekanan, buku penghubung, juga program gerakan literasi 

membaca selain itu  sekolah juga berhasil mendapat prestasi juara dalam lomba 

lomba yang diikuti. 

 

C. Analisis Data 



Pengembangan Kurikulum PAI di SDIT Muhammadiyah Gunungterang 

Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung 

Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi telah disajikan sebelumnya, 

setelah data disajikan, data tersebut dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan. Proses 

analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data juga berarti 

proses yang berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Pendekatan yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriftif kualitataif.  

Dari data yang peneliti dapatkan dari berbagai sumber melalui wawancara dan 

dokumentasi bahwasanya di sekolah SDIT Muhammadiyah Gunungterang 

mengembangkan kurikulum PAI dan didalam kurikulum PAI tersebut terdapat 

beberapa mata pelajaran yaitu Tahfidz, Tahsin, Doa Hadits, Kemuhammadiyahan, 

dan juga PAI. Berdasarkan teori yang telah peneliti jelaskan di bab II tentang 

pengembangan kurikulum dengan komponen – komponen kurikulum yang dijadikan 

indikator  

Pertama, berdasarkan wawancara dan pengamatan  peneliti pada saat melakukan 

penelitian,  sekolah SDIT Muhammadiyah gunungterang adalah sekolah yang 

memadukan kurikulum, yaitu kurikulum nasional yang berasal dari pemerintah dan 

kurikulum Islam terpadu yang berasal dari sekolah sendiri. Kemudian kurikulum PAI 

disi dinamakan kurikulum Islam Terpadu  



Kedua, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan oleh peneliti pada saat  

penelitian dalam pengembangan kurikulum Islam Terpadu di SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang yang menjadi tujuan dalam  pengembangan kurikulum  Islam Terpadu  

ini adalah  ingin menciptakan generasi genersi yang Islami yang terlihat dari upaya - 

upaya yang dilakukan sekolah seperti dengan diadakan nya mata pelajaran seperti 

Tahfidz tahsin PAI Kemuhamadiyahan dan juga bahasa arab serta melalui  

pembiasaan pembiasan seperti shalat berjamaah kegiatan dan tata tertib yang 

bercirikas Islam . dan menyeimbangkan antara pendidikan secara umum dengan 

pendidikan Agama Islam, melalui perpaduan kurikulum Islam terpadu dan kurikulum 

Nasional siswa mendapatkan pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia 

pendidikan kewarganegaraan dan juga computer dan lain lain serta mata pelajaran 

yang berbasis agama Islam seperti PAI bahasa arab, tahfidz, tahsin 

kemuhammadiyahan dan doa hadits. 

Ketiga,berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan  oleh peneliti 

pada saat penelitian diketahui dalam proses pembuatan kurikulum Islam Terpadu ini 

yaitu adalah penanggung jawab kurikulum Islam terpadu merumuskan kurikulum 

kemudian di musyawarahkan dalam rapat sekolah bersama kepala sekolah dan dewan 

guru. Dan ketika sudah disepakati kemudian disahkan oleh sekolah, komite sekolah 

dan Dinas Pendidikan dalam hal ini  Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Diketahui 

juga dari hasil wawancara bahwasanya dalam pengembangan kurikulum Islam 

Terpadu ini belum ada keterlibatan langsung dari pemerintah, sejauh ini hanya 



sebatas mendukung, dan dari pihak guru di SDIT muhammadiyah sejauh ini peran 

aktifnya adalah menjalankan kurikulum dari hasil musyawarah pada saat rapat. 

Diketahui  juga dalam menentukan isi di kurikulum Islam Terpadu ini yang menjadi 

acuan nya adalah tujuan sekolah, juga visi misi sekolah. dan didukung oleh tata tertib 

sekolah dalam penerapannya. 

Keempat, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan  oleh peneliti 

pada saat penelitian diketahui sekolah menggunakan strategi metode dalam 

pengembangan kurikulum ini agar berjalan maksimal, diantaranya adalah sekolah 

mengembangkan guru gurunya, diantaranya dengan meninggkatkan profesionalisme 

dan kompetensi guru seperti contohnya  guru juga memiliki setoran hafalan, 

memberikan pelatihan media pembelajaran berbasis teknologi, selain itu sekolah juga 

menempatkan  dua orang guru dalam satu kelas, dimana guru - guru tersebut sesuai 

dengan bidang keahlian masing – masing yaitu pengetahuan umum dan agama 

kemudian sekolah juga mengadakan program program yang membantu untuk 

berhasilnya mata pelajaran yang termasuk  dalam kurikulum islam, seperti misalnya  

program muroja‟ah dimana program tersebut untuk membantu mata pelajaran tahfid 

qur‟an, kemudian  strategi selanjutnya adalah sekolah mengadakan  pertemuan dan 

mewawancarai dengan wali murid,  ini dimaksudkan pihak  sekolah  ingin 

membangun komitmen bersama orang tua untuk mendidik siswa, dengan kerjasama 

yang baik antara orang tua dan wali murid ini bisa membuat  kurikulum  berjalan 

dengan baik,  selain itu sekolah juga membuat sebuah buku  yang dinamakan buku 



penghubung, buku penghubung ini menjadi salah satu media yang mengkontrol  

siswa ketika dirumah dan disekolah. Selain itu  buku penghubung ini juga merupakan 

termasuk media komunikasi guru dan wali murid selain menggunakan telepon atau  

Hp. Kemudian strategi lainnya yang diterapkan oleh sekolah adalah dengan 

melengkapi sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang guru dan murid dalam 

proses belajar mengajar seperti contohnya ruang kelas yang nyaman, lingkungan 

sekolah yang yang bersih juga adanya perpustakaan, ruang multimedia / komputer.  

Kelima, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan  oleh peneliti 

pada saat penelitian diketahui langkah sekolah dalam mengevaluasi melalui rapat 

yang dilakukan setiap hari jum‟at didalam rapat ini guru – guru melaporkan hasil 

perkembangan siswa dari kelas masing – masing kemudian , selain itu juga dengan 

tes dan observasi. Tes disini yaitu ujian –ujian, seperti ujian semester, mid semester 

maupun ulangan harian, selain itu juga observasi yang dilakukan guru selama 

disekolah dan laporan orang tua dirumah.  Kemudian sekolah juga mencari titik 

lemah yang menjadi permasalahan, seperti apabila ada murid yang mengalami 

masalah apakah nilai yang kecil atau permasalahan lain seperti kurang motivasi 

belajar 

Keenam,  berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan  oleh peneliti 

pada saat penelitian diketahui bahwa hasil dari  pengembangan kurikulum Islam 

Terpadu yang ada di SDIT Muhammadiyah Gunungterang yaitu adanya mata 

pelajaran – mata pelajaran seperti Tahfidul Qur‟an, Tahsin, doa hadits yang memang 



menurut peneliti masih asing apabila dijadikan sebuah mata pelajaran, berdasarkan 

pengalaman peneliti umumnya mata pelajaran tersebut hanya dijadikan 

ekstrakulikuler. Kemudian hasil lainnya ada dalam kemampuan akademik siswa 

seperti berhasil juara dalam perlombaan - perlombaan yang diikuti siswa dari 

berbagai tingkat, diantaranya  tingkat kecamatan, tingkat kota , tingkat provinsi 

bahkan tingkat regional Sumbagsel. 

Dari hasil pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa di Sekolah SDIT 

Muhammadiyah gunungterang mengadakan pengembangan kurikulum dan dalam 

prosesnya kurikulum tersebut tidak ada campur tangan dari pemerintah yang 

berarti pengembangan tersebut hanya dilakukan oleh sekolah dan diterapkan oleh 

sekolah. kemudian dalam penerapannya sekolah mengajak orangtua atau wali 

murid untuk berpartisipasi dalam pelasanaan yaitu dengan mendukung dalam 

penerapan kurikulum dirumah dengan buku peghubung sebagai alat komunikasi 

antara sekolah dan walimurid.dan hasil dari pengembangan kurikulum  tersebut 

dalam bentuk  mata pelajaran,  program sekolah. 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Pengembangan kurikulum PAI di SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang dilaksanakan oleh : penanggungjawab kurikulum PAI, kepala 

sekolah, guru PAI dan komite sekolah. Pengembangan kurikulum PAI di 

SDIT Muhammadiyah dalam proses pengembangannya, yaitu dimulai dari 

tahap merumuskan kurikulum PAI yang dilakukan oleh penanggungjawab 

kurikulum PAI kemudian dimusyawarahkan bersama kepala sekolah dan 

dewan guru kemudian setelah ada kesepakatan bersama diterapkan oleh 

sekolah. Strategi yang diterapkan yaitu melengkapi sarana dan prasarana, 

meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru serta menerapkan tata 

tertib. Dalam mengevaluasi kurikulum PAI SDIT Muahammadiyah 

Gunungterang dengan cara rapat yang dilakukan setiap hari jum‟at, kemudian 

melihat dari perkembangan siswa berdasarkan  nilai dan observasi kepada 

siswa. 

Dari pengengembangan yang dilakukan dalam kurikulum PAI di  

SDIT Muhammadiyah Gunungterang mendapat hasil  yang berbentuk  mata 

pelajaran dan program program, seperti lahirnya mata pelajaran tahfidz, 

tahsin, doa hadits, kemudian program pekanan, buku penghubung, juga 

program gerakan literasi membaca selain itu  sekolah juga berhasil mendapat 



prestasi juara dalam lomba lomba yang diikuti. Berdasarkan itu  bisa 

disimpulkan  bahwa di sekolah SDIT Muhammadiyah Gunungterang 

Kecamatan Langkapura  Kota Bandar Lampung mengembangan Kurikulum 

PAI dan ada hasil  yang diperoleh dari pengembangan kurikulum PAI 

 

B. SARAN 

Dengan ini, penulis mengajukan beberapa saran yang penulis harapkan 

mampu memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya : 

1. pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang ada di sekolah 

SDIT Muhammadiyah Gunungterang Kecamatan Langkapura  Kota 

Bandar Lampung mulai dari pakar-pakar ilmu pendidikan, administrasi 

pendidikan, guru, orang tua, serta siswa agar senantiasa saling mendukung 

dan bekerja sama dalam upaya pengembangan kurikulum pendidikan agama 

Islam, sehingga proses pengembangan kurikulum dapat berjalan sesuai d 

ngan harapan dari tujuan pendidikan serta penerapannya bisa tercapai dan 

terlaksana dengan baik. 

2. Bagi lembaga-lembaga pendidikan lain, pengembangan dan penerapan 

kurikulum PAI hendaknya dapat dilakukan sebagai inovasi pada sekolah 

masing-masing. 

3. Bagi pemerintah agar bisa terlibat dan selalu mendukung dari 

pengembangan kurikulum PAI yang dilakukan oleh sekolah. 



4. Bagi peneliti lanjutan, agar dapat mempergunakan hasil penelitian ini 

sebagai kajian untuk diadakan penelitian lebih lanjut tentang pengembangan 

kurikulum pendidikan Agama Islam. Serta hendaklah peneliti selanjutnya 

dapat memperluas ruang lingkup yang terkait dengannya. 
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Kerangka Obervasi 

Pengembangan Kurikulum PAI Di SDIT Muhammadiyah Gunungterang 

Kecamatan Langkapura Kota Bandar lampung 

  

Fokus Penelitian Sub Fokus Indikator  Hasil Observasi 

Pengembangan 

Kurikulum PAI  

Komponen 

Kurikulum PAI 

Komponen Tujuan  

Komponen Isi  

Komponen Strategi  

Komponen 

Evaluasi 

 



 Kisi-Kisi Pedoman Observasi Dan Wawancara  IndikatorPengembangan 

Kurikulum PAI Di SDIT Muhammadiyah Gunungterang Kecamatan 

Langkapura Kota Bandar Lampung 

 

Pedoman Wawancara 

A. Kepala Sekolah 

1. Bagaimana penerapan kurikulum  di SDIT Muhammadiyah Gunungterang 

? 

2. Apakah pengembangan kurikulum   PAI di SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang berkaitan dengan visi misi dan tata tertib sekolah ? 

3. Bagaimana strategi dalam mengembangkan kurikulum PAI di SDIT 

Muhammadiyah Gunungterang ? 

4. Bagaimana langkah cara mengevaluasi dari pengembangan kurikulum 

yang sudah dilakukan ? 

5. Apakah rapat evaluasi  mengundang wali murid? 

6. Bagaimana hasil dari  pengembangan kurikulum PAI yang sudah 

dilaksanakan  oleh SDIT Muhammadiyah Gunungterang 

 

 

 

Fokus penelitian Sub fokus Sumber data Metode pengumpul 

data  

Pengembangan 

Kurikulum PAI 

Komponen 

Kurikulum 

Kepala Sekolah , 

Penanggungjawab 

Kurikulum PAI, 

dan Guru PAI 

Wawancara dan 

Observasi 



B. Penanggungjawab Kurikulum PAI 

1. Bagaimana penerapan kurikulum  di SDIT Muhammadiyah Gunungterang 

? 

2. Apa Tujuan yang melatar belakangi  Pengembangan Kurikulum PAI di 

SDIT Muhammadiyah Gunungterang ? 

3. Bagaimana langkah menyusun Kurikulum Kurikulum PAI di SDIT 

Muhammadiyah Gunungterang ? 

4. Bagaimana menentukan isi dari kurikulum PAI 

5. Apakah pemerintah terlibat dalam pengembangan kurikulum PAI  di 

SDIT Muhammadiyah Gunungterang ? 

6. Bagaimana strategi dalam mengembangkan kurikulum PAI di SDIT 

Muhammadiyah Gunungterang ? 

7. Adakah kendala dalam proses pengembangan kurikulum PAI di SDIT 

Muhammadiyah Gunungterang ? 

8. Bagaimana langkah – langkah cara mengevaluasi dari pengembangan 

kurikulum yang sudah dilakukan ? 

9. Bagaimana hasil dari  pengembangan kurikulum PAI yang sudah 

dilaksanakan  oleh SDIT Muhammadiyah Gunungterang ? 

 

C. Guru PAI 

1. Apakah guru PAI terlibat dalam pengembangan kurikulum PAI  

2. Apakah guru membuat rpp sebelum  mengajar dan bagaimana metode dan 

strategi yang digunakan dalam proses penerapannya di kelas ? 

3. Bagaimana hasil dari  pengembangan kurikulum PAI yang sudah 

dilaksanakan  oleh SDIT Muhammadiyah Gunungterang ? 

4. Bagaimana dengan sistem dua guru dalam satu  kelas , apakah itu 

membantu atau justru menyulitkan ketika dikelas? 
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PROGRAM SEMESTER  

TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017 

SEKOLAH  : SDIT Muhammadiyah Gunung Terang 

MATA PELAJARAN  : Pendidikan Agama Islam  

KELAS / SEMESTER  : VI (Enam) / 1 (satu) 

POKOK BAHASAN  : Mari belajar surat Al Kafirun dan Al Maidah ayat 2 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW 

Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 

3 4 5 1 2 3 4  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.1 Terbiasa 
membaca Al 
Qur’an 

3.1 Mengetahui 

makna Q.S. Al 

Kafirun dan Al 

Maidah ayat 2 

dengan benar 

4.1 Membaca Q.S. 

Al Kafirun dan 

Al Maidah ayat 

2 denganjelas 

dan benar 
4.2 Menulis Q.S. Al 

Kafirun dan Al 
Maidah ayat 2 
dengan benar 

4.3 Menyebutkan 
arti Q.S. Al 

1. Melafalkan kata 

dan kalimat surat 

Al Kafirun dan Al 

Maidah engan 

harakat dan 

makhraj yang benar  

2. Menulis ayat surat 

Al Kafirun dan Al 

Maidah ayat 2 

dengan tepat dan 

mengetahui isi 

pokok surat Al-

Kafirun dan Al 

maidah ayat 2   

3. Menerapkan 

hukum tajwid (alif 

lam dan izhar)  

4. Dapat mengartikan 

perayat dan perkata 

Surat Al Kafirun 
dan Al Maidah 
ayat 2  

6 JP 

 

                            



 

 

STANDAR KOMPETENSI : Mengartikan Q.S. Al Kafirun dan Al Maidah ayat 2 
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Kafirun dan Al 
Maidah ayat 2 
dengan benar 
 
Uji kompetensi 

 

surat Al Kafirun 

dan Al Maidah ayat 

2 dengan benar 

   Surat Al Kafirun 

dan Al Maidah 

                             

Uji Kompetensi  2JP                             

Remedial  2JP                             

Pengayaan  2JP                             



 

 

 

PROGRAM SEMESTER  

TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017 

SEKOLAH : SDIT Muhammadiyah Gunung Terang 

MATA PELAJARAN  : Pendidikan Agama Islam  

KELAS / SEMESTER  : VI (Enam) / 1 (satu) 

POKOK BAHASAN  : Perilaku Toleransi dan Simpatik 

 

STANDAR KOMPETENSI : Menerapkan perilaku toleransi dan sikap simpatik sebagai implementasi dari Q.S. Al Kafirun, Al Maidah ayat 2 dan Al Hujurat 

ayat 13  

   

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW 

Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2.3 Memiliki sikap 

toleran dan 

simpatik kepada 

sesame sebagai 

imlementasi dari 

pemahaman isi 

kandungan Q.S. 

Al Kafirun dan 

Al Maidah ayat 

2  

2.5 Memiliki 

1. Mampu 

memiliki sikap 

toleran dan 

simpatik kepada 

sesama sebagai 

imlementasi dari 

pemahaman isi 

kandungan Q.S. 

Al Kafirun dan 

Al Maidah ayat 

2  

Perilaku toleransi 

dan simpatik 

4JP                             



 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW 

Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

perilaku hidup 

rukun sebagai 

implementasi 

dari pemahaman 

Q.S. Al Hujurat 

ayat 13 

4.4 Mencontohkan 

perilaku toleran 

dan simpatik 

sebagai 

implementasi 

dari pemahaman 

Q.S. Al Kafirun 

dan Al Maidah 

ayat 2 

2. Mampu 
menerapkan 
perilaku hidup 
rukun sebagai 
implementasi dari 
pemahaman Q.S. 
Al Hujurat ayat 13 

3. Mampu 
memberikan 
perilaku toleran 
dan simpatik 
sebagai 
implementasi dari 
pemahaman Q.S. 
Al Kafirun dan Al 
Maidah ayat 2 

                                

Uji Kompetensi  1 JP                             

Remedial  1 JP                             
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POKOK BAHASAN  : Iman kepada qada dan qadar 

 

STANDAR KOMPETENSI : Meyakini dan mengimani adanya qada dan qadar 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW 

Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.3 Menyakini 

adanya qada dan 

qadar 

2.7 Memiliki 

perilaku yang 

mencerminkan 

iman kepada 

hari akhir 

3.4 Memahami 

hikmah beriman 

kepada hari 

akhir yang dapat 

membentuk 

perilaku akhlak 

mulia  

1. Mampu 

meyakinkan diri 

adanya qada dan 

qadar 
2. Mampu memiliki 

perilaku yang 
mencerminkan 
iman kepada hari 
akhir 

3. Mampu 
mengambil 
hikmah beriman 
kepada hari akhir 
yang dapat 
membentuk 
perilaku akhlak 

        Iman kepada 

qada dan qadar  

6 JP                             



 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW 

Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4.5 Menunjukan 

contoh qada dan 

qadar dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

sebagai 

implementasi 

dari pemahaman 

rukun iman 

Uji kompetensi 

mulia  
4. Mampu 

menunjukan 
contoh qada dan 
qadar dalam 
kehidupan sehari-
hari sebagai 
implementasi dari 
pemahaman 
rukun iman 

Uji kompetensi 

                                

                                

Uji Kompetensi  1 JP                             

Remedial  1 JP                             

Pengayaan  1 JP                             
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STANDAR KOMPETENSI : Memiliki akhlak terpuji 

 

 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW 

Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2.4 Memiliki sikap 

berbaik sangka 

kepada sesama 

sebagai 

implementasi 

dari pemahaman 

Q.S. Al Hujurat 

12 

4.6 Mencontohkan  

sikap berbaik 

sangka kepada 

sesama sebagai 

1. Mampu 

mengetahui sikap 

baik sangka 

kepada sesama 

sebagai 

implementasi dari 

pemahaman Q.S. 

Al Hujurat 12 

2. Mampu bersikap 

berbaik sangka 

kepada sesama 

sebagai 

        Akhlak terpuji 4JP                             



 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW 

Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

implementasi 

dari pemahaman 

Q.S. Al Hujurat 

12 

 

implementasi dari 

pemahaman Q.S. 

Al Hujurat 12 

3. Mampu 

mencontohkan  

sikap berbaik 

sangka kepada 

sesama 

                                

Uji Kompetensi  2JP                             

Remedial  1JP                             

Pengayaan  1JP                             
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Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW 

Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3.2 Mengartikan 

makna Asmaul 

Husna: As 

Samad, Al 

Muqtadir, Al 

Muqoddim, dan 

Al Baqi 
Uji kompetensi 

1. Meyakini adanya 

Asmaul Husna 

 

2. Mengetahui arti 

Asmaul Husna 

 

3. Mampu mengetahui 

asmaul husna 

sebagai 

pengetahuan untuk 

lebih beriman dan 

Asmaul Husna 5 JP                             



 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW 

Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

bertaqwa kepada 

Alloh 

 

 

 

 

Uji Kompetensi  1 JP                             

Remedial  2 JP                             

Pengayaan 1 JP                             
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Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok AW 

Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5  

1.2 Meyakini 

adanya hari 

akhir sebagai 

implementasida

ri pemahaman 
rukun iman  

2.6 Memiliki 

perilaku yang 

1. Dapat meyakini 

adanya hari akhir 

sebagai 

implementasidari 

pemahaman rukun 
iman  

2. Memiliki perilaku 

yang 

        Iman kepada 

hari akhir 

5 JP                             
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mencerminkan 

iman kepada 

hari akhir 

3.3 Memahami 

hikmah beriman 

kepada hari 

akhir yang dapat 

membentuk 

perilaku akhlak 

mulia. 
2.7 Uji kolpetensi 
 

 

mencerminkan 

iman kepada hari 

akhir 

3. Mampu 

memahami 

hikmah beriman 

kepada hari akhir. 

4. Uji kolpetensi 
 

                                

Uji Kompetensi  2JP                             
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Redaksi wawancara 

 

Bpk Andri Sattriawan S.Pd selaku Kepala Sekolah SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang  

Bpk Asep Bambang S.Pd.I selaku Penanggungjawab Kurikulum PAI SDIT 

Muhammadiyah Gunungterang  

Bpk Ramlan S.Pd.I  dan Nova Rianto Selaku Guru PAI  SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang  

Pengembangan Kurikulum PAI di SDIT Muhammadiyah 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah merupakan sekolah dasar yang berada 

di bawah naungan Organisasi Muhammadiyah. SDIT Muhammadiyah Gunungterang 

memadukan antara kurikulum Nasional dengan kurikulum Islam Terpadu 

Muhammadiyah. Dalam penerapannya, SDIT Muhammadiyah melakukan 

pengembangan – pengembangan kurikulum  Islam terpadu Muhammadiyah.  

Dari hasil  wawancara dengan kepala sekolah SDIT Muhammadiyah Bpk Andri 

Sattriawan S.Pd beliau menyatakan bahwa : 

“Kita SDIT itu memadukan kurikulum, jadi kurikulum nasional dengan 

kurikulum Islam terpadu  Kemuhammadiyahan, jadi didalamnya itu  ditambah 

beberapa mata pelajaran misalnya dalam bidang agama ada PAI, Tahsin, 

Tahfidz, Doa, Hadits Bahasa Arab dan Kemuhammadiyahan. Karena kita 

berada dibawah naungan organisasi Muhammadiyah maka kita berbasis 

Muhammadiyah, kalau SDIT lain mempunyai jaringan yang menaungi 

sekolah Islam Terpadu yakni JSIT atau Jaringan Sekolah Islam Terpadu”.
71

  

 

Sementara itu Bpk Asep Bambang S.Pd.I selaku Penanggung Jawab Kurikulum PAI 

di SDIT Muhammadiyah Gunungterang  menyatakan : 
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“Disini kita menerapkan dua kurikulum yakni kurikulum nasional dan 

kurikulum Islam Terpadu yang dari sekolah, kurikulum nasional nya itu ada 

ada kurikulum KTSP”. 
72

 

 

Dari hasil pengamatan peneliti di sekolah SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang benar memadukan kurikulum, yaitu kurikulum nasional KTSP  

dan kurikulum islam terpadu dan terlihat dari mata pelajaran dan juga 

penerapan nya yang dilakukan didalam kelas.
73

 

Untuk mendiskripsikan mengenai pengembangan kurikulum Pendidikan Agama 

Islam di SDIT Muhammadiyah Gunungterang  berikut ini disajikan hasil wawancara 

dan Observasi dengan beberapa informan dalam penelitian, dengan Komponen 

Kurikulum sebagai indikator dari pengembangan kurikulum. 

b. Komponen Tujuan 

1.) Apa tujuan yang melatarbelakangi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama 

Islam di SDIT muhammadiyah Gunungterang ? 

Bpk Asep Bambang S.Pd.I Selaku Penanggung Jawab Kurikulum Islam Terpadu 

mengatakan :  

“Diharapkan kita dapat menciptakan generasi – generasi yang unggul, 

misalkan memiliki pemahaman yang lebih, kalau untuk anak – anak dituntut 

faham banget sih memang belum. setidaknya anak punya bekal untuk arah 

kedepan dan  untuk tingkat dasar sudah menguasai. Dengan menambah 

kurikulum Ke-Islaman diharapkan menciptakan keseimbangan antara 

pengetahuan umum dan Agama. Banyak orang sekarang sudah sadar dengan 

kondisi riil yang ada mengenai akhlak anak – anak sekarang yang masih kecil 

sekarang sudah porno aksi, pornografi sudah banyak, apalagi jaman sekarang 

homoseks, lgbt dan sebagainya. Tidak dari  kalangan orang dewasa saja tapi 

ternyata anak – anak kecil juga bisa terkena itu kalau  kontrolnya tidak ada, 

siapa yang akan menyaring itu, ya agamalah yang akan menyaring, keilmuan 

– keilmuan itu yang akan menyaring, disinilah muncul awalmulanya 

pendidikan – pendidikan di Indonesia umumnya, khususnya di Lampung 

sendiri untuk menciptakan sekolah – sekolah Islam untuk melindungi generasi 

– generasi anak penerus itu supaya tidak kearah yang seperti itu”.
74

 

 

 Dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sekolah mengupayakan agar anak 

memiliki  bekal agama dengan  memberikan pembelajaran pembelajaran agama 

melalui kurikulum Islam Terpadu yang diterapkan di  sekolah 

SDITMuhammadiyah Gunungterang 
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2.) Bagaimana proses menyusun kurikulum PAI di SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang ? 

Bpk Asep Bambang S.Pd.I selaku penanggung jawab Kurikulum Islam Terpadu  

menyatakan : 

“Jadi saya merumuskan, mengkonsep kurikulum nya, kemudian itu yang 

sudah saya konsep dirapatkan dan kita musyawarahkan dari situ kita mencari 

apa – apa yang disepakati dalam musyawarah rapat baru kemudian kita 

sahkan bersama dalam rapat”.
75

 

 

c. Komponen Isi 

1.) Bagaimana menentukan isi kurikulum PAI di SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang ? 

Bpk Asep Bambang S.Pd.I selaku penanggung jawab Kurikulum Islam Terpadu  

menyatakan : 

“Iya jadi menentukan isi kurikulum ini berdasarkan apa yang menjadi tujuan 

dan cita – cita sekolah. Misalkan tujuan sekolah ini ingin menghasilkan 

generasi – generasi yang cinta al- qur‟an dan memiliki pemahaman tentang al-

qur‟an maka isi kurikulum harus menunjang keinginan itu agar apa yang 

menjadi tujuan sekolah bisa tercapai dan dari situlah kita ada mata pelajaran 

tahfidz, tahsin”.
76

 

 

Dari hasil  pengamatan peneliti terhadap dokumen kurikulum sekolah dengan 

melihat isi kurikulum Islam terpadu yang diterapkan memang selaras dengan 

tujuan sekolah Berdasarkan hal ini  peneliti  menemukan kesamaan antara tujuan 

sekolah dengan isi kurikulum. Seperti yang tertera dalam tujuan sekolah yaitu 

ingin Menghasilkan generasi unggul, beraqidah dan berakhlaq mulia yang 

memiliki pemahaman dan pengamalan alqur‟an yang baik dan benar, kemudian 

Mampu bersaing secara akademis, memiliki mental yang tangguh dan 

ketrampilan hidup dasar untuk menghadapi tantangan kehidupan masa depan. 

Menciptakan generasi qur‟ani yang memiliki hafalan minimal 2 sampai dengan 3 

juz. Terlihat dari isi kurikulum memang ada mata pelajaran PAI, Tahfidz,Tahsin, 

Kemuhammadiyahan Doa hadits yang dimana beberapa mata pelajaran tersebut 

selaras dengan tujuan sekolah. 

 

2.) Apakah isi kurikulum berkaitan dengan visi misi dan tata tertib sekolah ? 

Bpk Andri Sattriawan S.Pd. selaku kepala sekolah di SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang  menyatakan : 
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“Pengembangan kurikulum sebenarnya disesuaikan dengan tujuan sekolah. 

tapi juga dengan  tata tertib berkaitan, karena dengan adanya tata tertib itu 

bisa menunjang keberhasilan kurikulum”.
77

 

 

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti sekolah juga menerapkan  tata tertib 

yang berlaku untuk seluruh warga sekolah. Contohnya seperti disiplin waktu 

murid kepala sekolah dan guru juga tidak  ada yang datang lebih dari pukul 07.15  

dan guru juga  terlihat menyambut siswa yang datang di halaman sekolah.  

kemudian juga guru yang dituntut untuk professional dan mampu 

mengembangkan metode di  kelasnya. 

3.) Apakah ada keterlibatan dari dinas pendidikan atau pemerintah ? 

Bpk Asep Bambang S.Pd.I selaku penanggung jawab Kurikulumm Islam Terpadu  

menyatakan : 

“Kalau pemerintah sejauh ini hanya mendukung, kalau keterlibatan secara 

langsung  sampai sekarang belum ada ya, jadi ini  memang datangnya benar- 

benar dari  sekolah”.
78

 

 

4.) Apakah guru terlibat dalam pengembangan kurikulum PAI di SDIT 

Muhammadiyah Gunungterang ? dan peran nya seperti apa ? 

Bpk Ramlan S.Pd.I selaku Guru PAI dan Penanggung jawab Kesiswaan 

menyatakan : 

“Guru sangat dilibatkan dan setiap tahun ada rapat mengenai kurikulum dan 

kita juga kan ada penanggung jawab kurikulum ke-Islaman, kita disetiap 

bulannya juga ada kumpul guru PAI, terbentuknya kurikulum ke-Islaman itu 

kan dari awal semester, jadi PJ kurikulum sudah menentukan kemudian di 

musyawarahkan dengan guru PAI setelah musyawarah kita sepakati, peran 

aktifnya jadi kurikulum yang sudah disepakati kita jalankan tapi 

membentuknya atas kesepakatan bersama jadi pj kurikulum merumuskan, 

setelah itu dimusyawarahkan setelah semua sepakat kita jalankan bersama”.
79

 

 

5.) Bagaimana dengan sistem dua guru dalam satu  kelas , apakah itu membantu atau 

justru menyulitkan ketika dikelas? 

Bapak Nova Riyanto salaku guru PAI menyatakan : 

“Menurut saya sangat membantu, karena begini, waktu saya  mengajar jadi 

guru yang satunya akan membimbing dan mengarahkan anak - anak untuk 

fokus ke materi yang saya ajarkan , nah jadi itu ada kerjasama apalagi saya 

mengajar dikelas tiga ini kan anak – anak masih suka mainan,tengok kanan 
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kiri nggangguin temen temennya nah  disitu kita saling bantu dan 

kerjasama”.
80

 

 

6.) sebelum  mengajar apakah membuat persiapan dan bagaimana metode dan 

strategi yang digunakan dalam proses penerapannya di kelas ? 

Bapak Nova Riyanto salaku guru PAI menyatakan : 

„Iya saya buat, karena itu memang salah satu  kewajiban guru, kalau soal 

metode ataupun strateginya saya menyesuaikan dengan materinya juga, 

kadang saya gunakan gambar, atau video,saya ajak nyanyi juga jadi biar anak 

– anak juga tambah semangat, kalo ngajarnya monoton nanti anak – anak 

malah jadi bosen”
81

 

 

d. Komponen Strategi / Metode 

1.) Bagaimana strategi yang dilakukan sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI 

di SDIT Muhammadiyah Gunungterang ? 

Bpk Andri Sattriawan S.Pd. selaku kepala sekolah di SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang  menyatakan : 

“tidak cuma murid yang di kembangkan tapi juga gurunya, misalkan guru 

juga wajib setoran hafalan, kemudian melihat kebutuhan murid dan wali 

murid, kita melihat minat dari orang tua untuk menyekolahkan anak itu seperti 

apa, targetannya apa, ada juga pelatihan – pelatihan bagi guru ,misalkan 

pelatihan media pembelajaran berbasis teknologi dan mempraktekannya. 

Didalam kelas juga kita menempatkan 2 guru jadi untuk membantu 

mengendalikan siswa, kemudian dua guru ini kita bagi menjadi dua keahlian, 

satu wali kelas satu guru tahidz, nah guru tahfidz ini yang bertanggung jawab 

bidang keagamaan di kelas, tapi pas pelaksanaannya mereka kolaborasi, jadi 

ketika belajar tahfidz guru yang satu juga ikut membantu guru tahfidz begitu 

juga sebaliknya, kemudian dari peran orang tua juga, kita mensosialisasikan 

kepada wali murid, jadi pada awal semester  kita undang wali murid kelas 

enam kan mau ujian, nah dijelaskan juga dengan walikelasnya peraturan 

peraturan  agar anak – anak berhasil dalam ujian, dari saya juga ngasih materi 

juga tentang peran orang tua dirumah bagaimana orang tua membantu 

mensukseskan program – program sekolah, pada saat pendaftaran kelas 

satupun kita mewawancarai wali murid tujuannya membangun komitmen 
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dengan wali bahwa kami disini ingin mendidik anaknya dan mohon 

bimbingannya dirumah, kerjasamanya“. 
82

 

 

2.) Bpk Asep Bambang S.Pd.I selaku penanggung jawab Kurikulum Islam Terpadu  

menyatakan : 

“Kita dalam mensukseskan apa yang ingin dicapai dalam kurikulum bisa 

dengan menciptakan lingkungan yang baik bagi anak – anak, misalkan dalam 

mata pelajaran PAI dalam kurikulum menuntut agar siswa beriman dan 

bertaqwa, itu bisa dengan membiasakan anak shalat berjamaah, kita juga disni 

menjalankan shalat dhuha setiap hari, jadi dengan menciptakan dan 

membentuk lingkungan yang islami itu juga berdampak pada terciptanya 

karakter islami pada anak,sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam 

kurikulum. kemudian sekolah juga harus menempatkan guru sesuai bidang 

keahliannya meningkatkan profesionalitas guru nya sendiri dan menjalin 

kerjasama dengan wali murid adalagi yang tidak kalah penting mas, yaitu 

sarana dan prasarana, jadi  gimana kurikulum nya bisa terlaksana dengan baik 

kalau misalkan sarana dan prasarana nya kurang menunjang. Misalkan guru 

nya dituntut menggunakan media media atau metode metode kalau guru nya 

tidak dilatih atau sekolah tidak ada  sarana yang menunjang untuk itu”. 
83

 

 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penelitipada saat melakukan penelitian, 

peneliti melihat dikelas, didalam kelas terdapat dua  guru yakni  guru bidang 

agama  dan guru  bidang umum, peneliti juga melihat adanya saling bantu 

membantu diantara kedua guru dalam mengajar. kemudian disekolah  juga 

tercipta lingkungan yang baik seperti dengan senyum sapa salam, kemudian juga 

penerapan sholat berjamaah di  mushollah sekolah, juga sholat sunnah dhuha 

setiap  istirahat pertama kemudian memulai pelajaran dengan berdoa dan mengaji 

juga peneliti melihat  ruang kelas yang digunakan juga nyaman untuk belajar. 

 

3.) Adakah  kendala yang menghambat proses pengembangan Kurikulum PAI di 

SDIT Muhammadiyah Gunungterang ? 

Bpk Asep Bambang S.Pd.I selaku penanggung jawab Kurikulumm Islam Terpadu  

menyatakan : 

“Sebenarnya kendalanya lebih di proses penerapannya, misalnya ada murid 

yang mengalami kesulitan dalam menghafal, kemudian mungkin dari 

orangtuanya yang kurang memacu  anak karena terlalu sibuk, kurang 

memperhatikan anak dirumah, jadi peran orang tua dirumah itu juga sangat 

penting, maka dari situlah timbul buku penghubung, jadi buku  penghubung 

                                                             
82

 Andri Sattriawan, S.Pd, Kepala Sekolah SDIT Muhammadiyah Gunungterang, wawancara, 

15Agustus 2016 
83

 AsepBambang, S.Pd.I,Penanggung Jawab Kurikulum PAI dan Guru PAI SDIT 

Muhammadiyah Gunungterang, wawancara, 17 Agustus 2016 



 

ini selain menjadi pengontrol murid, juga jadi  faktor yang sangat membantu 

kita pihak sekolah dalam mencapai kurikulum”.
84

 

 

e. Komponen Evaluasi 

2.) Bagaimana cara mengevaluasi hasil dari kurikulum yang sudah diterapkan ? 

Bpk Andri Sattriawan S.Pd. selaku kepala sekolah di SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang  menyatakan : 

“Langkah yang digunakan sekolah biasanya melalui rapat, evaluasinya dilihat 

dari perkembangan siswa, bagaimana dengan nilai - nilainya, dari hafalannya 

seperti apa, maka ketika nanti ada yang masih dirasa kurang kita coba cari 

solusinya, apakah itu mungkin salah di metode nya, apakah memang 

kemampuan siswanya, nah dirapat itu kita biasanya evaluasi”.
85

 

 

Bpk Asep Bambang S.Pd.I selaku penanggung jawab Kurikulumm Islam Terpadu  

menyatakan : 

“Kita dalam  hal ini tentu melihat hasil dari nilai  nilai, kemudian juga 

observasi yang dilakukan guru juga jadi bahan evaluasi, karena nilai saja itu  

belum  cukup untuk menjadi bahan  pertimbangan kita juga perlu melihat 

bagaimana penerapanan hasil belajar nya bagaimana, Kita harus juga  mencari  

titik  lemah nya dimana, apakah itu karena kesalahan dari guru nya atau ada 

yang tidak pas ketika menyampaikan materi dengan metodenya kemudian 

Komunikasi antar guru ketika rapat,  disitu juga kita mencari masukan – 

masukan dari guru guru untuk menyelesaikan masalah masalah yang ada  dan 

juga yang tidak kalah penting yaitu laporan orang tua tentang bagaimana anak 

nya dirumah itukan kita bisa melihat bagaimana penerapan oleh anak dirumah 

terhadap apa yang diajarkan disekolah yang dipantau sama orang tua nya juga 

nanti apabila ada anak yang mempunyai kelemahan atau kekurang kita 

panggil orang tuanya kita kasih tau bahwa ananda ini begini begini, jadi kita 

ajak orangtua nya untuk sama – sama membantu anak” .
86

 

 

3.) Apakah rapat evaluasi mengundang wali murid ? 

Bapak Andri  saattriawan S.Pd selaku kepala sekolah SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang menyatakan : 

“Kita rapat setiap hari jumat itu intern sekolah saja, kalau mengundang wali 

itu bisa sebulan atau dua bulan sekali sesuai dengan kebutuhan.dalam rapat 

juga bukan hanya diskusi rapat, biasanya digunakan juga untuk 
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pengembangan guru, bisa dalam bentuk berbagi media pembelajaran, metode 

pembelajaran ataupun menghafal, jadi bukan hanya untuk evaluasi tetapi ada 

pengembangan guru juga”.
87

 

 

1. Hasil pengembangan kurikulum PAI di SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang 

2.) Adakah hasil dari pengembangan kurikulum PAI di SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang? 

Bpk Andri Sattriawan S.Pd. selaku kepala sekolah di SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang  menyatakan : 

“Kalau dalam penambahan ada dalam bentuk mata pelajaran, kemudian bisa 

dilihat dari tahfidz contohnya, beberapa anak  bahkan ada yang melebihi 

target, kemudian banyak juga siswa yang diterima disekolah – sekolah IT dan 

menjadi teratas, hal ini menunjukan secara akademik kita bisa bersaing juga 

dari hasil lomba – lomba yang kita ikuti anak – anak ada yang juara.”
88

 

 

Bpk Asep Bambang S.Pd.I selaku penanggung jawab Kurikulumm Islam Terpadu  

menyatakan : 

“Kalau hasil ya itu bisa dilihat dari adanya mata pelajaran mata pelajaran 

seperti tahsin tahfidz doa hadits, jadi itu  merupakan hasil dari  pengembangan 

yang dilakukan disini. Dan Alhamdulillah juga kita sering ikut lomba lomba 

dan anak anak juga sering juara ada yang tingkat provinsi juga malah dari  situ 

juga karena hasil pengembangan kurikulum.kita juga kan ada buku 

penghubung ya yang didalamnya ada program pekanan, kemudian laporan 

guru  ketika anak ada disekolah biar orangtua nya tau, terus laporan orang tua 

ketika anak ada dirumah jadi guru bsa ngecek di buku penghubung.  Buku 

penghubung kegunaannya mengontrol siswa dirumah, lembar komunikasi 

guru dengan orang tua atau wali murid, kemudian kita juga ada program baru 

yaitu gerakan literasi membaca”
89

 

 

Bpk Ramlan S.Pd.I selaku guru PAI dan Penanggung Jawab Kesiswaan 

menyatakan : 

“Di tahun ini  sekolah menerapkan inovasi baru yang kita namai  gerakan 

literasi membaca, nah ini juga hasil pengembangan yang kita lakukan disini . 

kita disni juga ada buku penghubung, didalamnya ada juga program pekanan, 

jadi jelas apa yang akan kita berikan kepada anak dan orang tua dirumah 

mengetahui apa apa saja yang dilaksanakan anak di sekolah dan  siswa juga di 
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kontrol ketika dirumah dengan buku ini jadi pihak sekolah dengan wali  murid 

ini terjalin dengan baik”
90

 

 

dari hasil  pengamatan peneliti disekolah didalam kurikulum  Islam Terpadu 

terdapat mata pelajaran tahsin tahfidz kemuhammadiyahan juga doa  hadits yang 

diterapkan dalam proses belajar mengajar dikelas. Kemudian juga  ada program  

muroja‟ah yaitu  membaca hafalan hafalan yang sudah dihafal kemudian juga ada 

buku penghubung yang digunakan sekolah sebagai alat untuk  mengontrol  siswa 

di  sekolah maupun di rumah , sebagai buku  komunikasi  antara guru  dan 

orangtua dan juga peneliti melihat piala piala dari hasil siswa mengikuti lomba 

lomba. 
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 Ramlan, S.Pd.I Penanggungjawab Kesiswaan dan Guru PAI di  SDIT Muhammadiyah 

Gunungterang, wawancara,18 agustus 2016 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Sekolah : SDIT Muhammadiyah Gunung Terang 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester : VI/II 

Standar Kompetensi : Mengetahui kewajiban zakat 

Kompetensi Dasar : Menyebutkan macam-macam zakat 

Alokasi Waktu : 2 x 30 menit ( 1 x pertemuan ) 

 

“Barang siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan maka ia akan mendapat pahala 

sebanyak pahala orang yang mengikutinya dan tanpa mengurangi pahala mereka 

sedikitpun.”(H.R. Muslim) 

 

Tujuan Pembelajaran :  1. Siswa dapat menjelaskan pengertian zakat 

    2. Siswa dapat menyebutkan macam-macam zakat 

  

Karakter siswa yang diharapkan  :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa hormat dan 

perhatian ( respect ) , Tekun ( diligence ) , Tanggung 

jawab ( responsibility ), Berani ( courage ), 

Ketulusan (Honesty ),  Integritas ( integrity ) , Peduli 

( caring ) dan Jujur (fairnes). 

 

Materi Pembelajaran :   Hal Zakat 

 

Metode Pembelajaran  :  1.  Siswa mengadakan diskusi dengan teman-temannya 



 

   membahas  pengertian zakat 

    2. Siswa berlatih menyebutkan macam-macam zakat 

 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 

1.   Kegiatan Pendahuluan 

 Apersepsi  dan Motivasi : 

 Tadarus bersama surah-surah yang dihafal siswa 

 Memberikan pertanyaan kepada siswa seputar pengertahuan tentang zakat 

 Menyampaikan pengantar dari bahan ajar yang akan disampaikan (melalui 
fitur Mutiara Islam) 

2.   Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Siswa mendengarkan dan menyimak penjelasan guru tentang bahan ajar 
yang disampaikan 

 Siswa mengemukakan pendapat tentang pengertian zakat 

 Siswa diperkenalkan macam-macam zakat  

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Siswa menyebutkan macam-macam zakat secara klasikal, kelompok dan 
individu 

 Siswa diperkenalkan materi tentang orang-orang yang berhak menerima 
zakat (mustahiq) 

 Siswa menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat secara 
klasikal, kelompok dan individu. 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Guru mengadakan Tanya jawab dengan siswa seputar pemahaman siswa 
tentang definisi zakat dan macam-macam zakat 



 

 Guru membacakan kesimpulan ringkas dari materi yang disampaikan 

 

Alat/Sumber belajar : 

1. Ayat Alquran atau hadis yang menerangkan masalah zakat 
2. Buku Pendidikan Agama Islam. 
3. Buku fiqih atau buku-buku lain yang relevan 
4. Pengalaman guru 
5. Lingkungan sekitar 

 

Penilaian: 

Indikator Pencapaian 

Target 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Instrumen/ Soal 

 Menjelaskan pengertian zakat 
 

 Menyebutkan maca-macam 
zakat 

 

Tes tulis 

 

Tes tulis 

Essay 

 

Jawaban 
singkat 

 

 Apa yang kamu ketahui 
tentang definisi zakat? 

 Sebutkan macam-macam zakat 
yang telah kamu pelajari! 

 

1.PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

4 

3 

2 

1 

 

2.PERFORMANSI  



 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

 

2. 

Kerjasama 

 

 

 

Partisipasi 

* bekerjasama 

* kadang-kadang kerjasama 

* tidak bekerjasama 

 

* aktif  berpartisipasi 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 

 

3. Lembar Penilaian 

No Nama Siswa 
Performan 

Produk 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Kerjasama Partisipasi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

 

 

 

     

 

CATATAN : 



 

  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 Untuk Siswa yang belum memenuhi syarat nilai sesuai KKM maka diadakan 
Remedial. 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SDIT Muhammadiyah 

 

 

 

 

(Andri Sattriawan, S.Pd._) 

NBM. 

 …….……..,…………………2016 

Guru Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

(Asep Bambang Susanto, S.Pd.I._) 

NBM. 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SDIT Muhammadiyah Gunung Terang 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester : VI/II 

Standar Kompetensi : Mengetahui kewajiban zakat 

Kompetensi Dasar : Menyebutkan ketentuan zakat Fitrah 



 

Alokasi Waktu : 2 x 30 menit ( 1 x pertemuan ) 

 

“Seorang mukmin tidak akan kenyang berbuat kebaikan sehingga akhir tujuannya adalah 

surga.”(H.R. Tirmidzi) 

 

Tujuan Pembelajaran :  1. Siswa dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah 

   2. Siswa dapat menyebutkan ketentuan zakat fitrah 

   3. Siswa dapat melaksanakan zakat fitrah 

    4. Siswa dapat menyebutkan manfaat zakat fitrah 

  

Karakter siswa yang diharapkan  :  Dapat dipercaya ( Trustworthines) , Rasa hormat dan 

perhatian ( respect ) , Tekun ( diligence ) , Tanggung 

jawab ( responsibility ), Berani ( courage ), 

Ketulusan (Honesty ),  Integritas ( integrity ) , Peduli 

( caring ) dan Jujur (fairnes). 

 

Materi Pembelajaran :   Hal Zakat (lihat buku Pendidikan Agama Islam). 

 

Metode Pembelajaran  :  1.  Siswa mengadakan diskusi dan Tanya jawab dengan 

teman-temannya membahas pengertian zakat fitrah 

dan ketentuannya  

    2. Siswa berlatih menyebutkan ketentuan zakat fitrah 

    3. Siswa menyebutkan manfaat zakat fitrah 

    4.  Siswa melaksanakan kewajiban zakat fitrah 

 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 



 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 Apersepsi  dan Motivasi : 

 Mengkorelasikan materi sebelumnya dengan bahan ajar yang akan 
disampaikan 

 Memberikan pertanyaan kepada siswa tentang zakat fitrah yang dikeluarkan  
orangtua mereka  

 Menyampaikan pengantar dari bahan ajar yang akan disampaikan (melalui 
kisah dalam Sepenggal Kisah) 

2. Kegiatan Inti 

 Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

 Siswa mendengarkan dan memahami penjelasan guru tentang bahan ajar 
yang disampaikan 

 Siswa menegemukakan pendapat tentang definisi zakat fitrah 

 Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

 Siswa diperkenalkan tentang ketentuan zakat fitrah 

 Siswa menyebutkan ketentuan zakat fitarah secara klasikal, kelompok, dan 
individu 

 Siswa menyebutkan manfaat dari zakat fitrah 

 Konfirmasi 

 Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  

 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 

3. Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru: 

 Siswa diminta melakukan aktivitas yang ada di halaman 

 Siswa menyimpulkan kisah dalam Sepenggal Kisah menggunakan bahasa 
sendiri 

 Siswa mendengarkan dan menyimak bacaan intisari yang dibacakan guru 

 Siswa mengerjakan latihan yang ada di halaman , dan menulisnya di buku 
tugas 

 

Alat/Sumber belajar: 



 

1. Ayat Alquran atau hadis yang menerangkan masalah zakat fitrah 
2. Buku Pendidikan Agama Islam. 
3. Buku fiqih atau buku-buku lain yang relevan 
4. Pengalaman guru 
5. Lingkungan sekitar 

 

Penilaian: 

Indikator Pencapaian 

Target 

Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Instrumen/ Soal 

 Menjelaskan pengertian 
zakat fitrah 

 

 Menyebutkan ketentuan 
zakat fitrah  

 

 Melaksanakan zakat fitrah 
 

 

 Menyebutkan manfaat zakat 
fitrah 

Tes tulis 

 

 

Tes tulis 

 

 

Tes tulis 

 

 

Tes tulis 

Essay 

 

 

Jawaban 
singkat 

 

Pilihan 
ganda 

 

 

Jawaban 
singkat 

 

 Jelaskan definisi zakat fitrah 
menurut syariat Islam! 

 

 Berapa ukuran wajib zakat 
fitrah dikeluarkan? 

 

 Kapankah waktu yang 
disunahkan untuk 
mengeluarkan zakat fitrah? 

 

 Sebutkan dua manfaat dari 
mengeluarkan zakat fitrah! 

 

 

1.PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 

No. Aspek Kriteria Skor 

1. Konsep * semua benar 

* sebagian besar benar 

4 

3 



 

* sebagian kecil benar 

* semua salah 

2 

1 

 

2.PERFORMANSI  

No. Aspek Kriteria Skor 

1. 

 

 

 

2. 

Kerjasama 

 

 

 

Partisipasi 

* bekerjasama 

* kadang-kadang kerjasama 

* tidak bekerjasama 

 

* aktif  berpartisipasi 

* kadang-kadang aktif 

* tidak aktif 

4 

2 

1 

 

4 

2 

1 

 

3. Lembar Penilaian 

No Nama Siswa 
Performan 

Produk 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Kerjasama Partisipasi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

 

 

     



 

8. 

9. 

10. 

 

CATATAN : 

  Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10. 

 Untuk Siswa yang belum memenuhi syarat nilai sesuai KKM maka diadakan 
Remedial. 

 

Mengetahui, 

Kepala SDIT Muhammadiyah 

 

 

 

 

   (__Andri Sattriawan, S.Pd.__) 

 

 Bandar Lampung,              

Guru Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

(Asep Bambang Susanto, S.Pd.I.__) 

 

  



 

SILABUS  

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI 

 

Satuan Pendidikan :  SDIT Muhammadiyah Gunung Terang 

Kelas/Semester : VI(enam)/1 dan 2 

Kompetensi Inti : 

 

KI 1 :  Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya 

KI 2  :  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air 

KI 3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda -benda yang dijumpainya di 

rumah, sekolah dan tempat bermain 

KI 4 :  Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis dalam karya yang 

estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia,  

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1.1 Terbiasa membaca Al-Quran dengan      

Format Silabus Edisi 04-03-2013 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

tartil. 

1.2 Meyakini adanya Hari Akhir sebagai 

implementasi dari pemahaman Rukun 

Iman 

1.3 Menyakini adanya Qadha dan Qadar 

1.4 Menunaikan kewajiban berzakat 

sebagai implementasi dari pemahaman 

rukun Islam 

1.5 Terbiasa berinfaq sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S. 

Al-Maidah (5): 2 

1.6 Terbiasa bersedekah sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S. 

Al-Maidah (5): 2 

 

 

2.1 Memiliki sikap jujur sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S. 

Al-Ahzab (33): 70 

2.2 Memiliki perilaku hormat dan patuh 

kepada orangtua, dan guru dan sesama 

anggota keluarga sebagai implementasi 

dari pemahaman Q.S. An-Nisa (4): 36 

2.3 Memiliki sikap toleran dan simpati 

kepada sesama sebagai implemantasi 

dari pemahaman isi kandungan Q.S. 

Al-Kafirun dan Q.S. Al-Maidah (5):2 

2.4 Memiliki sikap berbaik sangka kepada 

sesama sebagai implentasi dari 

pemahaman Q.S. Al-Hujurat (49): 12 

     



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

2.5 Memiliki perilaku hidup rukun sebagai 

implementasi dari pemahaman Q.S. 

Al-Hujurat (49):13 

2.6 Memiliki perilaku yang mencerminkan 

iman kepada Hari Akhir 

2.7 Memiliki perilaku yang mencerminkan 

iman kepada Qadha dan Qadar 

2.8 Memiliki sikap berserah diri kepada 

Allah SWT sebagai implementasi dari 

pemahaman Q.S. Al-An‟am (6):162-

163 

2.9 Memiliki sikap fathanah sebagai 

implementasi dari pemahaman kisah 

Nabi Muhammad SAW 

 

 

 

 

3.1 Mengetahui makna Q.S. Al-Kafirun 

dan Al-Maidah (5): 2 dengan benar 

 

4.1 Membaca Q.S. Al-Kafirun dan Al-

Maidah (5): 2 dengan jelas dan benar 

4.2 Menulis Q.S. Al-Kafirun dan Al-

Maidah (5): 2 dengan benar 

QS. Al-

Kafirun dan 

Al-Maidah 

 

Mengamati 

 Membaca Al-Qur‟an 

surat Al-Kafirun dan Al-

Maidah dengan 

memperhatikan  makhraj 

hurufnya secara klasikal, 

kelompok atau 

Tugas  

 Membaca 

QSAl-

Kafirun 

dan Al-

Maidah 

 Menulis 

3 x 2 

jam 

pelajara

n 

 

 Al 

Quran 

dan 

terjema

hnya 

 Buku 

PAI dan 

Budi 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

4.3 Menyebutkan arti Q.S. Al-Kafirun dan 

Al-Maidah (5): 2 dengan benar 

individual. 

 Membaca secara 

berulang-ulang sampai 

hafal suratAl-Kafirun 

dan Al-Maidah dengan 

memperhatikan makhraj 

hurufnya. 

 Mendemontrasikan 

hafalan SuratAl-Kafirun 

dan Al-Maidah, secara 

klasikal, kelompok atau 

individual. 

 

Menanya 

 Memotivasi siswa 

bertanya, misalnya : 

mengapa membaca al-

Qur‟an harus dengan 

makhrijul huruf yang 

benar?  

 Bagaimana jika kita 

salah membaca 

makharijul huruf?  

 

 

QS Al-

Kafirun 

dan Al-

Maidah 

 Menghapa

l QSAl-

Kafirun 

dan Al-

Maidah 

 

Observasi 

Mengamati 

Pelaksanaan 

hapalan siswa 

dengan 

menggunakan 

lembar 

observasi 

yang memuat: 

 Judul 

materi 

 Kemampu

an 

menghapa

l terdiri 

komponen

Pekerti 

PAI Kls 

VI SD 

 Multime

dia 

Interakti

f /Video 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Eksperimen/explore 

 Diskusi tentang arti QS 

Al-Kafirun dan Al-

Maidah secara kelompok 

 Diskusi tentang isi 

kandungan QS Al-

Kafirun dan Al-Maidah 

secara kelompok 

 

Asosiasi 

 Menulis QS Al-Kafirun 

dan Al-Maidah dengan 

benar secara individu 

 Mencermati arti QS Al-

Kafirun dan Al-Maidah 

 Mencermati isi 

kandungan QS Al-

Kafirun dan Al-Maidah 

 Menyimpulkan 

kandungan QS Al-

Kafirun dan Al-Maidah 

 

Komunikasi 

 Menyampaikan hasil 

diskusi tentang arti dan  

isi kandungan QSAl-

: lancar-

sedang- 

tidak 

lancar 

 

Portofolio 

Membuat 

laporan 

tentang 

kandungan Qs 

Al-Kafirun 

dan Al-

Maidah 

 

Tes 

Kemampuan 

kognitif 

dengan 

bentuk soal 

tes pilihan 

ganda dan 

essay 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Kafirun dan Al-Maidah 

  secara kelompok 

 Menanggapi hasil 

presentasi atau diskusi 

(melengkapi, 

mengkonfirmasi, 

menyanggah) 

 Membuat resume 

dibantu dan dibimbing 

guru 

 

 

4.4 Mencontohkan perilaku toleran dan 

simpati sebagai implementasi dari 

pemahaman Q.S. Al Kafirun dan Q.S. 

Al-Maidah (5): 2 

 

Perilaku 

toleran dan 

simpati 

Mengamati 

 Menyimak penjelasan 

tentang perilaku toleran 

dan simpati 

 Mengamati gambar 

tentang perilaku toleran 

dan simpati 

 

Menanya 

 Melalui motivasi dari 

guru mengajukan 

pertanyaan tentang 

tentang perilaku toleran 

dan simpati 

 Mengajukan pertanyaan 

Tugas  

 Membuat 

contoh-

contoh 

perilaku 

toleran dan 

simpati 

 

Observasi  

Mengamati 

pelaksanaa

n diskusi 

dengan 

mengguna

kan lembar 

observasi 

2 x 2 

jam 

pelajara

n 

 Buku 

PAI dan 

Budi 

Pekerti 

Kls VI 

SD 

 Multime

dia 

Interakti

f/Video 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

tentang tentang perilaku 

toleran dan simpati 

 

Eksperimen/explore 

 Secara kelompok kecil 

mendiskusikan tentang 

perilaku toleran dan 

simpati 

 

Asosiasi 

 Membuat catatan hasil 

diskusi kelompok tentang 

perilaku toleran dan 

simpati 

 

 Menguhubungkan 

pelajaran tentang perilaku 

toleran dan simpati 

dengan sikap dan 

perilaku warga sekolah 

sehari-hari  

 

Komunikasi 

 Menyampaikan hasil 

diskusi tentang perilaku 

toleran dan simpati 

terkait 

dengan  

- Mendi

skusik

an 

penger

tian 

perilak

u 

toleran 

dan 

simpat

i 

- perilak

u 

toleran 

dan 

simpat

i 

 

 sikap 

yang 

ditunju

kkan 

siswa 

terkait 

dengan 

tanggun

g 

jawabn



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 Menyampaikan hasil 

pengamatan tentang 

perilaku toleran dan 

simpati 

 Membuat kesimpulan 

dengan bimbingan guru 

 

ya 

terhada

p 

pelaksa

naan 

jalanny

a 

diskusi 

atau 

kerja 

individ

u/pasan

gan/ 

kelomp

ok 

 

Portofolio 

 Membuat  

catatan 

tentang 

perilaku 

toleran 

dan 

simpati 

 

Tes tertulis 

Tes dalam 

bentuk tulisan 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

tentang:  

 Pengertian 

perilaku 

toleran 

dan 

simpati 

 

 

Non tes 

Pengamatan 

tentang 

perilaku:  

 perilaku 

toleran 

dan 

simpati 

 

 

4.5 Menunjukkan contoh Qadha dan Qadar 

dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

implementasi dari pemahaman rukun 

Iman 

 

Qadha dan 

qadar 
Mengamati 

 Menyimak penjelasan 

tentang contoh qadha dan 

qadar 

 Mengamati gambar 

tentang contoh qadha dan 

qadar 

 

Menanya 

Tugas  

 Membuat 

contoh-

contoh 

contoh 

qadha dan 

qadar 

 

Observasi  

Mengamati 

2 x 3 

jam 

pelajara

n 

 Buku 

PAI dan 

Budi 

Pekerti 

Kls VI 

SD 

 Multime

dia 

Interakti

f /Video 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 Melalui motivasi dari 

guru mengajukan 

pertanyaan tentang 

tentang contoh qadha dan 

qadar 

 Mengajukan pertanyaan 

tentang tentang contoh 

qadha dan qadar 

 

Eksperimen/explore 

 Secara kelompok kecil 

mendiskusikan tentang 

contoh qadha dan qadar 

 

Asosiasi 

 Membuat catatan hasil 

diskusi kelompok tentang 

contoh qadha dan qadar 

 

 Menguhubungkan 

pelajaran tentang contoh 

qadha dan qadar dengan 

sikap dan perilaku warga 

sekolah sehari-hari  

 

Komunikasi 

pelaksanaa

n diskusi 

dengan 

mengguna

kan lembar 

observasi 

terkait 

dengan  

- Mendi

skusik

an 

penger

tian 

contoh 

qadha 

dan 

qadar 

- contoh 

qadha 

dan 

qadar 

 

 sikap 

yang 

ditunju

kkan 

siswa 

terkait 

dengan 

tanggun



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 Menyampaikan hasil 

diskusi tentang contoh 

qadha dan qadar 

 Menyampaikan hasil 

pengamatan tentang 

contoh qadha dan qadar 

 Membuat kesimpulan 

dengan bimbingan guru 

 

g 

jawabn

ya 

terhada

p 

pelaksa

naan 

jalanny

a 

diskusi 

atau 

kerja 

individ

u/pasan

gan/ 

kelomp

ok 

 

Portofolio 

 Membuat  

catatan 

tentang 

contoh 

qadha dan 

qadar 

 

Tes tertulis 

Tes dalam 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

bentuk tulisan 

tentang:  

 Pengertian 

contoh 

qadha dan 

qadar 

 

Non tes 

Pengamatan 

tentang 

perilaku:  

 contoh 

qadha dan 

qadar 

 

 

4.6 Mencontohkan sikap berbaik sangka 

kepada sesama sebagai implentasi dari 

pemahaman Q.S. Al Hujurat (49): 12 

 

Sikap 

berbaik 

sangka 

kepada 

sesama 

Mengamati 

 Menyimak penjelasan 

tentang sikap berbaik 

sangka kepada sesama 

 Mengamati gambar 

tentang sikap berbaik 

sangka kepada sesama 

 

Menanya 

 Melalui motivasi dari 

Tugas  

 Membuat 

contoh-

contoh 

sikap 

berbaik 

sangka 

kepada 

sesama 

 

Observasi  

2 x 3 

jam 

pelajara

n 

 Buku 

PAI dan 

Budi 

Pekerti 

Kls VI 

SD 

 Multime

dia 

Interakti

f/Video 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

guru mengajukan 

pertanyaan tentang 

tentang sikap berbaik 

sangka kepada sesama 

 Mengajukan pertanyaan 

tentang tentang sikap 

berbaik sangka kepada 

sesama 

 

Eksperimen/explore 

 Secara kelompok kecil 

mendiskusikan tentang 

sikap berbaik sangka 

kepada sesama 

 

Asosiasi 

 Membuat catatan hasil 

diskusi kelompok tentang 

sikap berbaik sangka 

kepada sesama 

 

 Menguhubungkan 

pelajaran tentang sikap 

berbaik sangka kepada 

sesama dengan sikap dan 

perilaku warga sekolah 

sehari-hari  

Mengamati 

pelaksanaa

n diskusi 

dengan 

mengguna

kan lembar 

observasi 

terkait 

dengan  

- Mendi

skusik

an 

penger

tian 

sikap 

berbai

k 

sangka 

kepada 

sesama 

- sikap 

berbai

k 

sangka 

kepada 

sesama 

 

 sikap 

yang 

ditunju



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 

Komunikasi 

 Menyampaikan hasil 

diskusi tentang sikap 

berbaik sangka kepada 

sesama 

 Menyampaikan hasil 

pengamatan tentang sikap 

berbaik sangka kepada 

sesama 

 Membuat kesimpulan 

dengan bimbingan guru 

 

kkan 

siswa 

terkait 

dengan 

tanggun

g 

jawabn

ya 

terhada

p 

pelaksa

naan 

jalanny

a 

diskusi 

atau 

kerja 

individ

u/pasan

gan/ 

kelomp

ok 

 

Portofolio 

 Membuat  

catatan 

tentang 

sikap 

berbaik 
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Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

sangka 

kepada 

sesama 

 

Tes tertulis 

Tes dalam 

bentuk tulisan 

tentang:  

 Pengertian 

sikap 

berbaik 

sangka 

kepada 

sesama 

 

 

Non tes 

Pengamatan 

tentang 

perilaku:  

 sikap 

berbaik 

sangka 

kepada 

sesama 

 

 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

4.7 Mencontohkan perilaku hidup rukun 

sebagai implementasi dari pemahaman 

Q.S. Al-Hujurat (49): 13 

 

 

  

  

3.2 Mengerti makna Asmaul Husna: Ash-

Shamad, Al-Muqtadir, Al-Muqadim, 

al-Baqi 

Asmaul 

Husna: Ash-

Shamad, Al-

Muqtadir, 

Al-

Muqadim, 

al-Baqi 

Mengamati 

 Membaca buku teks 

tentang Asma ul Husna: 

Ash-Shamad, Al-

Muqtadir, Al-Muqadim, 

al-Baqi 

 Menonton film/video 

tentang Asma ul Husna: 

Ash-Shamad, Al-

Muqtadir, Al-Muqadim, 

al-Baqi 

 Menyebutkan arti Asma 

ul Husna: Ash-Shamad, 

Al-Muqtadir, Al-

Muqadim, al-Baqi 

 

Menanya 

 Memotivasi siswa 

bertanya, misalnya : 

mengapa Allah 

menghidupkan manusia 

dan Allah pula yang 

mematikan?  

Tugas 

Berpasangan 

menyebutkan 

arti  Asma ul 

Husna: Ash-

Shamad, Al-

Muqtadir, Al-

Muqadim, al-

Baqi 

 

Portofolio 

Membuat 

laporan 

tentang bukti  

Asma ul 

Husna: Ash-

Shamad, Al-

Muqtadir, Al-

Muqadim, al-

2 x 2 

jam 

pelajara

n 

 

 Buku 

PAI dan 

Budi 

Pekerti 

PAI Kls 

VI SD 

 Buku 

Pengaya

an 

Asmaul 

Husna 

 Multime

dia 

Interakti

f /Video 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 Bagaimana jika Allah 

lebih dari Satu?  

 

Eksperimen/explore 

 Diskusi tentang arti 

Asma ul Husna: Ash-

Shamad, Al-Muqtadir, 

Al-Muqadim, al-Baqi 

secara klasikal atau 

individual 

 Menujukkan bukti akan 

Asma ul Husna: Ash-

Shamad, Al-Muqtadir, 

Al-Muqadim, al-Baqi 

dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

Asosiasi 

 Menganalisis  bukti 

Asma ul Husna: Ash-

Shamad, Al-Muqtadir, 

Al-Muqadim, al-Baqi 

dalam kehidupan sehari-

hari. 

 Menyimpulkan bukti 

Asma ul Husna: Ash-

Baqi 

 

 

 

 

 

Tes 

Kemampuan 

kognitif 

dengan 

bentuk soal 

tes pilihan 

ganda dan 

essay 
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Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Shamad, Al-Muqtadir, 

Al-Muqadim, al-Baqi 

dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

Komunikasi 

 Menyampaikan hasil 

diskusi tentang arti Asma 

ul Husna: Ash-Shamad, 

Al-Muqtadir, Al-

Muqadim, al-Baqisecara 

kelompok 

 Menanggapi hasil 

presentasi atau diskusi 

(melengkapi, 

mengkonfirmasi, 

menyanggah) 

 Membuat resume 

dibantu dan dibimbing 

guru 

 

3.3 Memahami hikmah beriman kepada 

Hari Akhir yang dapat membentuk 

perilaku akhlak mulia 

Hikmah 

beriman 

kepada hari 

akhir 

Mengamati  

 Menyimak penjelasan 

tentang hikmah beriman 

kepada hari akhir secara 

klasikal atau individual 

Portofolio 

Membuat 

laporan 

tentang  

2 x 3 

jam 

pelajara

n 

 Buku 

PAI dan 

Budi 

Pekerti 

PAI Kls 

VI SD 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 

Menanya 

 Memotivasi siswa 

bertanya, misalnya : Apa 

hikmah beriman kepada 

hari akhir ?  

 Berikan contoh prilaku 

yang mencerminkan 

iman kepada hari akhir! 

 

 

Eksperimen/explore 

 Diskusi tentang hikmah 

beriman pada hari akhir 

 Menganalisis sikap yang 

mencerminkan iman 

kepada hari akhir 

 

Asosiasi 

 Mengidentifikasi 

hikmah-hikmah beriman 

pada hari akhir 

 Menyimpulkan hasil 

perilaku yang 

mencerminka

n hikmah 

beriman 

kepada hari 

akhir 

 

 

Tes 

Kemampuan 

kognitif 

dengan 

bentuk soal 

tes pilihan 

gandadan 

essay 

 

  Multime

dia 

Interakti

f /Video 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

identifikasi (hikmah 

pada hari akhir) 

 

Komunikasi 

 Menyampaikan hasil 

diskusi tentang hikmah 

pada hari akhir 

 Menanggapi hasil 

presentasi atau diskusi 

(melengkapi, 

mengkonfirmasi, 

menyanggah) 

 Membuat resume 

dibantu dan dibimbing 

 

 

3.4 Memahami hikmah beriman kepada 

Qadha dan Qadar yang dapat 

membentuk perilaku akhlak mulia 

Hikmah 

beriman 

kepada hari 

akhir 

Mengamati  

 Menyimak penjelasan 

tentang hikmah beriman 

kepada Qadha dan Qadar 

secara klasikal atau 

individual 

 

Portofolio 

Membuat 

laporan 

tentang  

perilaku yang 

mencerminka

n hikmah 

beriman 

2 x 2 

jam 

pelajara

n 

 

 Buku 

PAI dan 

Budi 

Pekerti 

PAI Kls 

VI SD 

 Poster 

tulisan 

 Multime

dia 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Menanya 

 Memotivasi siswa 

bertanya, misalnya : Apa 

hikmah beriman kepada 

Qadha dan Qadar?  

 Berikan contoh prilaku 

yang 

mencerminkanberiman 

kepada Qadha dan 

Qadar! 

 

 

Eksperimen/explore 

 Diskusi tentang hikmah 

beriman kepada Qadha 

dan Qadar 

 Menganalisis sikap yang 

mencerminkan beriman 

kepada Qadha dan Qadar 

 

Asosiasi 

 Mengidentifikasi 

hikmah-hikmah beriman 

kepada Qadha dan Qadar 

kepada Qadha 

dan Qadar 

 

 

Tes 

Kemampuan 

kognitif 

dengan 

bentuk soal 

tes pilihan 

ganda dan 

essay 

 

Interakti

f /Video 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 Menyimpulkan hasil 

identifikasi (hikmah 

beriman kepada Qadha 

dan Qadar) 

 

Komunikasi 

 Menyampaikan hasil 

diskusi tentang beriman 

kepada Qadha dan Qadar 

 Menanggapi hasil 

presentasi atau diskusi 

(melengkapi, 

mengkonfirmasi, 

menyanggah) 

 Membuat resume 

dibantu dan dibimbing 

 

 

3.5 Memahami hikmah zakat , infaq dan 

sedekah sebagai implementasi dari 

rukun Islam 

Hikmah 

zakat, infaq 

dan sedekah 

Mengamati  

 Menyimak hikmah zakat, 

infaq dan sedekah secara 

klasikal atau individual 

 

Portofolio 

Membuat 

laporan 

tentang  

hikmah zakat, 

infaq dan 

1 x 4 

jam 

pelajara

n 

 

 Buku 

PAI dan 

Budi 

Pekerti 

PAI Kls 

VI SD 

 Buku 

Pedoma
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Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Menanya 

 memotivasi siswa 

bertanya, misalnya : Apa 

hikmah zakat, infaq dan 

sedekah?  

 

 

Eksperimen/explore 

 Diskusi tentang hikmah 

zakat, infaq dan sedekah 

 

Asosiasi 

 Mengidentifikasi 

hikmah- puasa 

Ramadhan dalam 

membentuk akhlak mulia  

 Menyimpulkan hasil 

identifikasipuasa 

Ramadhan 

 

Komunikasi 

 Menyampaikan hasil 

sedekah 

 

Tes 

Kemampuan 

kognitif 

dengan 

bentuk soal 

tes pilihan 

ganda dan 

essay 

 

n Puasa 

Ramash

an 

 Poster 

tulisan 

 Multime

dia 

Interakti

f/CD 

Interakti

f /Video 
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Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

diskusi tentang hikmah 

zakat, infaq dan sedekah 

dan pembentukan aklak 

mulia 

 Menanggapi hasil 

presentasi atau diskusi 

(melengkapi, 

mengkonfirmasi, 

menyanggah) 

 Membuat resume 

dibantu dan dibimbing 

guru 

 

3.6 Mengetahui kisah keteladanan Nabi 

Yunus a.s. 

 

4.8 Menceritakan kisah keteladanan Nabi 

Yunus a.s. 

Kisah 

Keteladanan 

Nabi Yunus 

a.s. 

Mengamati 

 Menyimak  kisah 

keteladanan nabi Yunus 

a.s. secara klasikal 

maupun individual. 

 Mengamati gambar 

contoh keteladanan Nabi 

Yunus a.s. baik secara 

klasikal atau individual 

 

 

Menanya 

 Melalui motivasi dari 

Tugas  

 Mengisi 

rubrik 

tentang 

keteladana

n nabi 

Yunus a.s. 

 

Observasi  

 Mengamati 

pelaksanaa

n diskusi 

dengan 

mengguna

2 x 

4jam 

pelajara

n 

 Buku 

PAI dan 

Budi 

Pekerti 

PAI Kls 

VI SD 

 Buku 

Kisah 

25 nabi 

dan 

Rasul 

 Gambar

/ Poster 

 Multime

dia 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

guru mengajukan 

pertanyaan tentang kisah 

keteladanan Nabi Yunus 

a.s. 

 Mengajukan pertanyaan, 

misalnya Siapakah 

manusia pertama yang 

Allah ciptakan? 

 

Eksperimen/Explore 

 Mendiskusikan isi 

gambar tentang 

keteladanan Nabi Yunus 

a.s. baik secara klasikal 

maupun kelompok 

 

Asosiasi 

 Membuat rumusan hasil 

diskusi  tentang 

keteladanan Nabi Yunus 

a.s.  

 Mengidentifikasi perilaku 

terpuji dari kisah 

keteladanan Nabi Yunus 

a.s.  

kan lembar 

observasite

rkait 

dengan  

 menceri

takan 

isi 

gambar 

tentang 

ketelad

anan 

nabi 

Yunus 

a.s. 

 sikap 

yang 

ditunju

kkan 

siswa 

terkait 

dengan 

tanggun

g 

jawabn

ya 

terhada

p 

pelaksa

naan 

jalanny

Interakti

f/CD 

Interakti

f /Video 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 

Komunikasi 

 Menyampaikan kisah 

singkat tentang peristiwa 

penting dan sikap terpuji 

Nabi Yunus a.s. secara 

individu maupun 

perwakilan kelompok 

 Menyampaikan hasil 

diskusi tentang 

keteladanan Nabi Yunus 

a.s. secara kelompok 

 Menyimpulkan hasil 

diskusi kelompok tentang 

keteladanan Nabi Yunus 

a.s. secara individual atau 

kelompok 

 Menanggapi hasil 

presentasi (melengkapi, 

mengkonfirmasi, 

menyanggah) 

 Membuat kesimpulan 

dibantu dan dibimbing 

guru 

 

a 

diskusi 

dan 

kerja 

kelomp

ok 

 

Portofolio 

 Membuat 

paparan 

tentang 

keteladana

n nabi 

Yunusa.s. 

 

Tes 

 Tes 

kemampua

n kognitif 

dengan 

bentuk tes 

soal isian 

singkat 

 Tes dalam 

bentuk 

lisan 

dengan 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

menceritak

an isi 

gambar 

tentang 

keteladana

n nabi 

Yunus a.s. 

 

3.7 Mengetahui kisah keteladanan Nabi 

Zakariya a.s. 

 

4.9 Menceritakan kisah keteladanan Nabi 

Zakariya a.s. 

Kisah 

Keteladanan 

Nabi 

Zakariya a.s. 

Mengamati 

 Menyimak  kisah 

keteladanan nabi 

Zakariya a.s. secara 

klasikal maupun 

individual. 

 Mengamati gambar 

contoh keteladanan Nabi 

Zakariya a.s. baik secara 

klasikal atau individual 

 

 

Menanya 

 Melalui motivasi dari 

guru mengajukan 

pertanyaan tentang kisah 

keteladanan Nabi 

Zakariya a.s. 

 Mengajukan pertanyaan, 

Tugas  

 Mengisi 

rubrik 

tentang 

keteladana

n nabi 

Zakariya 

a.s. 

 

Observasi  

 Mengamati 

pelaksanaa

n diskusi 

dengan 

mengguna

kan lembar 

observasite

rkait 

dengan  

 menceri

2 x 

4jam 

pelajara

n 

 Buku 

PAI dan 

Budi 

Pekerti 

PAI Kls 

VI SD 

 Buku 

Kisah 

25 nabi 

dan 

Rasul 

 Gambar

/ Poster 

 Multime

dia 

Interakti

f/CD 

Interakti

f /Video 
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Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

misalnya Siapakah 

manusia pertama yang 

Allah ciptakan? 

 

Eksperimen/Explore 

 Mendiskusikan isi 

gambar tentang 

keteladanan Nabi 

Zakariya a.s. baik secara 

klasikal maupun 

kelompok 

 

Asosiasi 

 Membuat rumusan hasil 

diskusi  tentang 

keteladanan Nabi 

Zakariya a.s.  

 Mengidentifikasi perilaku 

terpuji dari kisah 

keteladanan Nabi 

Zakariya a.s.  

 

Komunikasi 

 Menyampaikan kisah 

takan 

isi 

gambar 

tentang 

ketelad

anan 

nabi 

Zakariy

a a.s. 

 sikap 

yang 

ditunju

kkan 

siswa 

terkait 

dengan 

tanggun

g 

jawabn

ya 

terhada

p 

pelaksa

naan 

jalanny

a 

diskusi 

dan 

kerja 

kelomp



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

singkat tentang peristiwa 

penting dan sikap terpuji 

Nabi Zakariya a.s. secara 

individu maupun 

perwakilan kelompok 

 Menyampaikan hasil 

diskusi tentang 

keteladanan Nabi 

Zakariya a.s. secara 

kelompok 

 Menyimpulkan hasil 

diskusi kelompok tentang 

keteladanan Nabi 

Zakariya a.s. secara 

individual atau kelompok 

 Menanggapi hasil 

presentasi (melengkapi, 

mengkonfirmasi, 

menyanggah) 

 Membuat kesimpulan 

dibantu dan dibimbing 

guru 

 

ok 

 

Portofolio 

 Membuat 

paparan 

tentang 

keteladana

n nabi 

Zakariya 

a.s. 

 

Tes 

 Tes 

kemampua

n kognitif 

dengan 

bentuk tes 

soal isian 

singkat 

 Tes dalam 

bentuk 

lisan 

dengan 

menceritak

an isi 

gambar 

tentang 
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Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

keteladana

n nabi 

Zakariya 

a.s. 

 

3.8 Mengetahui kisah keteladanan Nabi 

Yahya a.s. 

 

4.10 Menceritakan kisah keteladanan Nabi 

Yahya a.s. 

Kisah 

Keteladanan 

Nabi Yahya 

a.s. 

Mengamati 

 Menyimak  kisah 

keteladanan nabi Yahya 

a.s. secara klasikal 

maupun individual. 

 Mengamati gambar 

contoh keteladanan Nabi 

Yahya a.s. baik secara 

klasikal atau individual 

 

 

Menanya 

 Melalui motivasi dari 

guru mengajukan 

pertanyaan tentang kisah 

keteladanan Nabi Yahya 

a.s. 

 Mengajukan pertanyaan, 

misalnya Siapakah 

manusia pertama yang 

Allah ciptakan? 

Tugas  

 Mengisi 

rubrik 

tentang 

keteladana

n nabi 

Yahya a.s. 

 

Observasi  

 Mengamati 

pelaksanaa

n diskusi 

dengan 

mengguna

kan lembar 

observasite

rkait 

dengan  

 menceri

takan 

isi 

gambar 

tentang 

2 x 

4jam 

pelajara

n 

 Buku 

PAI dan 

Budi 

Pekerti 

PAI Kls 

VI SD 

 Buku 

Kisah 

25 nabi 

dan 

Rasul 

 Gambar

/ Poster 

 Multime

dia 

Interakti

f/CD 

Interakti

f /Video 
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Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 

Eksperimen/Explore 

 Mendiskusikan isi 

gambar tentang 

keteladanan Nabi Yahya 

a.s. baik secara klasikal 

maupun kelompok 

 

Asosiasi 

 Membuat rumusan hasil 

diskusi  tentang 

keteladanan Nabi Yahya 

a.s.  

 Mengidentifikasi perilaku 

terpuji dari kisah 

keteladanan Nabi Yahya 

a.s.  

 

Komunikasi 

 Menyampaikan kisah 

singkat tentang peristiwa 

penting dan sikap terpuji 

Nabi Yahya a.s. secara 

individu maupun 

ketelad

anan 

nabi 

Yahya 

a.s. 

 sikap 

yang 

ditunju

kkan 

siswa 

terkait 

dengan 

tanggun

g 

jawabn

ya 

terhada

p 

pelaksa

naan 

jalanny

a 

diskusi 

dan 

kerja 

kelomp

ok 
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Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

perwakilan kelompok 

 Menyampaikan hasil 

diskusi tentang 

keteladanan Nabi Yahya 

a.s. secara kelompok 

 Menyimpulkan hasil 

diskusi kelompok tentang 

keteladanan Nabi Yahya 

a.s. secara individual atau 

kelompok 

 Menanggapi hasil 

presentasi (melengkapi, 

mengkonfirmasi, 

menyanggah) 

 Membuat kesimpulan 

dibantu dan dibimbing 

guru 

 

Portofolio 

 Membuat 

paparan 

tentang 

keteladana

n nabi 

Yahya a.s. 

 

Tes 

 Tes 

kemampua

n kognitif 

dengan 

bentuk tes 

soal isian 

singkat 

 Tes dalam 

bentuk 

lisan 

dengan 

menceritak

an isi 

gambar 

tentang 

keteladana

n nabi 

Yahya a.s. 

 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.9 Mengetahui kisah keteladanan Nabi 

Isa a.s. 

 

4.11 Menceritakan kisah keteladanan Nabi 

Isa a.s. 

Kisah 

Keteladanan 

Nabi Isa a.s. 

Mengamati 

 Menyimak  kisah 

keteladanan nabi Isa a.s. 

secara klasikal maupun 

individual. 

 Mengamati gambar 

contoh keteladanan Nabi 

Isa a.s. baik secara 

klasikal atau individual 

 

 

Menanya 

 Melalui motivasi dari 

guru mengajukan 

pertanyaan tentang kisah 

keteladanan Nabi Isa a.s. 

 Mengajukan pertanyaan, 

misalnya Siapakah 

manusia pertama yang 

Allah ciptakan? 

 

Eksperimen/Explore 

 Mendiskusikan isi 

gambar tentang 

keteladanan Nabi Isa a.s. 

Tugas  

 Mengisi 

rubrik 

tentang 

keteladana

n nabi Isa 

a.s. 

 

Observasi  

 Mengamati 

pelaksanaa

n diskusi 

dengan 

mengguna

kan lembar 

observasite

rkait 

dengan  

 menceri

takan 

isi 

gambar 

tentang 

ketelad

anan 

nabi Isa 

a.s. 

 sikap 

2 x 

4jam 

pelajara

n 

 Buku 

PAI dan 

Budi 

Pekerti 

PAI Kls 

VI SD 

 Buku 

Kisah 

25 nabi 

dan 

Rasul 

 Gambar

/ Poster 

 Multime

dia 

Interakti

f/CD 

Interakti

f /Video 
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Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

baik secara klasikal 

maupun kelompok 

 

Asosiasi 

 Membuat rumusan hasil 

diskusi  tentang 

keteladanan Nabi Isa a.s.  

 Mengidentifikasi perilaku 

terpuji dari kisah 

keteladanan Nabi Isa a.s.  

 

Komunikasi 

 Menyampaikan kisah 

singkat tentang peristiwa 

penting dan sikap terpuji 

Nabi Isa a.s. secara 

individu maupun 

perwakilan kelompok 

 Menyampaikan hasil 

diskusi tentang 

keteladanan Nabi Isa a.s. 

secara kelompok 

 Menyimpulkan hasil 

diskusi kelompok tentang 

keteladanan Nabi Isa a.s. 

secara individual atau 

yang 

ditunju

kkan 

siswa 

terkait 

dengan 

tanggun

g 

jawabn

ya 

terhada

p 

pelaksa

naan 

jalanny

a 

diskusi 

dan 

kerja 

kelomp

ok 

 

Portofolio 

 Membuat 

paparan 

tentang 

keteladana

n nabi Isa 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

kelompok 

 Menanggapi hasil 

presentasi (melengkapi, 

mengkonfirmasi, 

menyanggah) 

 Membuat kesimpulan 

dibantu dan dibimbing 

guru 

 

a.s. 

 

Tes 

 Tes 

kemampua

n kognitif 

dengan 

bentuk tes 

soal isian 

singkat 

 Tes dalam 

bentuk 

lisan 

dengan 

menceritak

an isi 

gambar 

tentang 

keteladana

n nabi Isa 

a.s. 

 

3.10 Mengetahui kisah Nabi Muhammad 

saw 

 

4.12 Menceritakan kisah keteladanan Nabi 

Muhammad saw 

Kisah 

Keteladanan 

Nabi 

Muhammad 

saw 

Mengamati 

 Menyimak  kisah 

keteladanan nabi 

Muhammad saw secara 

klasikal maupun 

individual. 

Tugas  

 Mengisi 

rubrik 

tentang 

keteladana

n nabi 

2 x 

4jam 

pelajara

n 

 Buku 

PAI dan 

Budi 

Pekerti 

PAI Kls 

VI SD 

 Buku 
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Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 Mengamati gambar 

contoh keteladanan Nabi 

Muhammad saw baik 

secara klasikal atau 

individual 

 

 

Menanya 

 Melalui motivasi dari 

guru mengajukan 

pertanyaan tentang kisah 

keteladanan Nabi 

Muhammad saw 

 Mengajukan pertanyaan, 

misalnya Siapakah 

manusia pertama yang 

Allah ciptakan? 

 

Eksperimen/Explore 

 Mendiskusikan isi 

gambar tentang 

keteladanan Nabi 

Muhammad saw baik 

secara klasikal maupun 

kelompok 

Muhamma

d saw 

 

Observasi  

 Mengamati 

pelaksanaa

n diskusi 

dengan 

mengguna

kan lembar 

observasite

rkait 

dengan  

 menceri

takan 

isi 

gambar 

tentang 

ketelad

anan 

nabi 

Muham

mad 

saw 

 sikap 

yang 

ditunju

kkan 

siswa 

Kisah 

25 nabi 

dan 

Rasul 

 Gambar

/ Poster 

 Multime

dia 

Interakti

f/CD 

Interakti

f /Video 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 

Asosiasi 

 Membuat rumusan hasil 

diskusi  tentang 

keteladanan Nabi 

Muhammad saw 

 Mengidentifikasi perilaku 

terpuji dari kisah 

keteladanan Nabi 

Muhammad saw 

 

Komunikasi 

 Menyampaikan kisah 

singkat tentang peristiwa 

penting dan sikap terpuji 

Nabi Muhammad saw 

secara individu maupun 

perwakilan kelompok 

 Menyampaikan hasil 

diskusi tentang 

keteladanan Nabi 

Muhammad saw secara 

kelompok 

 Menyimpulkan hasil 

diskusi kelompok tentang 

keteladanan Nabi 

terkait 

dengan 

tanggun

g 

jawabn

ya 

terhada

p 

pelaksa

naan 

jalanny

a 

diskusi 

dan 

kerja 

kelomp

ok 

 

Portofolio 

 Membuat 

paparan 

tentang 

keteladana

n nabi 

Muhamma

d saw 
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Waktu 

Sumber 
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Muhammad saw secara 

individual atau kelompok 

 Menanggapi hasil 

presentasi (melengkapi, 

mengkonfirmasi, 

menyanggah) 

 Membuat kesimpulan 

dibantu dan dibimbing 

guru 

 

Tes 

 Tes 

kemampua

n kognitif 

dengan 

bentuk tes 

soal isian 

singkat 

 Tes dalam 

bentuk 

lisan 

dengan 

menceritak

an isi 

gambar 

tentang 

keteladana

n nabi 

Muhamma

d saw 

 

3.11 Mengetahui kisah keteladanan 

sahabat-sahabat Nabi Muhammad 

saw 

 

4.13 Menceritakan kisah keteladanan 

sahabat-sahabat Nabi Muhammad 

saw 

Kisah 

Keteladanan 

Nabi 

Sahabat-

sahabat Nabi 

Muhammad 

Mengamati 

 Menyimak  kisah 

keteladanan nabi 

Sahabat-sahabat Nabi 

Muhammad saw secara 

klasikal maupun 

individual. 

Tugas  

 Mengisi 

rubrik 

tentang 

keteladana

n nabi 

Sahabat-

2 x 

4jam 

pelajara

n 

 Buku 

PAI dan 

Budi 

Pekerti 

PAI Kls 

VI SD 

 Buku 

Kisah 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

saw  Mengamati gambar 

contoh keteladanan Nabi 

Sahabat-sahabat Nabi 

Muhammad saw baik 

secara klasikal atau 

individual 

 

 

Menanya 

 Melalui motivasi dari 

guru mengajukan 

pertanyaan tentang kisah 

keteladanan Nabi 

Sahabat-sahabat Nabi 

Muhammad saw 

 Mengajukan pertanyaan, 

misalnya Siapakah 

manusia pertama yang 

Allah ciptakan? 

 

Eksperimen/Explore 

 Mendiskusikan isi 

gambar tentang 

keteladanan Nabi 

Sahabat-sahabat Nabi 

Muhammad saw baik 

sahabat 

Nabi 

Muhamma

d saw 

 

Observasi  

 Mengamati 

pelaksanaa

n diskusi 

dengan 

mengguna

kan lembar 

observasite

rkait 

dengan  

 menceri

takan 

isi 

gambar 

tentang 

ketelad

anan 

nabi 

Sahabat

-

sahabat 

Nabi 

Muham

mad 

25 nabi 

dan 

Rasul 

 Gambar

/ Poster 

 Multime

dia 

Interakti

f/CD 

Interakti

f /Video 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

secara klasikal maupun 

kelompok 

 

Asosiasi 

 Membuat rumusan hasil 

diskusi  tentang 

keteladanan Nabi 

Sahabat-sahabat Nabi 

Muhammad saw 

 Mengidentifikasi perilaku 

terpuji dari kisah 

keteladanan Nabi 

Sahabat-sahabat Nabi 

Muhammad saw 

 

Komunikasi 

 Menyampaikan kisah 

singkat tentang peristiwa 

penting dan sikap terpuji 

Nabi Sahabat-sahabat 

Nabi Muhammad saw 

secara individu maupun 

perwakilan kelompok 

 Menyampaikan hasil 

diskusi tentang 

keteladanan Nabi 

saw 

 sikap 

yang 

ditunju

kkan 

siswa 

terkait 

dengan 

tanggun

g 

jawabn

ya 

terhada

p 

pelaksa

naan 

jalanny

a 

diskusi 

dan 

kerja 

kelomp

ok 

 

Portofolio 

 Membuat 

paparan 

tentang 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Sahabat-sahabat Nabi 

Muhammad saw secara 

kelompok 

 Menyimpulkan hasil 

diskusi kelompok tentang 

keteladanan Nabi 

Sahabat-sahabat Nabi 

Muhammad saw secara 

individual atau kelompok 

 Menanggapi hasil 

presentasi (melengkapi, 

mengkonfirmasi, 

menyanggah) 

 Membuat kesimpulan 

dibantu dan dibimbing 

guru 

 

keteladana

n nabi 

Sahabat-

sahabat 

Nabi 

Muhamma

d saw 

 

Tes 

 Tes 

kemampua

n kognitif 

dengan 

bentuk tes 

soal isian 

singkat 

 Tes dalam 

bentuk 

lisan 

dengan 

menceritak

an isi 

gambar 

tentang 

keteladana

n nabi 

Sahabat-

sahabat 

Nabi 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Muhamma

d saw 

 

3.12 Mengetahui kisah keteladanan 

Ashabul Kahfi sebagaimana terdapat 

dalam Al-Quran 

 

4.14 Menceritakan kisah keteladanan 

Ashabul Kahfi sebagaimana terdapat 

dalam Al-Qur‟an 

Kisah 

Keteladanan 

Nabi 

Ashabul 

Kahfi 

Mengamati 

 Menyimak  kisah 

keteladanan nabi Ashabul 

Kahfi secara klasikal 

maupun individual. 

 Mengamati gambar 

contoh keteladanan Nabi 

Ashabul Kahfi baik 

secara klasikal atau 

individual 

 

 

Menanya 

 Melalui motivasi dari 

guru mengajukan 

pertanyaan tentang kisah 

keteladanan Nabi 

Ashabul Kahfi 

 Mengajukan pertanyaan, 

misalnya Siapakah 

manusia pertama yang 

Allah ciptakan? 

 

Tugas  

 Mengisi 

rubrik 

tentang 

keteladana

n nabi 

Ashabul 

Kahfi 

 

Observasi  

 Mengamati 

pelaksanaa

n diskusi 

dengan 

mengguna

kan lembar 

observasite

rkait 

dengan  

 menceri

takan 

isi 

gambar 

tentang 

ketelad

2 x 

4jam 

pelajara

n 

 Buku 

PAI dan 

Budi 

Pekerti 

PAI Kls 

VI SD 

 Buku 

Kisah 

Ashabul 

Kahfi 

 Gambar

/ Poster 

 Multime

dia 

Interakti

f/CD 

Interakti

f /Video 
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Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Eksperimen/Explore 

 Mendiskusikan isi 

gambar tentang 

keteladanan Nabi 

Ashabul Kahfi baik 

secara klasikal maupun 

kelompok 

 

Asosiasi 

 Membuat rumusan hasil 

diskusi  tentang 

keteladanan Nabi 

Ashabul Kahfi 

 Mengidentifikasi perilaku 

terpuji dari kisah 

keteladanan Nabi 

Ashabul Kahfi 

 

Komunikasi 

 Menyampaikan kisah 

singkat tentang peristiwa 

penting dan sikap terpuji 

Nabi Ashabul Kahfi 

secara individu maupun 

perwakilan kelompok 

anan 

nabi 

Ashabu

l Kahfi 

 sikap 

yang 

ditunju

kkan 

siswa 

terkait 

dengan 

tanggun

g 

jawabn

ya 

terhada

p 

pelaksa

naan 

jalanny

a 

diskusi 

dan 

kerja 

kelomp

ok 

 

Portofolio 



 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 
Pembelajaran Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 Menyampaikan hasil 

diskusi tentang 

keteladanan Nabi 

Ashabul Kahfi secara 

kelompok 

 Menyimpulkan hasil 

diskusi kelompok tentang 

keteladanan Nabi 

Ashabul Kahfi secara 

individual atau kelompok 

 Menanggapi hasil 

presentasi (melengkapi, 

mengkonfirmasi, 

menyanggah) 

 Membuat kesimpulan 

dibantu dan dibimbing 

guru 

 

 Membuat 

paparan 

tentang 

keteladana

n nabi 

Ashabul 

Kahfi 

 

Tes 

 Tes 

kemampua

n kognitif 

dengan 

bentuk tes 

soal isian 

singkat 

 Tes dalam 

bentuk 

lisan 

dengan 

menceritak

an isi 

gambar 

tentang 

keteladana

n nabi 

Ashabul 

Kahfi 
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