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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikanmerupakanpilartegaknya suatubangsa,melaluipendidikanlah

suatu  bangsa  akan  mampu  menjaga   martabatnya.   Pendidikan  Nasional 

mempunyaivisiterwujudnyasistempendidikansebagaipranatasosialyang kuat dan  

berwibawa   untuk  memberdayakan  semua   warga   Negara  Indonesia 

berkembangmenjadimanusiayang berkuawalitas,sehinggamampu danproaktif 

menjawab tantangan jamanyangselalu berubah. 

Pendidikanmerupakanusahayang dilakukansecara sadaruntukmencapai 

suatuperubahan.Perubahanmendasaryang ingindicapaiadalahperubahanpola pikir 

( mindset) manusia itusendiri. Pendidikanbukansekedar mentransfer ilmu 

pengetahuandari guru kepadapesertadidiknya,  akan  tetapi  diharapkan  dapat 

menciptakansumberdayamanusiayang bertaqwa,berpengetahuan,memiliki 

kecerdasandanketerampilanyang diperlukan dalamkehidupanbermasyarakat, 

berbangsadan bernegara. 

Keberhasilanproses pendidikantidakbisa ditentukan hanya dengan 

pengetahuandankompetensiserta profesionalitaspendidiksemata,namunjuga 

harusdilakukandengansistemyang terusundanterencanadenganbaikyaitu 

kurikulum.Karenabagaimanapunbaiknyasuatutujuan,jikadilakukandengan 

carayang tidakbaikmakahasilnyabisadipastikanakantidakbaik.Demi tercapainya 

tujuan pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 
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Undang-Undang   Sistem  Pendidikan  Nasional  tentang   fungsi  dan  tujuan 

pendidikan, dinyatakan sebagai berikut; 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk wataksertaperadabanbangsayang 

bermartabatdalamrangkamencerdaskan 

kehidupanbangsa,bertujuanuntukberkembangnyapotensipeserta didik agar 

menjadimanusiayangberimandanbertaqwakepadaTuhanYang MahaEsa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warganegarayangdemokratis serta bertanggungjawab
1
. 

 
Pada hakekatnyakurikulumadalah “seperangkatrencana danpengaturan 

mengenaitujuan,isidanbahanpelajaran sertacarayang digunakansebagai pedoman 

penyelenggaraankegiatanpembelajaranuntukmencapaitujuan pendidikan  

tertentu”.
2
Berangkat  dari  definisi  kurikulum berdasarkan  UU 

sisdiknastersebut,setidaknyaada tiga komponenpentingyangadadalam 

kurikulumyaitukomponentujuanpendidikan,komponen proses, dankomponen 

evaluasi.Tujuanpendidikandalamsetiapkurikulumdirumuskan berdasarkan 

pancasilan  dan  UUD  1945.  Kurikulum  boleh   gonta-ganti  namun  tujuan 

pendidikanyangdirumuskandalamkurikulumtidakbolehmelencengdariapa yang 

diamanatkanpancasiladanUUD1945. Tujuanpendidikanbiasanyajuga 

dirumuskansesuaidengankebutuhanrezim(baca:zaman)yang berkuasa.Pada masa  

orde  lama pendidikan  lebih  ditujukan  untuk  menghasilkan  manusia 

Indonesiayang patriotisdan nasionalis.Halinimengingatpadamasatersebut masih  

berada   pada  masa-masa  awal  kemerdekaan  sehingga   nasionalisme dan 

patriotismeakanmenjadiperekatidentitas-identitasyangmajemukmenjadisatu 

identitasyaituIndonesia. 

                                                 
1
Undang-Undangtentangsystempendidikannasionalno20tahun2003pasal3. 

2
Ibid….pasal1ayat19. 
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Bagaimanapunjuga,tujuanpendidikanberubah  ketikamasukeraorde 

baru(orba). Padaera orba baru tujuan pendidikandiarahkanuntukmelahirkan 

manusia Indonesia pancasilais. Ini tidak terlepas dari sikap politik orba yang 

menghendakiadanya ideologitunggalyaknipancasila untukmenciptakan 

ketertibannasional.Sementarapadamasareformasisaat  inipendidikanlebih 

diarahkanuntukmenghasilkanmanusiaIndonesiayang berkarakterunggul, 

manusiaIndonesiayangmemilikiintegritas.Initentuuntuk meresponsberbagai 

degradasimoraldansosial sepertitindak korupsiyang semakin merajalela, 

penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar,dan lain-lain. Selain tujuanpendidikan, 

komponen    lain   yang   harus    ada    dalam   kurikulum   adalah    komponen 

proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses untuk mencapai tujuan 

pendidikanyang telahdirumuskandidalamkurikulum.Olehkarenaitudalam proses 

pembelajaranmelibatkanbanyaksubkomponen,sepertimetode ataupun 

teknikpembelajaran,guru,bukuajar,dankelengkapanpembelajaranyang lain. 

Komponen-komponeninilahyang secarasinergismenentukantercapainyatujuan 

pendidikan. 

Proses pembelajaran merupakanpusat segalaupayaperbaikankualitas 

pendidikannasional.Betapapunsempurnanya  suatutujuanyang dirumuskan namun   

jika proses untuk   mencapai   tujuan   tersebut   tidakoptimal,   niscaya 

semuanyatidakakanberhasilsecara maksimal.Olehsebabitu,seharusnya 

perhatianlebihdicurahkankepada upaya-upaya praktisuntukmeningkatkan kualitas  

proses  pembelajaran. Namun perhatian pemerintah belum optimal 

terbuktidenganmasihbanyaknyasekolahdengansaranadanprasaranaseadanya. 
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Sementara itu,komponenterakhirdalamkurikulumadalahevaluasi.Pelaksanaan 

kurikulumperludievaluasiuntukmelihat capaianyang telahterlaksana.Evaluasi 

merupakan proses review atas berbagai proses pelaksanaan kurikulum. Untuk 

mengukur berapapersenkeberhasilankurikulummakayangdilakukanadalah 

pengukuran(measurement ).Sementarajikainginmenilaikurikulumgagalatau 

berhasilmakayangdilakukan adalahassessment. 

Perubahan   kurikulum   merupakan suatu keniscayaan.   Terlebihtujuan 

perubahankurikulumdimaksudkanuntukperbaikan sistempendidikandemi 

mencapai hasilsesuaidengan salahsatucita-citabangsayang tertuang dalamteks 

pembukaan   Undang – Undang Dasar  1945, yaitu mencerdaskan kehidupan 

bangsa.  Perubahan  untuk  perbaikan  sangat  ditekankan  oleh  Allah  

swt,sebagaimanafirman-Nyadalam al-quran surahAr-ro’du (13) ayat 11; 

                     

               

 

Artinya:“Bagimanusiaadamalaikat-malaikatyang selalumengikutinya 

bergiliran,dimukadandibelakangnya,merekamenjaganya atasperintahAllah swt.  

Sesungguhnya  Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum (  bangsa ) sehingga 

mereka merubah keadaan yang  ada pada diri mereka sendiri.  Dan 

apabilaAllahswtmenghendakikeburukanterhadapsesuatukaum,Makatak ada 
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yangdapatmenolaknya;dansekali-kalitakadapelindungbagimerekaselainDia(Allah 

swt )
3
. 

DalamayatiniAllah swtmenegaskanbahwa kondisiatau keadaansuatu 

bangsatidakakanberubahmenjadilebihbaik kecualiatasusahayang dilakukan oleh   

bangsa  itu  sendiri,   tidak  terkecuali  dibidang  pendidikan.  Perubahan 

kurikulum  mutlak   diperlukan,   hal  ini  dikarenakan   ilmu  pengetahuan   dan 

tekhnologiyang selaluberkembang seiring denganperkembanganperadaban 

manusia. 

Ayatdiatasjuga menegaskan bahwa perubahanmerupakanhukumgeneral 

yangmeliputiseluruhras,sukubaikmukminmaupunkafir. Hal itu ditunjukkandengan 

kata yangberbentuknakirah(umum).Katainitermasukkatamutlak,daniatetap 

bermakna mutlakselamaSyari’tidakmembatasinyadengansuatu sifatseperti 

imandanselainnya.Karenaitu,maknanyatetapmencakupsetiap kelompok, 

organisasi,masyarakat,ataunegara,tanpamemandangagamanya,ia 

jugamencakupsetiapruangdanwaktu.Halitukarenalafazhtersebutmencakup 

setiapkondisimasyarakatdimasalalu,masakinidanmasadepan,dimanakata tersebu

tjugaberlaku bagisetiap negaradidunia. 

PemerintahmelaluiKementerian  Pendidikan dan 

Kebudayaan(Kemendikbud), telah merencanakan perubahan kurikulum    

pendidikanyang mulai dilaksanakantahun ajaran 2013/2014. Seperti yang 

dikemukakan oleh Kemendikbud,KurikulumTingkatSatuanPendidikan(KTSP)  

diubah/diganti dengan 

                                                 
3
 Departemen Agama RI. Al-Qur’an perkata Tajwid Warna, (Jakarta Timur; PT Surya 

Prisma Sinerga) hal. 251   
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Kurikulum2013,tepatnyapadabulanJuli2013yangdiberlakukansecara bertahap  di  

sekolahseluruhIndonesia. 

Implementasikurikulumadalahusaha bersamaantara PemerintahPusat 

dengan  pemerintah  daerah  provinsi dan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota, 

dengan pembagian tugassebagai berikut; 

1. Pemerintahpusatbertanggungjawabdalammempersiapkangurudankepal

a sekolah untuk melaksanakan kurikulum. 

2. Pemerintahpusatbertanggungjawabdalammelakukanevaluasipelaksanaa

n kurikulum secaranasional. 

3. Pemerintah   provinsi  bertanggungjawab   dalam  melakukan   

supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum 

dipropinsiterkait. 

4. Pemerintahkabupaten/kota bertanggungjawabdalammemberikanbantuan 

profesional kepadagurudan kepala sekolah dalam melaksanakan 

kurikulum di kabupaten/kota terkait
4
. 

 

Gambar 1.1 

Kebijakan Implementasi Kurikulum 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Kemendikbud,PanduanImplementasiKurikulum2013,(Jakarta;2012) 
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Kurikulum 2013atauPendidikan BerbasisKarakteradalah kurikulum baru 

yang 

dicetuskanolehKementerianPendidikandanKebudayaanRIuntukmenggantikan 

Kurikulum Tingkat  Satuan  Pendidikan.
5
Perubahan signifikan 

dalamkurikulum2013darikurikulumsebelumnya diantaranya dapatdilihatdari 

penggabunganbeberapamata pelajaran,penambahanjumlah jampelajaran, 

pembelajaran dengan pendekatan saintific, sertasistem penilaian autentik. 

Kurikulum2013merupakansebuahkurikulumyang mengutamakan 

pemahaman,skill,danpendidikanberkarakter,peserta didikdituntutuntukpaham 

atasmateri,aktif dalamberdiskusidanpresentasi,memilikibudipekertiluhur, 

sertadisiplinyang 

tinggi.Kurikulum2013inimenggantikanKurikulumTingkatSatuan Pendidikanyang 

diterapkan sejak 2006 lalu. 

Salah  satu  upaya  ke  arah  itu  adalah  dengan  memperbaiki  

sistempendidikan  kita  yang  harus  menitik  beratkan  pada  pendidikankarakter. 

Pendidikanyang membangunnilai-nilaimoralataukarakterdikalanganpeserta 

didikharusselalumendapatkan perhatian. Pendidikanditingkatmenengah (SMA) 

merupakan wadahyangsangatpenting untuk lebih mempersiapkanpara generasi 

penerus bangsapadamasayangakan datang. 

Pendidikankarakteratauahlakyangdimaksudkandalamkurikulum2013, 

yangharusdapatdicontohkanolehgurusangatrelevandenganfirmanAllahSWTdalam 

surat al-ahzab (33) ayat21yangberbunyi; 

                                                 
5
http://id.wikipedia.org/wiki/kurikulum 2013, diakses pada tanggal 16 Agustus 2016 

pukul 20:20:25 wib  

http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pendidikan_dan_Kebudayaan_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_Tingkat_Satuan_Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_Tingkat_Satuan_Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_Tingkat_Satuan_Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_Tingkat_Satuan_Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_Tingkat_Satuan_Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/kurikulum%202013
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Artinya:Sesungguhnyatelahadapada(diri)Rasulullahitusuriteladan yang 

baikbagimu(yaitu)bagiorangyangmengharap(rahmat)Allahdan(kedatangan)hari 

kiamat dan diabanyak menyebut Allah.(Q.S.Al-ahzab ayat 21)
6
. 

Ayattersebutkemudianditegaskan oleh NabiMuhammad SAWberkaitan 

dengantugasutama kerasulannyayaituuntuk menyempurnakanahlak(karakter) 

manusia, sebagaimana dengan sabdaNabiMuhammad SAW; 

 

Artinya;“Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan 

akhlakmanusia”(HR. Ahmad)
7
. 

Haditsnabiini secara jelasmenjelaskanbahwatujuanutama diutusnya 

NabiMuhammadsaw.semata-mata hanya untukmemperbaikidan 

menyempurnakanakhlakumatmanusia.Dimanadiketahuidalamsejarahbangsajahili

yahkafirkuraisyyang tidakmemilikiakhlakyang baik,bangsayang penuh 

kedzoliman,dimanayang berlakupada zamanituadalahhukumrimba,yang kuat 

menindasyanglemah,yangkayamenindasyang miskin. 

Secara historis,BapakPendidikanNasionalKiHajarDewantoro 

menyatakan secara filosofis bahwa pendidikanmerupakandayaupayauntuk 

memajukan bertumbuhnyabudipekerti(kekuatan batin, karakter),pikiran 

(intellect), dan tubuhanak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkanagar kita 

                                                 
6
Opcit…hal421 

7
Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Tauhid Perioritas Pertama Dan Utama, (Jakarta 

Darul Haq, 2008) hal. 27  
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dapatmemajukan kesempurnaanhidupanak-anakkita
8
.Halinidapatdimaknai bahwa 

MenurutKiHajar Dewantara pendidikankarakter merupakanbagian 

integralyangsangat pentingdalam pendidikan. 

Pendidikankarakter merupakansatukesatuanprogramdalampendidikan. 

Olehkarena ituprogrampendidikankarakter secara 

dokumendiintegrasikankedalamkurikulum2013.Pendidikankaraktertermuat  

terteradalamkurikulum2013,mulaidarivisi, 

misi,tujuan,strukturdanmuatan,kalender pendidikan, silabus, rencanapelaksanaan 

pembelajaran(RPP) hinggaevaluasi. 

Pembentukankarakterharus dilakukansecara sistematisdan 

berkesinambungandengan melibatkanaspekknowledge, feeling, loving,dan 

acting.Pembentukankarakter dapatdiibaratkansebagai pembentukan seseorang 

menjadibodybuilder(binaragawan)yang memerlukanlatihanotot-ototakhlak 

secaraterus-menerusagar menjadi kokoh dan kuat. 

Selain itu keberhasilan pendidikan karakter ini juga harus 

ditunjangdenganusahamemberikanlingkunganpendidikandansosialisasiyangbaikda

nmenyenangkanbagianak. Secaraformalupaya menyiapkankondisi, 

sarana/prasarana,kegiatan,pendidikan,danyangmengarahkepada pembentukan 

karaktergenerasi  mudabangsamemiliki  landasan yuridis yangkuat. Namun, 

sinyaltersebutbarudisadariketikaterjadikrisisakhlakyang menerpagenerasi bangsa 

serta semua lapisanmasyarakat,tidak terkecualijuga pada anak-anakusia sekolah. 

                                                 
8
 Hasbulloh,Dasar-dasarilmupendidikan,(Jakarta;PTRajaGrafindoPersada,2008),hal.46   
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DalamImplementasi kurikulum 2013  ini juga tidak lepas dari pro dan 

kontra dariseluruhmasyarakatIndonesiaterutamapraktisipendidikan,karena 

menimbulkanbeberapanmasalah.   Kurikulum   2013  mendapat  sorotan  dari 

berbagai pihak. Salah satunya dari segi persiapan,halinikarena kurikulum2013   

membutuhkan   anggaran  mencapai   2,491   triliun bahkan lebih,  bukan  angka 

yang sedikit
9
. Ditambah lagi kurang     optimalnya    sosialisasi    yang dilakukan 

pemerintahkepada seluruhpelaksanapendidikandilapangan,membuatpara guru 

masih banyakyangkebingungan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013
10

. 

Prof.H.Arief Rachman,M.Pdmengatakanada4perbedaanpenekanan pesan 

antarakurikulum 2013 dan kurikulum sebelumnya,yaitu: 

1. Pada kurikulum sebelumnya, pemisahan antara mata pelajaran 

pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk 

pengetahuan(fokuspada 

kognitif),sedangkanpadakurikulum2013semua mata pelajaranharus 

berkontribusiterhadappembentukan sikap,keterampilan, dan 

pengetahuan (fokus padaafektif/karakter) 

2. Kompetensiditurunkandarimatapelajaran(parsialpadaKTSP),sedang

kan 

padakurikulum2013,matapelajaranditurunkandarikompetensiyang 

ingin dicapai (holistik antar mata pelajaran) 

3. PadaKTSPterjadiindividualteacher,danpadakurikulum2013terjadite

am teaching. 

4. Evaluasi bersifat kuantitatif pada KTSP, sedangkan pada kurikulum 

2013evaluasi (proses) bersifatkuantitatif dan kualitatif
11

. 

 

Sebagaisebuahinovasiyangsedangdisemaikan,perjalananKurikulum2013i

nipastitidakakanserta-merta berjalansecarasempurna.Olehkarena itu, upaya 

perbaikanyang berkelanjutan dalam pengelolaan kurikulumdisekolah dan praktik 

                                                 
9
http://www.tempo.co/read/news/2013/04/12/079473092/Anggaran-

Kurikulum2013diaksespadatanggal8Agustus2016 pukul14:23:47wib. 
10

Enco Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: PT 

RemajaRosdakarya,2013),hal.35-37 
11

http://wijayalabs.com/2013/09/20/peran-guru-dalam-pelaksanaan-kurikulum-

2013/diakses padatanggal15 september2016pukul11:56:17wib  

http://www.tempo.co/read/news/2013/04/12/079473092/Anggaran-Kurikulum%202013%20diakses
http://www.tempo.co/read/news/2013/04/12/079473092/Anggaran-Kurikulum%202013%20diakses
http://wijayalabs.com/2013/09/20/peran-guru-dalam-pelaksanaan-kurikulum-2013/%20d
http://wijayalabs.com/2013/09/20/peran-guru-dalam-pelaksanaan-kurikulum-2013/%20d
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pembelajarandikelas menjadipenting. Kegiatan pengembangan 

pengetahuandanketerampilan guru dalam mengimplemantasikan 

Kurikulum2013perlu terusdilakukan,baikyangdifasilitasioleh sekolah, 

dinaspendidikan, instansi  terkait  dan  terutama   pemerintah  pusat.   Supervisi  

pembelajaranseyogyanya menjadikebutuhansetiapgurudalamrangka 

perbaikanproses pembelajaranyang 

dilakukannyadanuntukmemastikandirisebagaiseorang pembelajaryangterus 

berusahabelajarmengasahkemampuan diri. 

Pemerintah beranggapanbahwa kurikulum ini lebih berat dari pada 

kurikulum-kurikulum  sebelumnya.  Guru   sebagai  gardaterdepanpendidikan 

menjadiujung tombak implementasi Kurikulum 2013 sedangkan guru yang belum  

profesionalhanya  dilatih  beberapa   bulan   saja   untuk  mengubah pembelajaran 

sesuaidengan Kurikulum 2013.
12

Selain penguatan dan pendampingan  terhadap 

guru, pesertadidik juga membutuhkan  penguatan  dan pendampingan 

dalammengembangkan sikap dan karakter peserta didik yang ditekankan  dalam 

Kurikulum 2013. 

Perubahan  lainyang  terdapat  pada  Kurikulum  2013  salah 

satunyaadalah   pengelompokkanmata   pelajaran wajib yaitu: 

 

Tabel  1.1 

Pengelompokan Mata pelajaran Wajib 

 
ALOKASI WAKTU 

PERMINGGUMINGGU 

                                                 
12

EsterLinceNapitupulu,UjungTombakKurikulumMenyambutKurikulum2013, (Jakarta: 

PT. Kompas Dunia Nusantara, 2013). Hal. 206-207 
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X XI XII 

Kelompok A (Wajib)  

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 

2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

 
2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 4 

4. Matematika 4 4 4 

5. Sejarah Indonesia 2 2 2 

6. Bahasa Inggris 2 2 2 

Kelompok B (Wajib)  

7. Seni Budaya 2 2 2 

8. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan 

 
3 3 3 

9. Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 

Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per Minggu 

 
24 24 24 

Kelompok C (Peminatan)  

Matapelajaran Peminatan Akademik 12 16 16 

Matapelajaran Pilihan Lintas Kelompok Peminatan 

 
6 4 4 

JUMLAH ALOKASI WAKTU PER MINGGU 42 44 44 

 

 Matapelajaran Kelompok A dan C adalah kelompok matapelajaran 

yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Matapelajaran Kelompok 

B adalah kelompok matapelajaran yang kontennya dikembangkan 

oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan 

oleh pemerintah daerah. 
 Satu jam pelajaran tatap muka 45 menit per minggu dan mata 

pelajaran  yang memiliki alokasi waktu belajar 2 jp/minggu berarti 

memiliki beban belajar tatap muka 2 X 45 menit per minggu; mapel 

yang memiliki alokasi waktu belajar 3jp/minggu berarti memiliki 

beban belajar tatap muka 3 X 45 menit per minggu; dan seterusnya 

 Muatan Lokal dapat memuat Bahasa Daerah 

 Satuan pendidikan dapat menambah jam pelajaran per minggu dari 

yang telah ditetapkan dalam struktur di atas 

 Kegiatan ekstra kurikulum terdiri atas Pramuka (wajib), UKS, PMR, 

dan lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masing-masing 

satuan. 

 Jumlah alokasi waktu jam pembelajaran setiap kelas merupakan 

jumlah minimal yang dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan 

pesertadidik.
13

 

 

                                                 
13

 Dr. Ahmad  Yani, M.Si. Mindset Kurikulum 2013,(Alfabeta  Bandung 2014) hal. 97-

98 
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Selain itu pemerintah juga 

berencanamenambahjumlahjampelajaran,halinidimaksudkanagar pembelajaran  

lebih  mengedepankan   pembentukan  karakter   peserta  didik
14

. 

Selainituperubahanyangmendasarlainnyaadalahdenganadanya   pendekatan dan 

penilaian baru yaitupendekatansaintifikdanpenilaianautentik.Perubahan–

perubahaaninimenuntutpersiapanguruuntukmenerapkanya secara konsisten dalam 

pembelajaran. 

Selainituperubahansignifikanjuga terjadipadakerangka pengembangan 

kurikulumPendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada SMA/MA/SMK/MAK 

mengikuti elemen pengorganisasian Kompetensi Dasar yang mengacu pada 

Kompetensi Inti (KI) berikut ini. 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

                                                 
14

Loeloek Endah Poerwanti dan Sofan Amri, Panduan Memahami Kurikulum 

2013,(Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2013), hal. 282-283.   



14 

 

 
 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta 

mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan. 

MuhammadNuh sebagaiMenteriPendidikan 2009-

2014menegaskanbahwa kurikulum 2013 dirancang sebagai upaya 

mempersiapkan generasi Indonesia Emas2045  yaitu   tepatnya   pada100   tahun  

Indonesia   merdeka,   sekaligus memanfaatkan  populasi  usia  produktif  

Indonesiayang   jumlahnya  sangat melimpah agar   menjadi   bonus   demografi   

dan   tidak   menjadi   bencanademografi.
15Namun dengan banyaknya lembaga, 

organisasi maupun perseorangan yang terlibat dalam perubahan Kurikulum 2013 

ini, belum adajaminan bahwa Kurikulum tersebut mampu membawa bangsa dan 

negara ini ke arah kemajuan.16Kemudian  Anies Baswedan 

sebagaiMenteriPendidikan 2014-2016 memutuskan untuk menghentikan 

pelaksanaan Kurikulum 2013 di seluruh Indonesia. Kemendibud menilai hal ini 

karena sebagian besar sekolah belum siap melaksanakan Kurikulum 

2013.Dengan keputusan ini, maka sekolah yang baru menerapkan Kurikulum 

2013 selama 1 semester akan kembali menggunakan Kurikulum 2006.Sedangkan 

                                                 
15

 Mida Latifatul Muzamiroh, Kupas Tuntas Kurikulum 2013 Kelebihan dan 

Kekurangan Kurikulum 2013, (Kata Pena, 2013), hal. 111-112 
16

Enco Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi,( Remaja Rosdakarya,2013), hal 37.   
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bagi sekolah yang sudah menjalankan Kurikulum 2013 selama 3 semester, 

Kemenbud Dikdasmen tetap mewajibkan kurikulum tersebut 

diberlakukan."Proses penyempurnaan Kurikulum 2013 tidak berhenti, akan 

diperbaiki dan dikembangkan, serta dilaksanakan di sekolah-sekolah percontohan 

yang selama ini telah menggunakan Kurikulum 2013 selama 3 semester 

terakhir,"
17

Konsep Nawa Cita menurut Muhadjir menekankan pentingnya 

pembangunan karakter sejak dini. Idealnya ada tolok ukur proporsi pendidikan 

karakter siswa, "Untuk setingkat SD mendapat pendidikan karakter dengan porsi 

70 persen. Sementara 30 persen sisanya barulah porsi pendidikan ilmu 

pengetahuan umum. Untuk siswa setingkat SMP, porsi untuk ilmu pengetahuan 

ditingkatkan menjadi 40 persen dan pendidikan karakter 60 persen. Namun 

Kurikulum 2013, yang disusun oleh pemerintah sebelumnya, tidak memberikan 

porsi yang paling tinggi untuk pendidikan budi pekerti," Muhadjir menegaskan, 

program penguatan karakter tidak akan membatalkan Kurikulum 2013. Justru, 

program itu akan menjadi pelengkap kurikulum yang ada.
18

 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti adalah pendidikan yang 

memberikan pengetahuan dan keterampilan serta membentuk sikap, dan 

kepribadian peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti dilaksanakan melalui mata pelajaran pada semua 

jenjang pendidikan, yang pengamalannya dapat dikembangkan dalam berbagai 

kegiatan baik yang bersifat kokurikuler maupun ekstrakurikuler.   

                                                 
17

http://news.liputan6.com/read/2143549/menteri-anies-baswedan-hentikan-kurikulum-

2013 diakses pada  tanggal10 september2016pukul10.25wib 
18

https://news.detik.com/berita/3292618/mendikbud-ingin-sempurnakan-kurikulum-

2013-agar-sejalan-nawa-citadiakses pada  tanggal10 september2016pukul10.35wib 

http://news.liputan6.com/read/2142076/menteri-anies-pengabdian-guru-honorer-maman-dapat-jadi-teladan
http://news.liputan6.com/read/2143549/menteri-anies-baswedan-hentikan-kurikulum-2013
http://news.liputan6.com/read/2143549/menteri-anies-baswedan-hentikan-kurikulum-2013
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Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah pendidikan  yang 

berlandaskan pada aqidah yang berisi tentang keesaan Allah Swt sebagai sumber 

utama nilai-nilai kehidupan bagi manusia dan alam semesta. Sumber lainnya 

adalah akhlak yang merupakan manifestasi dari aqidah, yang sekaligus 

merupakan landasan pengembangan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia. 

Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah pendidikan 

yang ditujukan untuk dapat menserasikan, menselaraskan dan menyeimbangkan 

antara Iman, Islam, dan Ihsan. 

Sasaran yang hendak dicapai pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti adalah untuk memenuhi kebutuhan guru dalam upaya 

menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. 

Pembelajaran yang dimaksud, mencakup pengembangan ranah sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dikembangkan pada setiap satuan 

pendidikan sesuai dengan strategi implementasi kurikulum 2013 dengan 

menggunakan pendekatan scientific dan penilaian authentic.
19

 

SMA Negeri 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sebagai salah satu 

pelaksana Kurikulum 2013 (kurtilas) dari 1.273 SMA di seluruh Indonesia, maka 

Kurikulum SMA Negeri 1 Kalianda Tahun Pelajaran 2015-2016 merupakan 

pelaksana kurikulum 2013 (kurtilas) yang sudah meliputi semua jenjang baik 

kelas X, XI dan XII. 

SMA Negeri 1 Kalianda merupakan sekolah yangsudah melakukan 

beberapa persiapan untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013. Hal ini bisa 

                                                 
19

 Mapel Umum SMA, 1a. PMP Pend. Agama Islam dan BP SMA Allson 1Juni2014.pdf 
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dilihat dari sarana prasarana, fasilitas dan sumber belajar yang 

mendukung,danbeberapausaha  yangsudahditempuhguru-guru.Selain  itu 

peneliti(Safarina )yangjugaguru  PAI merupakan  anggotaaktif Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran( MGMP) PAI KecamatanKalianda Kabupaten Lampung 

Selatansehingga sekolah lebih cepat mendapatkaninformasi mengenai Kurikulum 

2013 khususnya untuk pelajaranPAI danbudipekerti.Haliniakan sangat membantu 

dalam implementasi Kurikulum 2013. Sejauh ini, guru-guru di SMA 

Negeri1Kalianda selalu melakukan usaha mempersiapkan hal-hal yang terkait 

denganimplementasi Kurikulum   2013termasukPAI,seperti seminar dandiklat-

diklat  kurikulum2013,yangdilaksanakanolehpemerintahmelalui 

dinaspendidikanmaupunkementerianagamakabupatenKalianda.
20

Halinikarena 

banyak  sekali  persiapan-persiapan  yang   harus  dilakukan  olehguruterkait 

dengan implementasi Kurikulum 2013 khusunya untuk persiapan administrasi 

pembelajaran.Dalam beberapa kesempatansekolah juga mengutusguru-guru 

termasuk guru PAI untuk mengikuti sosialisasi   Kurikulum   2013,  hal ini 

dilakukan   untuk   mendukung   implementasi kurikulum 2013 agar  dapat 

terealisasidenganmaksimal.Namunkesemuanyaitutidak terlepas dari  hambatan-

hambatan.  Salah   satu hambatan  tersebut diantaranya 

adalahmasalahpenilaian,dimana gurupada umumnya masih kebingungandalam 

halpenilaian.
21

Selain  itu  materi  Kurikulum  2013  yang  berbedadengan 

KurikulumKTSP dan selalu ada revisi dalam hal 

                                                 
20

DataPrasurveytentangimplementasikurikulum2013,padatanggal6Agustus2016 
21

Saatpenelitianberlangsung.8september2016 
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penilaian,sehinggadiperlukanwaktu,tenaga,danpikiranyangekstra bagigurudalam 

persiapan pembelajaran. 

Didalam kurikulum2013Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

merupakan salah satu mata pelajaranpokokdiSD/MI, SMP/MTs,SMA/MA, 

SMK,takterkecualiSMANegeri1Kalianda.Mata  pelajaran   Pendidikan  Agama 

Islam  kini  berubah  menjadi  Pendidikan  Agama  Islam  dan  Budi   Pekerti. 

Sehingga peserta didik diharuskan memiliki budi pekerti atau akhlak yang lebih 

baik karena penilaian dalam kurikulum 2013 lebih mengutamakan kepada sikap 

akhlak, sedangkan kendala di SMA Negeri 1 Kalianda masih ada peserta didik 

yang memiliki perilaku kurang baik seperti kurang disiplin, sering berkelahi, 

tidak taat peraturan, cuek atau masa bodo kepada guru dan penampilan 

berpakaian khususnya peserta didik wanita dalam mengenakan jilbab kurang rapi 

dan terkesan terpaksa memakai jilbab.  

Berangkat  dari  latar belakang  diatas,  penyusun  tertarik  

untukmenyususuntesisdengan judul  Implementasi  Kurikulum  2013  Pada 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Dalam Pembinaan  

Akhlak Peserta Didik Di SMA Negeri 1 Kalianda sebagai tugas akhir akademik 

pada Program Pascasarjana dengan Konsentrasi Pendidikan Agama Islam pada 

Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
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B. Identifikasi danBatasanMasalah 

1. IdentifikasiMasalah 

Berdasarkanuraianlatarbelang diatas,penulisdapat mengelompokkan 

masalahyang akanmenjadi pembahasanpadatesis inimenjadi beberapaaspek 

mulai dari langkah-langkahImplementasi kurikulum2013hinggafaktor-

faktorpendukung dan penghambat Implementasi kurikulum 2013di SMA 

Negeri 1 Kalianda. 

2.   Batasan masalah 

Batasan masalahadalah ruang lingkupmasalahatau membatasi 

ruanglingkupmasalahyangterlaluluas/lebarsehinggapenelitian 

lebihbisafokusuntukdilakukan.
22

Berdasarkanlatar belakangyang 

telahdipaparkandi  atas,sertabertolakdariberbagaipertimbangan 

baikketerbatasan kemampuan, waktu,biayadan sebagainya, maka penulis  

hanyafokuspadalangkah-langkah  implementasi  

kurikulum2013padapembelajaranPAIdanBudiPekerti dalam pembinaan 

akhlak peserta didik diSMANegeri1Kalianda. 

 

C. RumusanMasalah 
 

Dari   latar   belakang dan  pembatasan  masalah singkat yang   telah 

diuraikan   diatas  maka  penelitian  iniakanmengacupadarumusanmasalah 

sebagaiberikut;Bagaimanaimplementasikurikulum2013pada  pembelajaran PAI 

                                                 
22

http://callmeamel.blogspot.com/2010/07/identifikasi-rumusan-dan-

batasan.html.diakses padatanggal10 september2016pukul10.17wib. 

http://callmeamel.blogspot.com/2010/07/identifikasi-rumusan-dan-batasan.html
http://callmeamel.blogspot.com/2010/07/identifikasi-rumusan-dan-batasan.html
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dan Budi Pekerti dalam pembinaan akhlak peserta didik di SMA Negeri 1 

Kalianda Lampung Selatan. 

D. Tujuandan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan penelitian 

Dalam  setiap  kegiatan   yangdilakukan  tidak  terlepas  dari  

tujuan  atau motifasikenapa 

kegiatantersebutdilakukan,tidakterkecualidalampenelitian ini 

penulismemilikitujuanyaituuntuk   mengetahui  

danmengidentifikasisecara menyeluruhtentang implementasi    

Kurikulum   2013    khususnyapada   mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri1Kalianda dalam 

pembinaan akhlak pesertadidik. 

2. Manfaat Penelitian 

 

Setiaphasilpenelitianpada prinsipnyaharusberguna 

danbermanfaat 

sebagaipetunjukdalampengambilankeputusandalamartianyang 

cukupluasdan jelas.Adapunmanfaatpenelitianini nantinya 

diklasifikasikan kedalamdua kelompok sasaranyaitu: 

(a) Aspek Teoritis 

 
Padatatarantoeoritispenelitianinidiharapkandapatmemberikanman

faat sebagai berikut: 

i. Memperluas pengetahuan dan wawasan tentang Kurikulum 

2013, baik yang berkaitandenganaspekkesiapan manajemen,     



21 

 

 
 

pelaksanaan, keunggulan,    dan    kemungkinan    problema-

problema dalam pelaksanaanya. 

ii. Memberikan informasi berkaitan dengan upaya-upaya,    

kemungkinan faktor-

faktorpendukungdanpenghambatdalamimplementasi 

Kurikulum 2013  khususnyabagi  guru Pendidikan 

AgamaIslam. 

(b) Aspek Praktis 

Pada tataran praktis penelitianinidiharapkan dapat 

memberikanmanfaat yangbesar bagi beberapapihak-pihak 

terkaitseperti; 

i. Sekolah,diharapkanhasilpenelitianinidapatdijadikan   

sebagaibahan masukandanevaluasidalammelakukan   

pembenahansehinggatercipta suasanabaruyanglebihkondusif. 

ii. Pendidikdaninsan pendidikankhususnya PendidikanAgama 

Islam, agar lebihmengetahui upaya-upayaapa saja  yang perlu 

dandapat dilakukan dalam penerapan konsepKurikulum 2013. 

iii. BagiIAIN RadenIntanLampung,diharapkanpeneliatianinidapat 

dijadikan sebagaibahan kajian keilmuan danpengembangan 

kajian khususnyabidangkebijakan pendidikan. 

iv. Penulis  dan  pembaca,  semogadapat  mengetahui  

danmemahami bagaimana implementasiKurikulum2013pada 

mata pelajaran Pendidikan agamaIslam dan BudiPekerti. 
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E. KerangkaPikir 

 

Kerangkapikirmerupakankonsepdasaryang memuathubungankausal 

hipotesisantara variabelbebasdenganvariabelterikatdalamrangka memberikan 

jawaban sementaraterhadap masalahyangditeliti.
23

 

1.   Langkah – langkahImplementasi Kurikulum 2013 

 
Sebagaisebuahrencarayang besar,dandiharapkanakanberdampak 

padaperbaikandansistempendidikan yangadadi  

Indonesia,kurikulum2013sudahmelaluitahapanprosesyang 

cukuppanjang.Prosespanjang 

tersebutdimulaidariperencanaan,penyusunankurikulum,sosialisasi,   uji 

kelayakan , implementasisampai pada evaluasi. 

Implementasi   adalah   suatu    proses    penerapan   ide,    

konsep, kebijakan,   atau   inovasi   dalam   suatu    tindakan   praktis   

sehingga memberikan  dampak,  baik   berupa   perubahan  

pengetahuan,ketrampilan, maupun nilai, dan sikap. Implementasi 

kurikulum dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis dalam 

bentuk pembelajaran.
24

Implementasi kurikulum adalah  penerapan atau  

pelaksanaan program kurikulum yang telah   dikembangkan   dalam   

tahapsebelumnya,   kemudian  diujicobakan dengan   pelaksanaan   

danpengelolaan,sambilsenantiasa dilakukan penyesuaian terhadap 

                                                 
23

Raflis,ProfesiKeguruan,Jakarta;RinekaCipta,2004,h42 
24

Kunandar,  GuruPrifesional  Implementasi  Kurikulum  Tingkat  Satuan  

Pendidikan(KTSP)danSuksesdalamSertifikasiGuru,(Jakarta,RajaGrafindoPersada,2007),hal211. 
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situasilapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan 

intelektual, emosional, serta fisiknya.
25

 

2. Kunci Sukses Kurikulum2013
26

 

a. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Dalam   mensukseskan   Kurikulum   2013    diperlukan   

kepala sekolahyang 

mandiri,profesionaldengankemampuanmanajemenserta 

kepemimpinan    yang  tangguh,   agar  mampu  mengambil 

keputusan untuk meningkatkan mutu sekolah. Disamping 

itukepalasekolahjuga harus mampu mengelolasumber daya 

sekolah dalam kaitanya dengan perencanaan dan evaluasi, program 

sekolah, pembelajaran, pengelolaan tenaga, sarana dan sumber 

belajar, keuangan, pelayanan peserta didik, sertahubungan sekolah 

dengan masyarakat. 

b. Kreativitas Guru 

 
Tugas guru  dalam Kurikulum 2013  ini tidak  hanya 

menyampaikaninformasikepada peserta didik,tetapiharuskreatif 

memberikan layanan dan kemudahan belajar kepada seluruh 

peserta didik,agar  merekadapat  belajardalam  suasana 

yangmenyenangkan. 

 

                                                 
25

Oemar  Hamalik,  Dasar-dasar  pengembangan  kurikulum,(Bandung.  PT  
RemajaRosdakarya,2007).h238. 

26
 Opcit …..hal 39-55 
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c. Aktivitas PesertaDidik 

 
Untuk mendorong  dan mengembangkan aktivitas peserta 

didik, guru harusmampumendisiplinkanpeserta 

didik.Guruharusmampu 

membantumengembangkanpolapikirdanperilaku pesertadidik, 

meningkatkan standar perilak,dan melaksanakanaturan. 

d. Sosialisasi 

 
Sosialisasi kurikulum harus  dilakukan secara 

berkesinambungan oleh pihakyangterkait dalamimplementasinya, 

terhadap seluruh warga sekolah,bahkan  terhadap  masyarakat  dan  

orang   tua  peserta  didik. Sosialisasi ini penting, terutama agar 

seluruh warga sekolahmengenal dan  memahami  visi  dan  misi  

sekolah  serta   kurikulumyangakan diimplementasikan. 

e. Fasilitas danSumberBelajar 

Fasilitas    yang     perlu    dikembangkan    dalam    

mendukung 

suksesnyaKurikulum2013antaralainlaboratorium,pusatsumber 

belajar, dan   perpustakaan.   Fasilitas   dan   sumber   belajar   

tersebut  perlu digunakan seoptimal mungkin, dipelihara, dan 

disimpan dengan sebaik- baiknya. 

f. LingkunganyangKondusif Akademik 

 
Belajaryang kondusif-akademikharusditunjang olehberbagai 

fasilitas  belajar  yang   menyenangkan  seperti  
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sarana,laboratorium, pengaturanlingkungan,penampilan dansikap  

guru, hubungan  yang harmonis antara peserta didik dengan guru 

dandiantara para peserta didik itu sendiri. 

g. Partisipasi WargaSekolah 

 
Keberhasilanpendidikan disekolah sangatditentukan oleh 

keberhasilan  kepala   sekolah   dalam  memperdayakan  seluruh   

warga sekolah, khususnyatenagakependidikanyangtersedia. 

Dalambentuksederhana, 

kerangkapikirdalampenulisantesisinidapatdigambarkan sebagaiberikut. 

SKEMA KERANGKA PIKIR 

 

Gambar 1.2 

Kegiatan Pembinaan Akhlak PAI kurikulum 2013

Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti 

 

 

a. Perencanaan 

 

b. Pelaksanaan 

 

c. Evaluasi 

Akhlak Peserta Didik 

 

a. Disiplin 
 

b. Tidakberkelahi 

c.  Taat peraturan 

d.  Hormatpadaguru 

e.  Rapi dan bersih 
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