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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Implementasi Kurikulum2013 

1. Pengertian Implementasi 

ImplementasidalamKamusBesarBahasaIndonesia diartikan 

sebagai pelaksanaanataupenerapan
1
. Kalau diibaratkan dengan sebuah 

rancanganbangunanyang dibuatolehseoranginsinyurbangunan, tentang 

rancangansebuahrumahpadakertaskalkirnyamaka, impelementasiyang 

dilakukanoleh paratukangakan berhasildengan baikjika 

sesuaidenganrancangan,apabilayangdilakukanoleh para tukangtidak  

samadenganrancangan sanginsinyur  makahasilnya, akan terjadi 

masalah besar dengan bangunan tersebut. 

SelainpengertiansingkatmenurutKKBI tersebut,berikut penulis 

sajikan beberapapengertianimplementasimenurut para ahli, 

diantaranya; 

1. Menurut Majone Wildavsky, implementasi adalahevaluasi. 

2. Menurut Kadir, implementasi adalah kegiatan yang dilakukan 

untukmengujidatadanmenerapkansistemyang diperolehdari 

kegiatan seleksi. 

3. MenurutBrrownedanWildavsky,implementasiadalahperluasan 

aktivitasyangsalingmenyesuaikan. 

4. MenurutMclaughin,implementasiadalahaktifitasyang saling 

menyesuaikan. 

5. Menurut Schubert, implementasi adalah system rekayasa. 

                                                 
1
DepartemenPendidikandanKebudayaan,KamusBesarBahasaIndonesia,(Jakarta; 

BalaiPustaka,1989)hal256 



27 

 

 
 

6. MenurutFullan,implementasiadalahprosesuntukmelaksanakan ide, 

programatau seperangkataktivitasbaru dengan harapan orang lain 

dapat menerimadanmelakukan perubahan.
2
 

 

Implementasiadalah suatutindakanatau pelaksanaan dari 

sebuahrencanayang disudahdisusunsecaramatang danterperinci, 

implementasibiasanya dilakukansetelahperencanaansudah dianggap 

fix.
3
Secara singkatimplementasibisadiartikanpelaksanaanatau penerapan. 

Dengandemikianmaka implementasikurikulum jugadituntut 

untukmelaksanakansepenuhnyaapayang telahdirencanakandalam 

kurikulumnyauntuk dijalankan  dengan segenap hati  dan keinginan 

kuat,permasalahanbesarakanterjadiapabilayang dilaksanakan 

bertolakbelakang ataumenyimpang dariyang telahdirancang maka 

terjadilahkesia-sianantararancangandengan implementasi.Artinya yang 

dilaksanakandanditerapkanadalahkurikulumyang telah 

dirancang/didesain  untuk  kemudian  dijalankan  sepenuhnya   oleh 

seluruh stacholderyang ada. Rancangan kurikulumdan implementasi 

kurikulumadalah sebuahsistemdanmembentuksebuahgarislurus 

dalamhubungannya(konseplinearitas) dalamartiimplementasi 

mencerminkanrancangan,makasangatpentingsekalibagigurusertaaktorlap

anganyangterlibatdalamprosesbelajarmengajarsebagai ujung   tombak   

dalam  implementasi  kurikulum  untuk  memahami perancangan 

kurikulum dengan baik dan benar. 

                                                 
2
http://dilihatnya.com/1597/pengertian-implementasi-menurut-para.09-10-2016,pukul 

10.50 wib. 
3
http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-

para.diaksespadatanggal09-10-2016,pukul10.50.wib 

http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.%20diakses%20pada%20tanggal%2009-10-2014
http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.%20diakses%20pada%20tanggal%2009-10-2014
http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.%20diakses%20pada%20tanggal%2009-10-2014
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Implementasi kurikulum menduduki posisiyang sangat penting 

dalam  pendidikan,  sebab  implementasi  kurikulum merupakan  ruh 

dari   pendidikan  itu  sendiri.Implementasi   adalah   suatu   proses 

penerapan  ide,   konsep,  kebijakan,  atau   inovasi  dalam  suatu 

tindakan   praktis   sehingga memberikan   dampak,   baik   

berupaperubahan  pengetahuan,keterampilan,  maupun  nilai,dan 

sikap.
4Implementasikurikulum  dapat diartikan    sebagai    aktualisasi 

kurikulum yangtertulis dalam  bentuk pembelajaran. 

Implementasikurikulumadalah penerapan ataupelaksanaan 

program  kurikulum yang  telah dikembangkan dalam  tahap 

sebelumnya, kemudiandiujicobakan denganpelaksanaandan 

pengelolaan,sambilsenantiasa dilakukanpenyesuaianterhadapsituasi 

lapangan   dan  karakteristik  peserta   didik,  baik  perkembangan 

intelektual, emosional, serta fisiknya.
5
 

 

Menurut beberapa keterangan di atas dapat diambil suatu 

pengertian   bahwa  pelaksanaankurikulumharus dilakukan secara 

komprehensif,artinya mulaidaripengetahuan,   perencanaan, 

pengembangan, inovasi, danperubahan, baik oleh kepalasekolah, guru 

dan personel pelaku kurikulum lainnya. 

 

 

 

 

2. PengertianKurikulum2013 
 

                                                 
4
Kunandar,GuruProfesionalImplementasiKurikulumTingkatSatuanPendidikan 

(KTSP)danSuksesDalamSertifikasiGuru, Jakarta:RajaGrafindoPersada,2007,hal.211. 
5
 OemarHamalik,Dasar-dasarPengembanganKurikulum,  Bandung:PT 

RemajaRosdakarya,2007,hal.238 



29 

 

 
 

Banyakpakarpendidikanyangmengungkapkan pengertiandari 

kurikulum.“Kurikulumdalambahasaarab,sering disebutdengan 

istilahal-manhaj,yangberartijalanyangterangyang dilaluimanusia 

dalambidang kehidupannya”.Pengertiankurikulumjikadikaitkan 

denganpendidikanberartijalanterangyang dilaluiolehpendidikatau guru  

dengan  peserta  didik  untuk  mengembangkan  

pengetahuan,keterampilan  dan  sikap  serta  nilai-nilai.
6
Menurut  

Suryobroto,kurikulum adalah segala pengalamanpendidikanyang 

diberikanoleh sekolahkepadaseluruh  anakdidiknya,   baik  dilakukan   

di   dalam sekolah   maupun  di   luar  sekolah.
7
Menurut  pendapat  Ali  

Al- Khouly kurikulum di artikan     sebagai perangkatperencanaandan 

mediauntukmengantarkanlembagapendidikan   dalammewujudkan 

tujuan pendidikanyangdiinginkan.
8
 

Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari 
KurikulumBerbasis Kompetensi yang pernah diujicobakan pada tahun 
2004.KBK dijadikan acuanberbagai ranahpendidikan (pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap)  dalam seluruh jenjang  dan jalur pendidikan,     
khususnya     pada     jalur     pendidikan     sekolah.

9
Pengembangan  

karakter  pesertadidik  berlangsung  disemua  sisikehidupan  yang  
dijalaninya  mulai dari rumah,  sekolah  dan lingkunganmasyarakat   
sekitarnya.   Dan   guru  yang  memahami potensi besariniakan 
menggunakansemua komponenyang adauntuk 
membantupengembanganpesertadidiksecara optimalsehinggacita- 
citakurikulum 2013 dapat tercapai.

10
 

 

                                                 
6
HeriGunawan,PendidikanKarakter:KonsepdanImplementasi.Bandung:Alfabeta.2012 

hal. 23 
7
Suryobroto,ManajemenPendidikandiSekolah,Jakarta;RinekaCipta2004,Hal.32  

8
AliAl-Khauly,KurikulumPendidikanIslam,Jakarta,RinekaCipta,2005.Hal.103 

9
EncoMulyasa,PengembangandanImplementasi,( RemajaRosdakarya,2013),hal66.  

10
 HennySupoloSitepu,Kurikulum2013danPembentukanKarakterdalamA.FerryT. 

Indratno(eds.),MenyambutKurikulum2013,...,hal.191. 
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IntidariKurikulum2013, adalah ada pada upaya penyederhanaan,  

dan tematik-integratif. 

Kurikulum2013disiapkanuntukmencetakgenerasiyang siapdidalam 

menghadapimasa depan.Karenaitukurikulumdisusununtuk 

mengantisipasiperkembanganmasadepan,untukitukurikulum 2013 

dikembangkandenganmenitikberatkan pada empatkompetensiinti ( 

KI)yaitu; 

1. Kompetensi inti1berisikan sikapspritual, 

 
2. Kompetensi inti2 berisikan sikap sosial, 

 
3. Kompetensi inti3 berisikan pengetahuan, dan 

 
4. Kompetensi inti4 berisikan keterampilan (skill) 

 

Padakurikulum2013bertujuanuntukmendorongpesertadidik 

mampulebihbaikdalammelakukanobservasi,bertanya,menalar, dan 

mengkomunikasikan(mempresentasikan), apayangmereka peroleh 

atau merekaketahui setelah menerimamateri pembelajaran. 

3. Struktur Kurikulum2013 

 
Struktur kurikulummenggambarkan konseptualisasikonten 

kurikulumdalambentukmata pelajaran,posisikonten/mata pelajaran 

dalam kurikulum, distribusi konten/mata pelajaran dalam 

semesteratau tahun,   beban  belajar  untuk  mata   pelajaran  dan  

beban  belajar permingguuntuksetiappeserta didik. 

Strukturkurikulumadalahjuga merupakan aplikasikonsep 

pengorganisasian konten dalam sistem belajar   dan   
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pengorganisasian   beban   belajar   dalam   

sistempembelajaran.
11

Pengorganisasiankontendalamsistembelajaryan

gdigunakanuntukkurikulumyangakandatang adalahsistemsemester 

sedangkanpengorganisasian bebanbelajar dalamsistempembelajaran 

berdasarkan jam pelajaran per semester. 

Strukturkurikulum2013jugamerupakan gambaran mengenai 

penerapanprinsipkurikulum,mengenaiposisiseorangpeserta didik 

dalammenyelesaikanpembelajarandisuatusatuan atau jenjang 

pendidikan. Dalamstruktur kurikulummenggambarkanide kurikulum 

mengenaiposisibelajarseorangpeserta didikyaituapakahmereka 

harusmenyelesaikan seluruh  mata pelajaran yangtercantum  

dalamstruktur,ataukahkurikulummemberikesempatankepadapeserta 

didik untuk  menentukanberbagai  pilihan.Strukturkurikulum  terdiri  

atas sejumlah mata pelajaran,beban belajar, dan kalender pendidikan. 

Struktur kurikulumtingkat SMA/MA pada Kurikulum 2013 ini 

mengalami perubahan yang signifikan, selain beban belajar 

bertambah, juga bentuk mata pelajaran dikelompokkan menjadi 

beberapa bagian, diantaranya adalah sebagai berikut:
12

 

 Kelompok mata pelajaran wajib, yaitu terdiri dari kelompokA 

dan kelompok B, kelompok A adalah mata pelajaran yang 

                                                 
11

 

PermendiknasNomor67Tahun2013TentangKerangkaDasarDanStrukturKurikulumSekolahDasar/

MadrasahIbtidaiyah 
12

M.Fadlilah, M.Pd.I,Implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran SD/MI, 

SMP/MTs, & SMA/MA, Ar-Ruzz Media Yogyakarta, hal.44-45 
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memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek 

kognitif dan afektif, sementara kelompok B adalah mata 

pelajaran yang lebih menekankan pada aspek efektif dan 

psikomotor. 

 Kelompok mata pelajaran peminatan terdiri atas 3 kelompok, 

yaitu peminatan Matematika dan Sains, peminatan Sosial dan 

peminatan Bahasa. 

 Mata pelajaran pilihan lintas minat, yaitu mata pelajaran yang 

dapat diambil oleh peserta didik diluar kelompok mata 

pelajaran peminatan yang dipilihnya, tetapi masih dalam 

kelompok peminatan lainnya, misalnya bagi peserta didik 

yang memilih kelompok peminatan bahasa dapat memilih 

mata pelajaran dari kelompok peminatan social dan atau 

kelompok peminatan Matematika dan Sains. 

 Mata pelajaran pendalaman dimaksudkan untuk mempelajari 

salah satu mata pelajaran dalam kelompok peminatan untuk 

persiapan ke perguruan tinggi. 

 Mata pelajaran pilihan lintas minat dan mata pelajaran 

pendalaman bersifat opsional dapat dipilih keduanya atau 

salah satunya. 

Bila melihat dari pembagian mata pelajaran diatas, secara umum 

mata pelajaran ditingkat SMA/MA dibedakan menjadi 2, yaitu mata 

pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan (peminatan). 
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Mata pelajaran wajib adalah semua mata pelajaran yang wajib 

diikuti oleh seluruh peserta didik disatu satuan pendidikanpada setiap 

satuan atau jenjang pendidikan, tujuan dari mata pelajaran wajib ini 

adalah untuk memberikan pengetahuan tentang bangsa, bahasa, sikap 

sebagai bangsa dan kemampuan penting untuk mengembangkan logika 

dan kehidupan pribadi peserta didik, masyarakat dan bangsa, pengenalan 

lingkungan fisik dan alam, kebugaran jasmani, serta seni budaya daerah 

dan nasional. 

Sementara mata pelajaran pilihan adalah mata pelajaran pilihan 

yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka, mata 

pelajaran pilihan ini disesuaikan dengan minat dari masing-masing 

peserta didik dengan mengacu pada kemampuan akademik yang 

dimilikinya, tujuan dari mata pelajaran pilihan ialah untuk memberikan 

kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam 

kelompok mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya diperguruan 

tinggi, selain itu untuk mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin 

ilmu atau ketrampilan tertentu. 

Terkait struktur Kurikulum SMA/MA ini, supaya lebih jelas dapat 

diperhatikan melalui gambar berikut ini. 

Tabel 2.1 

Struktur Kelompok Mata Pelajaran Pilihan 

Mata Pelajaran 
Kelas 

X XI XII 
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Kelompok A dan B (Wajib) 24 24 24 

Kelompok C (Peminatan)    

Peminatan Matematika dan Sains    

I 

1. Matematika 3 4 4 

2. Biologi 3 4 4 

3. Fisika 3 4 4 

4. Kimia 3 4 4 

Peminatan Sosial    

II 

1. Geografi 3 4 4 

2. Sejarah 3 4 4 

3. Sosiologi dan Antropologi 3 4 4 

4. Ekonomi 3 4 4 

Peminatan Bahasa    

III 

1. Bahasa dan Sastra Indonesia 3 4 4 

2. Bahasa dan Sastra Inggris 3 4 4 

3. Bahasa dan Sastra Asing Lainnya 3 4 4 

4. Antropologi 3 4 4 

Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman    

 
Pilihan Lintas minat dan atau pendalaman 

minat 
6 4 4 

Jumlah Jam Pelajaran yang Tersedia Per Minggu 66 76 76 

Jumlah Jam Pelajaran yang Harus Ditempuh Per Minggu 42 44 44 

 

Dalam struktur kurikulum SMA/MA ada penambahan jam belajar 

perminggu sebesar 4-6 jam sehingga untuk kelas X bertambah dari 38 

jam menjadi 42 jam belajar, dan untuk kelas XI dan XII bertambah dari 

38 menjadi 44 jam belajar. Sementara lama belajar untuk setiap jam 

belajar adalah 45 menit.
13

 

Denganadanyatambahanjambelajardanpenguranganjumlah 

Kompetensi Dasar, diharapkanguru memiliki keleluasaan waktu untuk 

mengembangkanprosespembelajaranyangberorientasipadapeserta 

                                                 
13

M.Fadlilah, M.Pd.I,Implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran SD/MI, 

SMP/MTs, & SMA/MA, Ar-Ruzz Media Yogyakarta, hal. 47-48 
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didikaktif. Prosespembelajaranpesertadidikaktifmemerlukanwaktu yang 

lebihpanjang dariprosespembelajaranpenyampaianinformasi, 

karenapeserta didikperlulatihanuntukmengamati,menanya, 

mengasosiasi,dan berkomunikasi. Prosespembelajaranyang 

dikembangkan menghendaki kesabaranguru dalam mendidik peserta 

didiksehingga merekamenjaditahu, mampudanmau belajarserta 

menerapkanapayang sudahmerekapelajaridilingkungansekolahdan 

masyarakatsekitarnya.Selainitu, bertambahnyajambelajar 

memungkinkanguru melakukanpenilaian prosesdanhasilbelajar dengan 

baik. 

4.   LandasanKurikulum2013 

 

Kerangka  dasar  kurikulum adalah  tatanan konseptual 

kurikulumyang dikembangkanberdasarkanStandarNasional 

Pendidikan
14

. Sedangkan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan 

tiga landasanpokokyaitulandasanyuridisyangmewajibkanadanya 

pengembangan kurikulum baru,  landasan filosofis, dan landasan 

teoritis.Landasanyuridismerupakanketentuan hukumyang dijadikan dasar 

untukpengembangankurikulumdanyangmengharuskanadanya 

pengembangan kurikulum baru. Landasan filosofis adalah landasanyang 

mengarahkan kurikulum kepada apa yang akan dihasilkan kurikulum itu 

sendiri. Landasan teoritik memberikan dasar-dasar teoritik 

pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. 

                                                 
14

Pp no 32tahun2013tentangperubahanatasperaturanpemerintahnomor19tahun 

2005tentangstandarnasionalpendidikan . 
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a) Landasan Yuridis 

 
Berdasarkan permendikbud no 67 tahun 3013,  landasan 

yuridisKurikulum 2013 adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun1945; 

2. Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  

SistemPendidikan Nasional; 

3. Undang-undang Nomor17Tahun2005tentang Rencana 

PembangunanJangkaPanjang Nasional,besertasegala 

ketentuanyangdituangkanRencana PembangunanJangka 

Menengah Nasional; dan 

4. PeraturanPemerintahNomor19Tahun2005tentangStandar 

Nasional Pendidikansebagaimanatelah diubah dengan 

Peraturan   Pemerintah  Nomor   32  Tahun  2013  tentang 

PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor19Tahun 2005 

tentangStandar Nasional Pendidikan.
15

 

 

b) LandasanFilosofis 

 

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum 

menentukankualitaspesertadidikyang akandicapaikurikulum, sumber 

danisidarikurikulum,proses pembelajaran,posisipeserta 

didik,penilaianhasil belajar,hubunganpesertadidikdengan 

masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya.
16

 

Kurikulum2013dikembangkandenganlandasanfilosofisyang 

memberikan dasar bagi pengembangan   seluruh potensi peserta   

didik  menjadi  manusia  Indonesia  berkualitas  yang 

tercantumdalamtujuanpendidikannasional.Padadasarnyatidakadasat

upunfilosofipendidikanyang dapatdigunakansecara 

spesifikuntukpengembangankurikulumyang dapatmenghasilkan 

                                                 
15

Ibid….hal6 
16

Ibid….hal6 
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manusia yang  berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, 

Kurikulum2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai 

berikut. 

1) Pendidikanberakar pada budaya bangsa untukmembangun 

kehidupanbangsa masakinidanmasa mendatang. Pandangan 

inimenjadikan Kurikulum2013dikembangkanberdasarkan 

budayabangsaIndonesiayang beragam,diarahkanuntuk 

membangunkehidupanmasa kini,danuntukmembangundasar 

bagikehidupan bangsayang lebihbaikdimasadepan. 

Mempersiapkanpesertadidikuntukkehidupanmasa depan 

selalumenjadikepedulian kurikulum,halini mengandung 

makna bahwa kurikulumadalahrancangan pendidikanuntuk 

mempersiapkankehidupangenerasimuda bangsa.Dengan 

demikian, tugasmempersiapkangenerasimuda bangsa 

menjadi tugas utama  suatu kurikulum. Untuk 

mempersiapkan 

kehidupanmasakinidanmasadepanpesertadidik,Kurikulum20

13 mengembangkan pengalaman belajaryang memberikan 

kesempatan luas bagi peserta  didik untuk menguasai 

kompetensiyang diperlukanbagikehidupandimasakinidan 

masa depan,danpada waktubersamaantetapmengembangkan 

kemampuanmereka sebagaipewarisbudayabangsa danorang 

yang  peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa 

masakini. 

 

2) Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang 

kreatif.Menurut pandangan filosofi ini, 

prestasibangsadiberbagai bidang 

kehidupandimasalampauadalahsesuatuyangharus 

termuatdalamisikurikulumuntukdipelajaripeserta didik. 

Prosespendidikanadalahsuatuprosesyang memberi 

kesempatan  kepada   peserta   didik  untuk  

mengembangkan potensi dirinyamenjadikemampuan 

berpikir rasional dan 

kecemerlanganakademikdenganmemberikanmakna terhadap 

apa yang  dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan 

budayaberdasarkanmaknayang ditentukanolehlensa 

budayanya dansesuaidengantingkatkematanganpsikologis 

serta kematanganfisikpeserta didik. Selainmengembangkan 

kemampuanberpikirrasionaldancemerlang dalamakademik, 

Kurikulum2013 memposisikan keunggulan budayatersebut 

dipelajariuntukmenimbulkan rasa bangga,diaplikasikandan 

dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam 
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interaksisosial  di  masyarakat  sekitarnya,  dan  dalam  

kehidupan berbangsamasakini. 

 

3) Pendidikanditujukanuntukmengembangkankecerdasan 

intelektualdan kecemerlangan akademik melaluipendidikan 

disiplinilmu.Filosofiinimenentukan bahwa isikurikulum 

adalah disiplinilmudanpembelajaranadalahpembelajaran 

disiplin ilmu(essentialism).Filosofiinimewajibkankurikulum 

memilikinamamatapelajaranyang samadengannamadisiplin 

ilmu, selalu bertujuan untuk mengembangkankemampuan 

intelektual dan kecemerlangan akademik. 

 

4) Pendidikanuntukmembangunkehidupanmasakinidanmasa 

depanyang lebih baikdarimasalalu dengan berbagai 

kemampuan intelektual,kemampuan berkomunikasi, sikap 

sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun 

kehidupan masyarakatdan bangsayang lebih baik 

(experimentalismandsocialreconstructivism). Denganfilosofi 

ini,  Kurikulum  2013   bermaksud  untuk  mengembangkan 

potensipeserta didikmenjadikemampuandalamberpikir 

reflektif bagipenyelesaianmasalahsosialdimasyarakat, dan 

untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang 

lebih baik.
17

 

 

Dengandemikian, Kurikulum2013menggunakanfilosofi 

sebagaimana uraiandiatasdalammengembangkankehidupan 

individupeserta didikdalamberagama, seni,kreativitas, 

berkomunikasi,nilaidanberbagaidimensiinteligensiyang sesuai 

dengandiriseorang pesertadidikdandiperlukanmasyarakat, 

bangsadan umat manusia. 

c) Landasanteoritis 

 

Kurikulum2013 dikembangkan atas teori “pendidikan 

berdasarkanstandar”(standard-based education), danteori 

kurikulumberbasiskompetensi (competency-based curriculum). 

                                                 
17

Ibid…. hal 5 
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Pendidikanberdasarkanstandar menetapkanadanya standar nasional   

sebagai   kualitas   minimal   warganegara  yang   dirinci 

menjadistandar isi, standar proses,standarkompetensilulusan, standar 

pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana 

danprasarana,standarpengelolaan,standar pembiayaan,danstandar 

penilaianpendidikan.  Kurikulum  berbasis  kompetensi  dirancang 

untukmemberikanpengalamanbelajar seluas-luasnya bagipeserta didik 

dalam mengembangkan kemampuanuntukbersikap, berpengetahuan, 

berketerampilan, dan bertindak. 

Kurikulum 2013 menganut: (1)  pembelajaan yang 

dilakukanguru(taughtcurriculum) dalambentukprosesyang 

dikembangkanberupa kegiatanpembelajarandisekolah,kelas,dan 

masyarakat;dan(2)pengalamanbelajarlangsung pesertadidik (learned-

curriculum)sesuaidenganlatar belakang, karakteristik, 

dankemampuanawalpeserta didik. Pengalamanbelajar langsung 

individualpeserta didikmenjadihasilbelajarbagidirinya, sedangkan  

hasil  belajar  seluruh  peserta  didik  menjadi  hasilKurikulum.
18

 

Sebagainegarabangsayang besar darisegigeografis,suku 

bangsa, potensiekonomi, dan beragamnyakemajuan pembangunan 

dari   satu   daerah   ke  daerah  lain,   sekecil  apapun   ancaman 

disintegrasi bangsa masih tetap  ada.  Maka, kurikulum harus 

mampumembentukmanusiaIndonesiayang mampu menyeimbangkan 

kebutuhan individudan masyarakatuntuk memajukan 

jatidirisebagaibagiandaribangsaIndonesiadan kebutuhan   untuk     

berintegrasi  sebagai  satu  entitas  bangsa Indonesia. 

                                                 
18

 Ibid …..hal.6  
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Berbagaielemenmasyarakattelah memberikankritikan, 

komentar, dansaranberkaitandenganbebanbelajarpeserta didik, 

khususnyapeserta didiksekolahdasar.Beban belajarinibahkan 

secarakasatmataterwujudpadaberatnyabebanbukuyang harus 

dibawapesertadidikkesekolah.Bebanbelajarinisalah satunya 

berhuludaribanyaknyamatapelajaranyang adaditingkatsekolah dasar. 

Maka,kurikulumpada tingkatsekolah dasar perlu diarahkan kepada 

peningkatan3(tiga) kemampuan dasar,yaknibaca,tulis, dan hitung, dan 

pembentukan karakter. 

Pembentukankarakterdianggapsudah sangaturgent, 

mengingatberbagaikasusyang berkaitandenganpenyalahgunaan 

wewenang, manipulasi, termasuk masih adanyakecurangan di 

dalamUjian Nasional,menunjukkanmendesaknya upaya 

menumbuhkanbudayajujur danantikorupsimelaluikegiatan 

pembelajaran didalam satuan pendidikan. Maka,kurikulumharus 

mampumemanduupaya karakterisasinilai-nilaikejujuranpada 

pesertadidik. 

Pendidikanberdasarkanstandaradalah pendidikanyang 

menetapkan  standar  nasional sebagai kualitas minimal warga 

negarauntuksuatujenjang pendidikan.Standar bukan kurikulum 

dankurikulumdikembangkanagarpesertadidik mampumencapai 

kualitas standar nasionalatau diatasnya. Standarkualitas nasional 

dinyatakansebagaiStandar KompetensiLulusan. Standar 
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KompetensiLulusanmencakup sikap,pengetahuan, dan keterampilan. 

Standar KompetensiLulusandikembangkanmenjadi 

StandarKompetensiLulusan SatuanPendidikanyaituSKL SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK. 

5. TujuanKurikulum2013 

 

Mengenai Tujuan Kurikulumsecara spesifik 

mengacupadaUndang-Undang No.20tahun2003tentang Sistem 

Pendidikan  Nasional.Dalam  undang-undang   sisdiknas  ini  disebutkan 

bahwa

 fungsikurikulumialahmengembangkankemampuandanmembentuk

watak serta peradabanbangsayangbermartabatdalam 

mencerdaskankehidupanbangsa.Sementaratujuanyayaituuntukmengemba

ngkan potensi peserta didik agar menjadi manusia y a n g  

berimandanbertakwakepadaTuhanYangMahaEsa.MengenaitujuanKurikul

um 2013, secarakhusus dapat penulis uraikansebagai berikut:. 

a. Meingkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbankan hard 

skill dan soft skillmelaluikemampuan sikap, ketrampilan, dan 

pengetahuan dalam rangkamenghadapi tantanganglobalyang 

terus berkembang. 

b. Membentukdanmeningkatkansumberdayamanusiayangprodu

ktif, kreatif, daninovatifssebagaimodalpembangunanbangsa 

dannegara Indonesia. 

c. Meringankantenaga pendidikdalammenyampaikanmateridan 
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menyiapkan adminstrasi mengajar. Sebabpemerintah telah 

menyiapkansemuakomponenkurikulumbeserta bukuteksyang 

digunakan dalam pembelajaran. 

d. Meningkatkanperanpesertapemerintahpusatdandaerahsertaw

arga masyarakatsecara seimbang 

dalammenentukandanmengendalikan kualitas dalam 

pelaksanaan kurikulum ditingkat satuan pendidikan. 

e. Meningkatkanpersainganyangsehatantarsatuanpenndidikante

ntang kualitaspendidikanyang 

akandicapai.Sebabsekolahdiberikan keleluasaan  

untukmengembangkan  Kurikulum  2013sesuaidengan 

kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan 

potensidaerah.
19

 

Disampingitu,diantaratujuanpenyusunanKurikulum2013 

yaitu agar dapat memberikesempatan kepadapesertadidik untuk : 

a.) belajar untuk berimandan bertakwakepadaTuhan 

YangMahaEsa, b.) belajar untuk memahamidan menghayati, 

c.) belajar untuk mampumelaksanakan dan berbuat 

secaraefektif, d.) belajar untuk hidup bersama dan 

bergunauntukoranglain, dan e.) 

belajaruntukmembangundanmenemukanjatidirimelaluiprosesbel

ajaryang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
20

 

 

6.   KarakteristikKurikulum2013 

                                                 
19

M.Fadillah,ImplementasiKurikulum2013DalamPembelajaranSD/MI,SMP/MTS,&SM

A,( Yogyakarta:AR-RUZZMEDIA,2014)hal. 24-25  
20

Materidiklatkurikulum2013. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah 

kejuruan/madrasah aliyah kejuruan.Kurikulum 2013 dirancang dengan 

karakteristik sebagai berikut:21 

a. mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap 

spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama 

dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;  

b. sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan 

pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan 

apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan 

masyarakat sebagai sumber belajar;  

c. mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta 

menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan 

masyarakat;  

d. memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan 

berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;  

e. kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang 

dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar Mata pelajaran;  

f. kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi (organizing 

elements) kompetensi dasar, dimana semua kompetensi dasar 

                                                 
21

Permendikbud Nomor 70 ttg Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK-

MAK.pdf, hal.6-7 
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dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai 

kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti; 

g. kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip 

akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya 

(enriched) antarMata pelajaran dan jenjang pendidikan 

(organisasi horizontal dan vertikal).  

Pada dasarnyaKurikulum2013adalahkurikulumberbasis 

kompetensi.Kurikulum berbasiskompetensiadalahoutcomes-based 

curriculumdanolehkarena itupengembangankurikulumdiarahkan 

padapencapaiankompetensiyangdirumuskandariSKL.Demikian pula 

penilaian hasilbelajar danhasilkurikulumdiukur dari pencapaian 

kompetensi. 

Keberhasilan kurikulumdiartikan sebagaipencapaian 

kompetensiyangdirancang dalamdokumenkurikulumolehseluruh 

pesertadidik.KompetensiuntukKurikulum2013dirancangsebagai 

berikut : 

a. Isi atau  konten kurikulum yaitu kompetensi dinyatakan dalam 

bentukKompetensiInti(KI) kelasdandirincilebihlanjutdalam 

Kompetensi Dasar (KD)matapelajaran. 

b.  KompetensiInti(KI)merupakangambaransecarakategorial 

mengenaikompetensidalam aspek sikap, pengetahuan,dan 

ketrampilan   (kognitif  dan   psikomotor)  yang   harus   dipelajari 

peserta  didik  untuk  suatu  jenjang   sekolah,  kelas   dan  mata 
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pelajaran.KompetensiIntiadalahkualitasyang harusdimiliki seorang 

pesertadidikuntuksetiapkelasmelaluipembelajaranKD yang  

diorganisasikan dalam proses pembelajaran peserta didik aktif. 

c. Kompetensi  Dasar (KD)merupakan kompetensi yangdipelajari 

peserta didikuntuksuatutema untukSD/MI,danuntukmata pelajaran  

di kelas  tertentu  untuk  SMP/MTS,  SMA/MA, SMK/MAK. 

d. KompetensiIntidanKompetensiDasardijenjang pendidikan 

menengahdiutamakanpada ranahsikapsedangkanpadajenjang 

pendidikanmenengahpada kemampuanintelektual(kemampuan 

kognitif tinggi). 

e. Kompetensi Inti  menjadi unsur organisatoris (organizing 

elements) KompetensiDasaryaitusemuaKD danproses 

pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensidalam 

Kompetensi inti. 

f. Kompetensi Dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip 

akumulatif, salingmemperkuat(reinforced)danmemperkaya 

(enriched)antarmata pelajarandanjenjang pendidikan(organisasi 

horizontal dan vertikal). 

g. Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajaruntuk satu tema 

(SD/MI)atausatukelasdansatumata pelajaran(SMP/MTS, 

SMA/MA,  SMK/MAK).  Dalam  silabus  tercantum  seluruh  KD 

untuk tema atau mata pelajarandi kelas tersebut. 
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h. RencanaPelaksanaanPembelajarandikembangkandarisetiapKDyan

guntuk matapelajaran dan kelas tersebut. 

Dalam pembelajaran Kurikulum 2013 terdapat karakteristik yang 

menjadi ciri khas pembeda dengan kurukulum-kurikulum yang telah ada 

selama ini di Indonesia. Karekteristik Kurikulum 2013 sebagai berikut .
22

 

1) Pendekatan pembelajaran 

Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013 

ialah pendekatan scientific dan tematik-integratif. Pendekatan 

scientificialah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran 

tersebut dilakukan melalui proses ilmiah, dalam kegiatan 

pembelajaran pendekatan scientificini dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut. 

Tabel 2.2 

KEGIATAN AKTIFITAS PEMBELAJARAN 

Menagamati  

(observing) 

Melihat, mengamati, membaca, 

mendengar, menyimak (tanpa dan pakai 

alat) 

Menanya  

( questioning) 
 Mengajukan pertanyaan dari yang 

faktual sampai ke yang 

bersifathipotesis. 

 Diawali dengan bimbingan guru sampai 

dengan mandiri (menjadi suatu 

kebiasaan)  

Mencoba 

(experimenting) 
 Menentukan data yang diperlukan dari 

pertanyaan yang diajukan. 

 Menentukan sumber data (benda, 

dokumen, buku,eksperimen). 

 Mengumpulkan data. 

                                                 
22

 

M.Fadillah,ImplementasiKurikulum2013DalamPembelajaranSD/MI,SMP/MTS,&SMA,( 

Yogyakarta:AR-RUZZMEDIA,2014)hal. 175-176 
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enalar (associating)  Meng.analisis data dalam 

bentukmembuat kategori, menentukan 

hubungan data/kategori. 

 Menyimpulkan dari hasil analisis data. 

 Dimulai dari unstructured-uni 

structure-multi structure-complicated 

structure. 

Mengomunikasikan 

(communicating) 
 Menyampaikan hasil konseptualisasi. 

 Dalam bentuk lisan, tulisan, 

diagram,bagan, gambar atau media 

lainnya 

 

Dengan demikian, akan terjadi keterpaduan yang seimbang 

sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki sikap, 

keterampilan, dan multi pengetahuan yang memadai. 

2) Kompetensi lulusan  

Dalam kontek ini kompetensi lulusan berhubungan dengan 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.Kompetensi ini 

sebenarnya sudah ada pada kurikulum selumnya, hanya saja 

penyebutanya berbeda, pada kurikulum 2013 yang diprioritaskan 

alah kemampuan sikap (sikap).
23

Undang-Undang No 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal telah mengadopsi 

taksonomi dalam bentuk rumusan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Penjelasan ini secara umum dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

                                                 
23

 Ibid ….. hal. 178 
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Tabel 2.3 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

Menerima Mengingat Mengamati 

Menjalankan Memahami Menanya 

Menghargai Menerapkan Mencoba 

Menghayati Menganalisis Menalar 

Mengamalkan Mengevaluasi Menyaji dan Mencipta 

 

7.   Kunci SuksesImplementasiKurikulum2013 

 
AgarImplementasiKurikulum2013sukses,sedikitnyaada dua 

factorutamayang harusterpenuhi.Pertama,yaitukesesuaian kompetensi  

pendidik  dan  tenaga   kependidikan  (PTK)   dengan 

kurikulumdanbukuteks.Kedua,faktorpendukungyang terdiridari 

tigaunsuryaitu;1.ketersediaanbukusebagaibahanajar dansumber 

belajaryang mengintegrasikanstandarpembentukkurikulum;2. 

penguatan peranpemerintah daampembinaandanpengawasan;dan3. 

penguatan manajemen dan budayasekolah.
24

 

Berikutskema sederhana strategipenyiapanguru dan faktor kunci 

dalam mensukseskan implementasi kurikulum2013. 

 

                                                 
24

http://www.m-edukasi.web.id/2013/02/kunci-keberhasilan-kurikulum-

2013.htmldiakses19 september2016pukul21.13wib. 

http://www.m-edukasi.web.id/2013/02/kunci-keberhasilan-kurikulum-2013.html
http://www.m-edukasi.web.id/2013/02/kunci-keberhasilan-kurikulum-2013.html
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Gambar 2.1Skema penyiapan guru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Skema keberhasilan implementasi kurikulum 2013.
25

 

                                                 
25http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/uji-publik-kurikulum-2013-5diakses19 

september2016 pukul21.13wib. 

Unsur dinas pendidikan, Dosen, 
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http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/uji-publik-kurikulum-2013-5
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Sedangkan menurut Enco Mulyana, keberhasilan implementasi 

kurikulm 2013 akan tercapai jika unsur-unsur berikut: 

a. Pemimpinan Kepala Sekolah 

 

DalammensukseskanKurikulum2013 diperlukankepala 

sekolah yang  mandiri, profesional dengan kemampuan manajemen 

serta kepemimpinan yang  tangguh, agar mampu mengambil 

keputusanuntukmeningkatkanmutusekolah. Mampumengelola 

sumber   daya   sekolah   dalam  kaitanya   dengan  perencanaan  

dan evaluasi,    program   sekolah,  pembelajaran,   pengelolaan   

tenaga, sarana   dan  sumber   belajar,   keuangan,   pelayanan  

pesertadidik, sertahubungansekolah dengan masyarakat. 

b. Kreativitas Guru 

 

Gurumemilikiperanbesar didalam prosespembelajaranpada 

setiappergantiankurikulum. Setidaknyaada empataspek kompetensi 

guruyang perludipersiapkandalammenghadapipelaksanaan 

kurikulum 2013yaitu; 

a. Kompetensipedagogikgurudalampemahamansubstansibahan 

ajar, didalamnyaterkaitdengan metodologi pembelajaran. 

b. Kompetensiakademik(keilmuan),inijugapenting,karenaguru 

sesungguhnyamemilikitugasuntukbisamencerdaskan peserta 

didikdenganilmudanpengetahuanyang dimilikinya.jikatidak, 

maka pesertadidiktidakakanmendapatkanilmupengetahuanapa- 

apa. 

http://harunarcom.blogspot.com/2012/12/persiapan-guru-dalam-menghadapi.html
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c. Kompetensi sosial. Guru yang  baik harus memiliki kompetensi 

sosial,karenagurutidakhanya dituntutcerdasdanbisa 

menyampaikanmaterikeilmuannyadenganbaik,tapi  gurujuga 

dituntut untuk memiliki  komptensi sosial yang baik, terhadap 

temansejawat,peserta didik,orangtuapeserta didik,masyarakat 

danlingkungannya. 

d. Kompetensimanajerialatau kepemimpinan.Pada dirigurulah 

sesungguhnya terdapat  teladan, yangdiharapkan  dapat  

dicontoh oleh peserta 

didiknya.Sepertipadasloganpendidikanyang disampaikan oleh 

bapakpendidikanIndonesiaKihajar Dewantara: Ing ngarsosung 

tulodho,Ing madyomangunkarsodanTutwuri handayani. 

 

Guru sebagaiujung tombak penerapankurikulum, 

diharapkanbisamenyiapkandanmembuka diriterhadapbeberapa 

kemungkinan terjadinyaperubahan.Olahkarenaitukesiapanguru 

sangatpenting,karenadalamtujuankurikulum2013,diantaranyamendor

ong peserta didik mampu lebih baik dalam melakukan 

observasi,bertanya,bernalar, danmengkomunikasikan– 

mempresentasikan,apayang merekaperolehsetelahmenerima materi 

pembelajaran.
26

 

Tugas  guru  dalam  Kurikulum  2013  ini  tidak  

hanyamenyampaikan informasikepada peserta didik,tetapiharuskreatif 

                                                 
26

http://www.kemdiknas.go.id/,diaksespada19 septemeber2016 pukul21.23wib. 

http://www.kemdiknas.go.id/
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memberikan layanan dan kemudahan belajar kepada  seluruh peserta 

didik,denganmemilihdanmenentukanbahanajar, media serta  metode   

belajar yang tepat, sehingga peserta  didik dapat belajar  dalam  

suasana yangmenyenangkan. 

1. Aktivitas PesertaDidik 

 

Untuk   mendorong   dan  mengembangkan  aktivitas   

peserta didik,guruharusmampumendisiplinkanpeserta 

didik.Guruharus mampu   membantu   mengembangkan  

polapikirdansikappeserta 

didik,meningkatkanahlak,danmenumbuhkan kesadaranuntuk 

melaksanakanperaturanyangadadenganbaikyang didasaridengan 

kesadaran akan pentingnyadisiplin. 

 

2. Sosialisasi Kurikulum 2013 

Dalam   implementasinya  sosialisasikurikulum2013mutlak 

harus dilakukan oleh  pihak-pihak yang terkait, terhadap   seluruh 

warga sekolah, bahkan terhadap masyarakat dan orang tua peserta 

didik. Sosialisasi ini penting, terutama agar seluruh warga sekolah 

mengenal dan memahami visi  dan misi sekolah serta  kurikulum 

baruyangakan diimplementasikan. 

 

3. Fasilitas danSumberBelajar 

 

Fasilitas yang  perlu dikembangkan dalam mendukung 

suksesnyaKurikulum2013antara lainadalahlaboratorium,pusat 

sumberbelajar,   mediabelajar  dan   perpustakaan.   Fasilitas   dan 

sumber  belajar  tersebut perlu  digunakan  seoptimal  mungkin, 

dipelihara,  dan  disimpan dengan sebaik-baiknya. 

 

6. yangKondusif Akademik 

 

Belajar yang  kondusif-akademik harus ditunjang  oleh 

berbagaifasilitasbelajaryang menyenangkansepertisarana, 

laboratorium,pengaturanlingkungan,penampilan dansikap  guru, 

hubungan yang harmonis antara peserta didik dengan guru,guru 

dengan sesama guru, guru dengan orang tua peserta didik    dan 

masyarakat sertaantaraparapesertadidik itu sendiri. 

 

7. Partisipasi WargaSekolah 

Keberhasilanpendidikandisekolahsangatditentukanjuga oleh 

keberhasilankepala sekolah dalammemperdayakanseluruh warga 
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sekolah, khususnyatenaga pendidik 

dankependidikanyangtersedia.
27

 

 

B. PendidikanAgama IslamdanBudi Pekerti 

 
Didalamkurikulum2013,terdapatpenggabunganbeberapa matapelajaran 

darikurikulum   sebelumnya,salahsatudiantaranyaadalahpenggabunganmata 

pelajaranAgamaIslamyang digabungdenganmatapelajaranBudiPekerti. 

Adapunalasanpenggabunganbeberapa mata pelajarantersebutantara lainuntuk 

menghematbiayasekolahyang harusdikeluarkanorang tuapesertadidik,dengan 

digabung,berartiorang tuacukupmembelisatubuku.Pertimbangan lainnyayaitu 

berasaldariaspekpesertadidikyang tidakperlulagimembawabukupelajaran 

terlalubanyakdanberat,yang dapatberpengaruhterhadapkelelahanpesertadidik 

yang berujung padakesehatanpesertadidik.Karenamembawabebanyang berat 

setiapharidapatmempengaruhitulangpunggungpesertadidikmenjaditidakideal atau 

lurus.
28

 

Karena mengalamipenggabungan,sehingga menjadi PendidikanAgama 

IslamDanBudi Pekerti.Berikutpenjelasandari pengertian PendidikanAgama 

IslamDanBudiPekertimenurutbeberapatokoh 

 

 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam  

DidalamUUSPNNo.2/1989pasal39ayat(2)ditegasanbahwaisi 

kuriulumsetiapjenis,alur,danjenjangpendidikanwajibmemuat,antaralain 

                                                 
27

Opcit…hal40 
28M.Nuh,MenteriPendidikanDanKebudayaanRepublikIndonesia,kompastv,8Desember2012 
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Pendidikan Agama. Dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa 

PendidikanAgamamerupakanusaha untukmemperkuatimandan 

ketakwaanterhadapTuhanYangMaha Esasesuaidenganagamayang di 

anutolehpesertadidikyang bersangkutandenganmemperhatikantuntutan 

untukmenghormatiagamalaindalamhubungankerukunan antarumat agama 

dalam masyarakatuntuk mewujudkan persatuan nasional.
29

 

MenurutAhmad Tafsir,Pendidikan 

AgamaIslamadalahusahasadaruntukmenyiapkansiswa agar 

memahamiajaranIslam(knowing),terampilmelakukanataumempraktekkanajaranIsl

am(doing),danmengamalkanajaranIslamdalamkehidupansehari- hari (being ).
30

 

Pendidikan Agama Islam yang  hakikatnya merupakan sebuah proses, 

dalamperkembangannyajuga dimaksudkansebagairumpun matapelajaranyang 

diajarkandisekolah.Berbicara tentang PAIdapatdimaknaidalamduapengertian: 

pertamasebagaisebuahproses penanaman ajaranIslam,kedua sebagaibahan 

kajianyangmenjadimateriprosesitusendiri.
31

SedangkanmenurutProf.Dr. 

OmarMuhammadAl-Toumy Al-Syaebani,PendidikanIslamdiartikansebagai usaha 

mengubahtingkahlakuindividu dalamhiduppribadinyaatauhidup 

kemasyarakatannya dankehidupan dalamalamsekitar melaluiproses 

kependidikan.
32

Sementara itu pengertian lebih spesifik tentang Pendidikan 

Agama Islam,yaknisebagaiusahasadar,berupa bimbingan, pengajaran dan atau 

                                                 
29

Muhaimin, ParadigmaPendidikanIslam,(Bandung:PT 

REMAJAROSDAKARYA,2012),hl.76. 
30 AhmadTafsir,FilsafatPendidikanIslam,(Bandung;Rosda,2006),h12 
31

 DepatermenAgamaRI. PedomanPendidikanAgamaIslam:DiSekolahUmum.(Jakarta: 

DirektoratJendralKelembagaanAgamaIslam,DirektoratMadrasahdanPendidikanAgamaIslampada

SekolahUmum.2004).h2 

32
Ramayulis,IlmuPendidikanIslam,(Jakarta;KalamMulia.2008)hal43 
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latihanyang dilakukan secaraberencanadan sadaruntukmeningkatkan keyakinan, 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam dari  pesertadidik  

di  sekolah.
33

 

2. Tujuan pendidikan Agama Islam 

PendidikanAgamaIslam 

mempunyaitujuanyaituuntukmengembangkankemampuandanmembentukwatak

sertaperadabanbangsayang bermartabat dalamrangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa,danmengembangkanpotensi pesertadidikagarmenjadimanusiayang 

berimandanbertakwakepadaTuhan 

YangMahaEsa,berakhlakmulia,sehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiri,danmenjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung  jawab. Pendidikan 

dalamIslammenghendaki agar manusiamampumerealisasikantujuan 

penciptaanyayaituberibadahkepadaAllah,haliniditegaskandalamsuratal-

Dzariyatayat 56yangberbunyi : 

  

Artinya;“DanAkutidakmenciptakanjindanmanusiamelainkansupayamerek

a mengabdi kepada-Ku.
34

 

Dalamayattersebutjelasdinyatakanbahwa tugasutama manusia adalah 

mengabdi ( beribadah ) kepadaAllah SWT. Didalam  mengabdi/ibadah 

diperlukan ilmu pengetahuan sebagai syarat utama. Sedangkan ilmu pengetahuan 

hanyabisa diperolehmelaluiprosespendidikankhususnya pendidikan agama 

                                                 
33

ZakiyatDaradjat,FilsafatPendidikanIslam,(Jakarta:BumiAksara.1994)hal35 
34

 DepartemenAgamaRI. AlqurandanTerjemahnya,( Semarang;TohaPutra,2003)hal. 417 
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dankehidupan beragama.Prosesituberlangsung 

seumurhidup,dilingkungankeluarga,sekolah dan lingkungan masyarakat. 

3. Pengertian Pendidikan Budi Pekerti 

Adapunpendidikanbudipekerti,pada hakekatnya memilikisubstansidan 

makna yangsama dengan pendidikan  moral dan  pendidikanakhlak. Menurut 

Haidar,pendidikanbudipekertiadalahusahasadaryang dilakukandalamrangka 

menanamkan atau menginternalisasikan nilai-nilai moral ke dalam sikap 

danperilakupesertadidikagarmemilikisikapdanprilakuyangluhur(berakhlakul 

karimah) dalamkehidupan sehari-hari, baikdalamberinteraksidenganTuhan, 

dengan sesamamanusiamaupun dengan alam/lingkungan.
35

 

Adapunpengertianbudipekertisecaraetimologiterdiridariduaunsur 

kata,yaitubudidanpekerti.Budidalambahasasangsekertaberartikesadaran, 

budi,pengertian, pikirandankecerdasan.Kata pekertiberartiaktualisasi, 

penampilan, pelaksanaan atau perilaku.Dengan demikian budipekertiberarti 

kesadaranyangditampilkan oleh seseorangdalam berperilaku. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  istilah budi pekerti diartikan 

sebagaitingkah laku, perangai,akhlak dan watak.
36

Budipekerti dalam bahasa Arab 

disebut dengan akhlak, dalam kosakata latin dikenal dengan istilah etika dan 

dalambahasaInggrisdisebtuethics. SenadadenganituBalitbang Dikbud 

menjelaskan  bahwa   budi  pekerti  secara   konsepsional  adalah  budi  yang 

dipekertikan (dioperasionalkan,diaktualisasikanataudilaksanakan)dalam 

                                                 
35

HaidarPutraDaulay,PendidikanIslamDalamSistemPendidikanNasionaldiIndonesia,(Ja

karta:PrenadaMedia,2004)hal19 
36

DepartemenPendidikandanKebudayaan,KamusBesarBahasaIndonesia,(Jakarta: 

BalaiPustaka,)1989hal320  

http://belajarpsikologi.com/konsep-dasar-pendidikan/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/
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kehidupansehari-haridalamkehidupan pribadi,sekolah, masyarakat,bangsa dan 

negara.
37

 

Budi pekerti secara operasional merupakan suatu prilaku positif 

yangdilakukanmelaluikebiasaan.Artinyaseseorang diajarkan sesuatuyang 

baikmulai darimasakecilsampaidewasamelaluilatihan-latihan,misalnyacara 

berpakaian, caraberbicara,caramenyapa danmenghormatiorang lain,cara 

bersikapmenghadapitamu,caramakandanminum,caramasukdankeluarrumahdan 

sebagainya.Pendidikanbudipekertisering jugadiasosiasikandengantatakrama 

yangberisikan kebiasaansopansantunyangdisepakatidalamlingkungan 

pergaulanantar manusia.Tata krama terdiriataskata tata dankrama. Tata berarti 

adat,norma, aturan. Krama sopan santun,kelakukan, tindakan perbuatan. Dengan 

demikiantatakramaberartiadatsopansantunmenjadibagiandarikehidupanmanusia.
38 

4. karakteristikPendidikanAgamaIslamdanbudipekerti. 

Adapun karakter yang terdapat dalam Pendidikan    Agama    Islam 

diantaranyaadalah sebagai berikut:
39

 

1. PAImerupakanrumpunmatapelajaranyangdikembangkandariajaran-ajaran 

pokok (dasar) yang  terdapat dalam agama Islam dan merupakan mata 

pelajaranpokokyang tidakdapatdipisahkandariajaranIslamdengantujuan 

mengembangkan moral dan kepribadian pesertadidik. 

 

2. TujuanPAIadalahterbentuknyapesertadidikyangberimandanbertaqwa 

kepadaAllahSWT,berbudipekertiyang luhur(berakhlakmulia),memiliki 

pengetahuantentangajaranpokokAgamaIslamdanmengamalkannya dalam 

kehidupansehari-hari,sertamemilikipengetahuanyang luasdanmendalam 

tentang   Islam sehingga memadai baik untuk   kehidupan bermasyarakat 

maupun untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yanglebih tinggi. 

 

                                                 
37

BalitbangDikbud,PedomanPembelajaranBudiPekerti,(Jakarta:Pusbang- 

kurrandik1997).Hal67  
38

UhbiyatiNur,IlmuPendidikanIslam,(Jakarta:PustakaSetia,1995)hal.67  
39

Arifuddin,PengantarIlmuPendidikanIslam,(Jakarta:Kultura,2008)hal79 
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3. PendidikanAgamaIslam,sebagaisebuahprogrampembelajaran,diarahkan 

pada:(1)Menjagaaqidahdanketaqwaanpesertadidik,(2) Menjadilandasan 

untuklebihrajinmempelajariilmu-ilmulainyang diajarkandimadrasah,(3) 

Mendorong  peserta didik untuk kritis, kreatif dan inovarif (4) Menjadi 

landasanprilakudalamkehidupansehari-haridimasyarakat.PAIbukan hanya 

mengajarkanpengetahuantentang AgamaIslam,tetapijugauntukdiamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari (membangunetikasosial). 

 

4. PembelajaranPAItidakhanyamenekankanpadaaspekkognitifsaja,tetapi 

jugapadaafektif dan psikomotoriknya. 

 

5. Isi mata pelajaran PAIdidasarkandandikembangkan dariketentuan-

ketentuan yangadadalamduasumberpokokajaranagamaislam,yaituAl-

Qur‟ andan SunnahNabiMuhammad SAW(dalilnaqli) danjuga 

diperkayadenganhasil- hasilistinbathatauijtihad(dalilaqli) para 

ulamasehinggalebihrincidan mendetail. 

 

6. MateriPAIdikembangkandaritigakerangkadasarajaranIslam,yaituaqidah, 

syari’ah danakhlak.Aqidah merupakan penjabaran dari konsepiman, 

syari‟ ah 

darikonsepIslam,danakhlakdarikonsepihsan.Dariketigakonsepdasaritulahb

erkembangberbagaikajiankeislaman,termasukkajian-kajianyang 

terkaitdengan ilmu, teknologi, seni danbudaya. 

 

7. OutputprogrampembelajaranPAIdisekolahadalahterbentuknyapeserta 

didikyangmemilikiakhlakmulia(budi pekertiyang luhur),halinisesuai 

denganvisiutama diutusnyaNabiMuhammadSAWdiduniaini. Pendidikan 

akhlak(budipekerti)adalah (ruh)jiwa pendidikandalamIslam,sehingga 

pencapaianakhlakmulia(karimah) adalahtujuanpendidikanyang 

sesungguhnya. 
 

Demikian karakteristikPendidikanAgamaIslam(PAI)danbudipekerti. 

Guru dituntutmampumengembangkan lebih lanjutsesuai denganrambu-rambu 

pendidikan,sehinggaimplementasikurikulum PAI danbudipekertidapat 

terlaksanasesuaidengan yangdiharapkanberdasarkan  kebutuhandan  kondisi 

pesertadidik, sekolah dan masyarakat. 

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha  sadar,  sistematis, 

berkelanjutan untuk mengembangkan potensi rasa keagamaan, menanamkan 

sifatreligi,   dan   memberikan   kecakapan  pesertadidiksesuai dengan tujuan 



59 

 

 
 

pendidikanIslam. Secara  filosofis   Kurikulum   2013  bertujuanjugauntuk 

mengembangkankehidupanindividupeserta didikdalamberagama,seni, kreativitas, 

berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi inteligensi yang  sesuai 

dengandiriseorang pesertadidikdandiperlukandalammasyarakat. 

PendidikanAgamaIslamdalam Kurikulum 2006( KTSP) berubahnama 

menjadi   Pendidikan   Agama  IslamdanBudiPekertidalamkurikulum2013. 

Matapelajaraninimerupakanmatapelajaranwajib.Berbeda dengan 

kurikulumsebelumnya, mata pelajaran tersebut kini 

memilikialokasiwaktu3jamper minggu.
40

 

Kegiatanpembelajaranyangbaikadalah kegiatanyang terencana, 

terlaksana dandievaluasi.Adapunrangkaian kegiatanperencanaandimulaidari 

menyusunsilabus,programtahunan,programsemester, rencana pelaksanaan 

pembelajaran(rpp). Setelahdisusunmenjadisebuah rencana pembelajaran, 

kemudiandilaksanakandalamproses pembelajaran.Dalamprosespembelajaran 

gurumelaksanakankegiatan awal,berupaapersepsidanmotifasi.Kegiatan inti, yaitu 

penyampaian materi pembelajaranyang berupaeksplorasi,elaborasi, dan 

konfirmasi. Adapunkegiatan penutup,yaitugurumelakukan evaluasi. 

Secarasederhanakegiatanpembelajarandapatdigambarkandengankonsepse

bagai berikut. 

Gambar 2.3 
Skema kegiatan pembelajaran 

 

 

                                                 
40

PeraturanMenteriPendidikandanKebudayaanNomor70Tahun2013,KerangkaDasar 

danStrukturKurikulumSekolahMenengah Atas,hal. 9 

Perencanaan guru 

Menyusun 

 

1. Silabus  

2. Program tahunan  

3. Program semester  

4. RPP  

 

 

Pelaksanaan 

 
1. Kegiatan awal  

2. Kegiatan inti  

3. Kegiatan ahir  
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Dalamkurikulum2013, kompetensipendidikan  agamaIslamdanbudi 

pekertikelasX, XIdanXIImeliputiaspek  Al-quran,  Aqidah,  Akhlak, Fiqihdan  

Sejarah Peradaban Islam.
41

Pendidikan  agama  itusendiriakanselaludinilaidalam 

setiap  pembelajaran,  baik  pembelajaran   langsung    maupun   tidak    langsung 

dalam  semua  matapelajaran. Pendidikanagamatersebut terdapatpada 

Kompetensi Inti I  sikap spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran 

agamayangdianutnya. 

Kompetensi Setelah Mempelajari Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti di Pendidikan Dasar dan Menengah. 

PAI dan Budi Pekerti dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam hal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan ini kemudian 

dirumuskan secara khusus dalamPendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

sebagai berikut; 

1. Menumbuhkembangkan aqidah melalui pemberian, pembinaan, dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta 

                                                 
41

PeraturanMenteriPendidikandanKebudayaanNomor64Tahun2013,...,hal.16.  

 

 

Evaluasi 
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pengalaman peserta didik tentang Agama Islam sehingga menjadi muslim 

yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Swt;  

2. Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia 

yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, 

jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan 

secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam 

kehidupan sebagai warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia.
42

 

Berikut iniadalahkompetensi intidan kompetensi dasaruntukmata 

pelajaranpendidikanagama islamdanbudipekertipada kurikulum2013.Dalam 

tesisinipenulismenyajikan untukkompetensiintidan kompetensidasar kelasX,XI 

danKelasXII. Halinidikarenakankurikulum2013sudah diterapkan untuk kelasX, 

XIdan XII. 

 

 

 

5. KompetensiIntiPendidikan AgamaIslamDan Budi Pekerti 

Dalamkurikulum2013terdapatKompetensiIntiDanKompetensiDasarPendi

dikan AgamaIslamDan Budi Pekerti Sekolah Menengah Atas(SMA)sebagai 

berikut;
43

 

Tabel 2.4 

Kompetensi Inti PAI dan Budi Pekerti SMA 

                                                 
42

 Silabus Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA_versi 140216.rtf, hal. 3 
43

 M. Fadillah, M.Pd.I Implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran SD/MI, 

SMP/MTs, & SMA/MA, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014hal. 52-54 
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KI Kelas X Kelas XI Kelas XII 

1 

Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya 

Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

agama yang dianutnya 

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 

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 

Menunjukkan 

perilakujujur, 

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, dan 

peradaban terkait 

penyebab fenomena dan 

kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan prosedural 

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, dan 

peradaban terkait 

penyebab fenomena dan 

kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan prosedural 

Memahami, 

menerapkan, 

menganalisis dan 

mengevaluasi 

pengetahuan faktual, 

konseptual, 

prosedural, dan 

metakognitif 

berdasarkan rasa 

ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora dengan 

wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 
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KI Kelas X Kelas XI Kelas XII 

pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan 

minatnya untuk 

memecahkan masalah 

pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan 

minatnya untuk 

memecahkan masalah 

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 

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 

Mengolah, menalar, 

menyaji, dan 

mencipta dalam 

ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait 

dengan 

pengembangan dari 

yang dipelajarinya di 

sekolah secara 

mandiri serta 

bertindak secara 

efektif dan kreatif, 

dan mampu 

menggunakan 

metoda sesuai 

dengan kaidah 

keilmuan 

Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA/MA/ 

SMK/MAK meliputi: 

1. Al-Qur’an dan Hadis 

2. Keimanan 

3. Akhlak 

4. Fiqh 

5. Sejarah Peradaban Islam 
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Peta MateriPendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA/MA/ 

SMK/MAK meliputi:
44

 

Tabel 2.5 

Materi PAI dan Budi Pekerti SMA 

Kelas X Kelas XI Kelas XII 

 Q.S. al-Hujurat/49: 1  

dan 1 Q.S. al-Isra’/17: 

32, serta hadis tentang 

kontrol diri (mujahadah 

an-nafs), prasangka baik 

(husnuzzan), dan 

persaudaraan (ukhuwah). 

 Q.S. an-Nur/24:2, serta  

hadis tentang larangan 

pergaulan bebas dan 

perbuatan zina 

 Q.S. al-Maidah/5 : 

48; Q.S. an-Nisa/4: 

59, dan Q.S. at-

Taubah/9 : 105 

serta hadis tentang 

taat pada aturan, 

kompetisi dalam 

kebaikan, dan etos 

kerja,  

 Q.S. Yunus/10 : 40-

41 dan Q.S. al-

Maidah/5 : 32 serta  

hadis tentang 

toleransi, rukun, 

dan menghindarkan 

diri dari tindak 

kekerasan. 

 Q.S. Ali Imran/3: 

190-191, dan Q.S. 

Ali Imran/3: 

159serta hadis 

tentang berpikir 

kritis dan bersikap 

demokratis 

 Q.S. Luqman/31: 

13-14 dan Q.S. al-

Baqarah/2: 83, 

serta  hadis tentang 

kewajibanberibadah 

dan bersyukur 

kepada Allah 

sertaberbuat baik 

kepada sesama 

manusia 

 Iman kepada Allah 

(penghayatan al-Asma’u 

al-Husnaal-Karim, al-

Mu’min, al-Wakil, al-

Matin, al-Jami’, al-‘Adl, 

dan al-Akhir), dan Iman 

kepada Malaikat Allah 

Swt. 

 Iman kepada Kitab 

Allah, dan Rasul 

Allah Swt.  

 Iman kepada hari 

akhir, qada dan 

qadar. 

 Berpakaian sesuai syariat 

Islam, jujur dan semangat 

keilmuan. 

 Syaja’ah, kejujuran, 

hormat dan patuh 

kepada orangtua 

dan guru. 

 Bekerja keras dan 

bertanggung jawab. 

 Kedudukan al-Qur’an, 

Hadis, dan  ijtihad 

sebagai sumber hukum 

Islam, haji, zakat, dan 

wakaf. 

 Pengurusan 

jenazah, khutbah, 

dakwah, tabligh, 

dan prinsip-prinsip 

ekonomi Islam. 

 Pernikahan dalam 

Ilam dan 

pembagian waris. 

 Substansi dan strategi  Substansi dan  Substansi dan 
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Kelas X Kelas XI Kelas XII 

keberhasilan dakwah 

Nabi Muhammad saw di 

Makkah dan Madinah. 

perkembangan 

peradaban Islam 

pada masa kejayaan 

dan perkembangan 

Islam pada masa 

modern. 

perkembangan 

peradaban Islam di 

Indonesia dan 

peradaban Islam 

dunia 

 

6. Pembinaan Akhlak 

Kata pembinaan dimengerti sebagai terjemahan dari kata tranining yang 

berarti latihan, pendidikan, pembinaan. Pembinaan menekankan manusia pada 

segi praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.
45

 Pembinaan 

adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil 

guna untuk memperoleh hasil yang baik.
46

Pembinaan watak adalah pembangunan 

watak manusia sebagai pribadi dan makhluk sosial melalui pendidikan dalam 

keluarga, sekolah, organisasi, pergaulan, ideologi, dan agama.
47

 

Budaya organisasi yang ada pada setiap lembaga pendidikan baik pada 

lembaga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau pada lembaga pendidikan 

keagamaan, tentu saja memiliki karakteristik tersendiri yang juga berpengaruh 

dalam pembinaan akhlak masing-masing peserta didik. Budaya organisasi yang 

sangat melekat dalam suatu lembaga sekolah, seperti: pembiasaan mengucapkan 

salam jika bertemu dengan para guru sertasesama teman sekolahnya, saling 

menyapa, berdoa’ ketika memulai dan mengakhiri pembelajaran, membaca Al-
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Qur’an sebelum proses belajar mengajar, sholat zuhur berjama’ah. Beberapa hal 

tersebut merupakan bagian dari budaya yang berkembang serta menjadi teladan 

terhadap pembinaan akhlak siswa dalam proses pendidikan baik secara formal 

maupun non formal. 

Pembinaan akhlak bertujuan untuk memperbaiki dan memelihara akhlak 

atau budi pekerti manusia agar memiliki akhlak yang utama dan budi pekerti 

yang terpuji (akhlakul mahmudah), serta terpelihara dari perbuatan tercela 

(akhlakul madzmumah). Oleh karena itu, setiap masyarakat terutama siswa dalam 

kehidupan berbangsa haruslah ditata dan dibina, sehingga secara keseluruhan 

diwarnai dengan solidaritas sosial yang berkesadaran. Upaya untuk mencapai hal 

tersebut adalah dengan menjadikan setiap individu, setiap rumah tangga dari 

masyarakat itu hendaklah beretika dan berakhlak mulia dan menginsafi dirinya 

sebagai makhluk yang bertanggung jawab kepada Allah SWT. 

Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu upaya atau 

tindakan, serta kegiatan yang dilakukan secara formal atau nonformal dalam 

rangka membantu, membimbing dan mengembangkan pengetahuan serta 

kecakapan siswa. Pembinaan tersebut khususnya dilakukan oleh guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI). Kemudian bentuk motivasi maupun dorongan moril berupa 

peneladanan, pembiasaan, pembinaan pergaulan dan amaliyah ubudiyah harian, 

sehingga terbinanya akhlak siswa ke arah yang lebih baik lagi. 
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Akhlak adalah sikap yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku 

manusia, baik itu perilaku baik maupun perilaku yang buruk.
48

 

Jadi, akhlak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkaitan 

tentang perilaku baik buruknya perbuatan manusia yang bersumber dari dorongan 

jiwanya yang pada dasarnya bersumber dari kekuatan batin yang dimilikimanusia 

yaitu tabiat (pembawaan), akal, pikiran, dan hati nurani. Akhlak di sini diukur 

dari tingkah laku seseorang dalam lingkungan pergaulannya khususnya di 

sekolah. 
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