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ABSTRAK 

NUR ROHMAH 

NIM: 1611010478  

 
Penelitian dalam skripsi ini di latar belakangi oleh fenomena 

pelaksanaan pembelajaran pada sekolah-sekolah yang belum sesuai 
dengan ketentuan kurikulum 2013. Masih banyak sekolah yang 
menggunakan kurikulum 2013 akan tetapi dalam pelaksanaannya masih 

menggunakan KTSP. Mata pelajaran rumpun PAI yang terlebih dahulu 
menggunakan kurikulum 2013 tidak menjadikan implementasinya dapat 

dikatakan maksimal, salah satunya pada mata pelajaran Al-qur’an hadits. 
Penelitian ini dilakukan di salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten 
Pesawaran yaitu MTs Nurul Islam Kecapi yang lokasinya berada di 

daerah pegunungan. Letak lokasi yang cukup strategis membuat peneliti 
tertarik untuk melaksanakan penelitian di sana. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang di 

dalamnya peneliti bertindak sebagai instrument penelitian dengan 
menggunakan jenis penelitian kualitatif study kasus. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam agar 
peneliti memperoleh data secara mendalam, observasi partisipan pasif 
dimana peneliti hanya mengamati fenomena yang terjadi dan tidak 

terlibat langsung dalam kegiatan yang ada dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan Data Reduction (Reduksi Data), Data Display 
(Penyajian Data), dan Conclision Drawing atau Verifikasi sebagai mana 

dikemukakan oleh Miles and Huberman. 
Hasil penelitian implementasi kurikulum 2013 pada mata 

pelajaran Alqur’an hadits di MTs Nurul Islam Kecapi menunjukkan 

bahwa 1) Pada tahap perencanaan guru sudah mampu membuat 
perencanaan pembelajaran dengan baik dalam bentuk RPP yang sesuai 

dengan ketentuan kurikulum 2013 2) Pada tahap pelaksanaan 
pembelajaran, penggunaan pendekatan sanitifik di MTs Nurul Islam 
Kecapi. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 bisa 

dilaksanakan secara maksimal pada kelas VII. Pada tahap penilaian yang 
dilakukan oleh guru di MTs Nurul Islam Kecapi pada mata pelajaran Al-
qur’an hadits sesuai dengan kurikulum 2013 meliputi tiga aspek yaitu 

penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. a) Penilaian sikap 
dilakukan dengan menggunakan teknik observasi. b) Penilaian 

pengetahuan dilakukan dengan menggunakan tes tertulis, tes lisan, dan 
juga penugasan. c) Penilaian keterampilan dilakukan dengan 
menggunakan penilaian proyek atau praktikum. 

 
 
Kata kunci : : implementasi kurikulum 2013, Al-Qur’an Hadits 
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MOTTO 

 

ٰا َمنُ وْٰٓ  يٰ  ٰالَِّذْيَن ٰيَ ْفَسِحٰٓ  اَي َُّها ٰفَاْفَسُحْوا ِلِس ٰاْلَمج  ِِٰف ٰتَ َفسَُّحْوا َٰلُكْم ِٰقْيَل ِٰاَذا ا
ُهَٰلُكمْٰ ُهٰالَِّذْيَنٰا َمنُ ْواِٰمْنُكمَْٰوِاَذاِٰقْيَلٰاْنُشُزْواٰفَاْنُشُزْواٰيَ ْرَفِعٰٰٓ  اللّ  َوالَِّذْيَنٰاُْوتُوآٰٰ  اللّ 

تٰ  رٰ ٰٓ  اْلِعْلَمَٰدَرج  ِبَاٰتَ ْعَمُلْوَنَٰخِبي ْ  َواللّ هُٰ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menjaga dan menghindari adanya kekeliruan atau 

kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka peneliti 

merasa perlu untuk lebih dahulu menegaskan pengertian masing-

masing istilah yang terdapat di dalamnya, sehingga akan 

memudahkan bagi pembaca dalam memahami maksud dari judul 

tersebut.  

1. Definisi Konseptual 

a. Implementasi 

Implementasi menurut bahasa adalah pelaksanaan.
1
 

Implementasi yang dimaksud disini yaitu pelaksanaan 

Kurikulum 2013 di sekolah. 

b. Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang 

mulai diterapkan pada tahun pelajaran 2013/2014. 

Kurikulum ini adalah pengembangan dari kurikulum yang 

telah ada sebelumnya, baik Kurikulum Berbasis 

Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 maupun 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada tahun 2006. 

Hanya saja yang menjadi titik tekan pada Kurikulum 2013 

ini adalah adanya peningkatan dan keseimbangan soft 

skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi 

sikap, keterampilan, dan pengetahuan.  

Kemudian, kedudukan kompetensi yang semula 

diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata 

pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Selain itu, 

pembelajaran lebih bersifat tematik dan integrative dalam 

semua mata pelajaran. Dengan demikian, dapat dipahami 

bahwa Kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang 

dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan 

                                                             
1 Pusat Bahasa dan Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesi, (Jakarta : 

Pusat Bahasa, 2008) hlm 584 



 

 

2 

Kemampuan soft skills dan hard skills yang berupa sikap, 

keterampilan dan pengetahuan.
2
 

c. Al-Quran Hadis 

Mata pelajaran Al-Qur`an Hadits di Madrasah adalah 

salah satu nama mata pelajaran yang menekankan pada 

kemampuan siswa membaca dan menulis serta 

menghafalkan bagian dari teks AlQur`an dan Hadits 

dengan benar, kemudian memahami maknanya secara 

tekstual dan kontekstual sekaligus 

merealisasikan/mengamalkan ajarannya dalam sistem 

kehidupan sehari-hari melalui keteladanan dan kebiasaan.
3
 

2. Definisi Operasional  

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka 

secara operasional yang dimaksud dengan “Implementasi 

Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Al- Qur‟an Hadits 

Kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Kecapi 

Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran” adalah 

realitas dan bentuk pelaksanaan kurikulum 2013 yang 

dilakukan oleh guru pengampu mata pelajaran Al- Qur‟an 

Hadits di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Kecapi 

Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.  

Mengingat yang menjadi fokus penelitian dalam hal 

ini adalah pengimplementasian kurikulum 2013 maka dalam 

pelaksanaannya peneliti meneliti bagaimana upaya yang 

dilakukan oleh guru mata pelajaran Al- Qur‟an Hadits dalam 

penyusunan perangkat pembelajaran, pelaksanaannya di 

dalam kelas, serta proses evaluasi pembelajarannya. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia. Karena tanpa pendidikan manusia tidak akan 

dapat berkembang sejalan dengan aspirasi untuk maju. Pendidikan 

                                                             
2 M fadlillah, Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/MI, 

SMP/MTs & SMA/MA,(Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014),hal. 16 
3 Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 165 

Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Bahasa Arab pada Madrasah, dalam file pdf, hal. 37-45. 
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adalah suatu usaha sadar yang dilakukan pemerintah melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan, yang 

berlangsung di sekolah dan di luar sekolah untuk mempersiapkan 

peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai 

lingkungan hidup secara tepat dimasa mendatang.  

Dalam menanggapi tujuan pendidikan tersebut, tentu tidak 

bisa terlepas dari kurikulum. Kurikulum merupakan suatu wadah 

yang akan menentukan arah pendidikan. Berhasil dan tidaknya 

sebuah pendidikan sangat bergantung dengan kurikulum yang 

digunakan. Kurikulum adalah ujung tombak bagi terlaksananya 

kegiatan pendidikan.
4
 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Menyadari arti penting dari kurikulum, respon dunia pendidikan 

ialah dengan melakukan pergantian kurikulum. Ini yang menjadi 

salah satu faktor mengapa secara berkala, kurikulum pendidikan 

diperbarui untuk dikembangkan dengan menonjolkan aspek yang 

dipandang lebih baik dan meminimalisir kekurangan atau 

kelemahan dari kurikulum sebelumnya. 

Indonesia merdeka sudah 73 tahun dan telah beberapa kali 

melakukan perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum di 

Indonesia dapat dikelompokan kepada 5 (lima) periode, yaitu: (1) 

Kurikulum Rentjana Pelajaran (1947-1968), (2) Kurikulum 

Berorientasi Pencapaian Tujuan (1975-1994), (3) Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (2004), (4) Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (2006), dan (5) Kurikulum 2013.
5
 

Perubahan kurikulum bisa terjadi karena dipengaruhi 

beberapa faktor, salah satunya dari tujuan pendidikan yang 

berubah secara fundamental terutama ketika negara yang dijajah 

menjadi negara merdeka sehingga berimplikasi terhadap 

perubahan kehidupan di masyarakat, eksploitasi ilmu 

pengetahuan, dan perubahan lain yang mengharuskan adanya 

                                                             
4 M fadlillah, Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/MI, 

SMP/MTs & SMA/MA,(Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 13 
5 Agus Pahrudin dan Dona Dinda Pratiwi, Op.Cit, h.2 
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perubahan kurikulum. Perubahan-perubahan itu menyebabkan 

kurikulum yang berlaku tidak lagi relevan, dan ancaman serupa 

ini senantiasa dihadapi oleh setiap kurikulum, meskipun 

kurikulum tersebut relevan pada suatu saat.
6
 

Kebututuhan dan tuntutan masyarakat dan nilai-nilai 

sosial cenderung secara terus-menerus mengalami perubahan 

sebagai dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, perkembangan masyarakat, dan lain-lain. Berkenaan 

dengan hal itu, kurikulum harus tanggap terhadap perubahan, 

karena pendidikan merupakan cara yang dianggap paling strategis 

untuk merespon kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang tersebut.
7
 

Pendidikan sebagai instrumen dalam rangka 

mengembangkan potensi manusia kiranya perlu mendapat 

perhatian lebih dari bidang lainnya, karena bidang pendidikan 

akan membebaskan manusia dari yang awalnya berada dalam 

kegelapan, menjadi manusia yang akan menguasai peradaban 

dunia. Pendidikan bukan hanya sekedar proses optimalisasi aspek 

intelektual, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai adab manusia 

untuk mengoptimalkan kesempurnaan potensi yang dimiliki 

manusia.
8
 

Menurut Rizali Kurikulum adalah “jabaran materi-materi 

yang disajikan dalam pembelajaran, merupakan komponen yang 

sangat penting dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum adalah 

alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan 

tingkat pendidikan”. 
9
 

                                                             
6 Tatang Hidayat, Op.Cit, h.199 
7 Agus Pahrudin dan Dona Dinda Pratiwi, Pendekatan Saintifik Dalam 

Implementasi Kurikulum 2013 Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Proses dan Hasil 

Pembelajaran Pada Man Provinsi Lampung, Lampung : Pustaka Ali Imron, Tahun 

2019, h. 2 
8 Tatang Hidayat, Model Pengembangan Kurikulum Tyler Dan Implikasi 

Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Jurnal Kependidikan 

Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah Sukabumi, Vol. 5, No. 2, Juli-

Desember 2019, h.198 
9 Razali M. Thaib & Irman Siswanto, „Inovasi Kurikulum Dalam 

Pengembangan Pendidikan,‟ Jurnal Edukasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Vol 1, 

Nomor 2, July 2015, hal 217 
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Alexander Inglis, dalam bukunya Principle Of Secondary 

Education sebagaimana dikutip oleh Oemar Hamalik mengatakan 

bahwa kurikulum mempunyai beberapa fungsi diantaranya yaitu 

fungsi Penyesuaian, fungsi pengintegrasian, Fungsi diferensiasi, 

Fungsi persiapan. Fungsi Pemilihan, dan fungsi diagnostic.
10

 

Permasalahan tentang kurikulum sebenarnya bukan hanya 

persoalan guru dan tenaga kependidikan, tetapi persoalan seluruh 

masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan ketika setiap terjadi 

perubahan kurikulum, maka akan muncul komentar-komentar 

tentang perubahan tersebut yang datang bukan hanya dari 

kalangan guru dan tenaga kependidikan, tetapi juga dari kalangan 

masyarakat luas. Hal ini memang wajar, karena kurikulum 

merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan sistem pendidikan, sehingga pemberlakuan suatu 

kurikulum dalam dunia pendidikan akan berdampak luas bagi 

masyarakat.
11

 

Perubahan-perubahan dan penyempurnaan kurikulum yang 

terjadi di Indonesia sejak bernama Rentjana Pembelajaran 1947 

hingga Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 

2006 selalu disertai dengan argumet-argumen ilmiah lengkap 

dengan background teori belajar terbaru dan juga rasionalisasi dari 

masing-masing argument yang tidak terbantahkan. Dan di tahun 

2013 perubahan kurikulum kembali lagi terjadi. Kurikulum 2013 

dianggap merupakan rumusan yang lebih tepat guna dan efisien 

demi mendidik peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.  

Melalui implementasi Kurikulum 2013 yang berbasis 

kompetensi sekaligus berbasis karakter, dengan pendekatan 

tematik dan kontekstual diharapkan peserta didik mampu secara 

mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, 

mengkaji dan mengintegrasikan serta mempersonalisasi nilai-nilai 

karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku 

sehari-hari.
12

 Implentasi pembelajaran pada Kurikkulum 2013 

                                                             
10 Umar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum (Bandung : 

Remaja Rosda Karya, 2013)cetakan ke-5, 13 
11 ibid 
12 Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.7 
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berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Sebab, 

pembelajaran pada kurikulum ini lebih menggunakan pendekatan 

scientific (ilmiah) dan tematik integratif. Proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotifasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif.
13

 

Pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 sebagai 

kegiatan inti proses pendidikan memainkan peran yang sangat 

penting dalam membentuk kualitas peserta didik. Oleh sebab itu, 

sejumlah pengubahan paradigma mendasar perlu dilakukan untuk 

memperbaiki ekologi pembelajaran di sekolah yang selama ini 

terbentuk. Perubahan tersebut mutlak harus dilakukan mengingat 

pembelajaran yang selama ini berlangsung belum secara sempurna 

mampu membekali lulusan dengan keterampilan dan kompetensi 

yang harus dimiliki lulusan dalam menghadapi tuntutan abad ke 

dua puluh satu ini. Hal ini sejalan dengan uraian Kemendikbud 

(2012a) yang menyatakan bahwa inti dari kurikulum 2013 adalah 

ada pada upaya penyederhanaan dan tematik – integrative.  

Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang 

siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum 

disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik 

beratnya, bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, 

mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, 

dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka 

peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi 

pembelajaran. Obyek yang menjadi pembelajaran dalam 

kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, social, seni, 

dan budaya.
14

 

Dalam pengimplementasian Kurikulum 2013, faktor yang 

tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah kesiapan guru. 

Sebagai pendidik professional, guru bukan saja dituntut 

melaksanakan tugasnya, tetapi juga harus memiliki pengetahuan 

                                                             
13 Imas Kurniasih, Berlin sani, Implementasi Kurikulum 2013 : Konsep & 

Penerapan, (Surabaya: Kata Pena, 2014), hal. 171 
14 Yunus Abidin, Desain Sistem Dalam Konteks Kurikulum 2013, (Bandung 

: PT Refika Aditama, 2014), hal. 23 
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dan kemampuan yang professional. Sebagaimana hadits Nabi 

yang mengungkapkan bahwa: 

 “Apabila suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya, 

maka tunggulah kehancurannya”. (H.R. Shahih Bukhari).
15

 

Hadits di atas jelas mengungkapkan bahwa seorang 

pendidik harus professional, sehingga guru perlu meningkatkan 

kompetensi yang ada pada dirinya, karena guru haruslah 

merupakan orang yang ahli dalam menerapkan kurikulum. 

Penerapan proses pembelajaran yang memberikan keluasan 

kepada siswa untuk aktif membangun kebermaknaan sesuai 

dengan pemahaman yang telah mereka miliki, memerlukan 

serangkaian kesadaran akan makna bahwa pengetahuan tidak 

bersifat obyektif dan stabil, tetapi bersifat temporer dan tidak 

menentu, tergantung dari persepsi subyektif individu dan individu 

yang berpengetahuan, menginterprestasikan serta mengkonstruksi 

suatu realisasi berdasarkan pengalaman dan interaksinya dengan 

lingkungan. 

Dari realitas tersebut, tugas guru sebagai pemegang peran 

sentral dalam meningkatkan kualitas pendidikan akan semakin 

berat. Proses pembelajaran di kelas sangat ditentukan 

keberhasilannya oleh kemampuan personal seorang guru. Peran 

guru dalam aktifitas pembelajaran tidak hanya menyampaikan 

pengetahuan, tetapi juga memainkan berbagai peran yang 

bertujuan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. 

Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013 membutuhkan 

kemampuan guru dalam mengorganisasikan pembelajaran. 

Kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi, dan melakukan upaya tindak lanjut terhadap 

pembelajaran menjadi kunci bagi keberhasilan implementasi 

kurikulum 2013.
16

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

Implementasi kurikulum mencakup tiga kegiatan pokok, yakni: 1). 

Pengembangan program diantaranya program tahunan, program 

                                                             
15 Imam Abi Abdullah, Muhammad Ibnu Ismail, Shahih Bukhari Jilid I, 

(Istambul: Darul fikr, 1981), hal. 23 
16 Andang, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah Konsep, Strategi, 

dan Inovasi Menuju Sekolah Efektif, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014) hal. 199 
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semester, program modul serta program mingguan dan harian. 2). 

Pelaksanaan pembelajaran. 3) Penilaian pembelajaran. Penilaian 

pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan 

indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non 

tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kerja, 

pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau 

produk, penggunaan fortofolio dan penilaian diri.
17

 

Pengimplementasian kurikulum 2013 tidak hanya 

diterapkan pada mata pelajaran umum saja, akan tetapi juga pada 

mata pelajaran rumpun PAI seperti pada mata pelajaran Al- 

Qur‟an Hadits. Mata pelajaran Al-Qur‟an dan Hadits merupakan 

unsur mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada 

madrasah yang memberikan pendidikan kepada peserta didik 

untuk memahami dan mencintai Al-Qur‟an dan Hadits sebagai 

sumber ajaran Islam dan mengamalkan isi kandungannya dalam 

kehidupannya sehari-hari. Kurikulum 2013 yang sudah diterapkan 

terlebih dahulu pada rumpun mata pelajaran PAI tidak menjamin 

penerapan kurikulum 2013 pada mata pelajaran Al-qur‟an hadits 

sudah secara sempurna dapat dilaksanakan. 

Mata Pelajaran Al-Quran Hadis  merupakan salah satu mata 

pelajaran utama dalam suatu madrasah. Tujuannya tidak hanya 

sekedar menyampaikan materi, akan tetapi juga membentuk 

akhlak peserta didik agar sesuai dengan syari‟at Islam.  

Sebagaimana di dalam al-qur‟an dijelaskan dalam suarah al-

mujadalah ayat 11, sebagai berikut : 

ُحوا ِف اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يَ ْفَسِح اللَُّه  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَ َفسَّ
َلُكْم َوِإَذا ِقيَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يَ ْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم 

 (١١َدَرَجاٍت َواللَُّه ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبرٌي )
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah 

                                                             
17 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2010), hlm: 235 
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akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Dan juga surah az-zumar ayat 9  

ْن ُهَو قَاِنٌت آنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما ََيَْذُر اآلِخرََة َويَ ْرُجو َرْْحََة  أَمَّ
ُر رَبِِّه ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال يَ ْعَلُمو  َا يَ َتذَكَّ َن ِإَّنَّ

 (٩أُوُلو األلَْباِب )
(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah 

orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan 

berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan 

rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" 

Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 

pelajaran. 

Dari ayat di atas dapat diketahui pentingnya mempelajari 

pendidikan, terlebih pendidikan agama Islam, karena pendidikan 

agama Islam sangat berfungsi terhadap pribadi manusia itu sendiri 

juga kepada lingkungan di masyarakatnya. 

Penilitian ini dilaksanakan pada salah satu lembaga 

pendidikan di Tulungagung yaitu Madrasah Tsanawiyah Nurul 

Islam Kecapi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. 

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan sebelum 

melaksanakan penelitian Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam 

Kecapi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran 

diperoleh data sementara bahwa terkait pengimplementasian 

kurikulum 2013 yaitu Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Kecapi 

Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran merupakan 

salah satu lembaga pendidikan yang sudah mengimplementasikan 

kurikulum sejak tiga tahun yang lalu. Letak lokasi penelitian 

cukup strategis karena berada di daerah pegunungan yang jauh 

dari perkotaan. Persepsi dari kebanyakan orang biasanya menilai 

sekolah yang berada jauh dari perkotaan dianggap sebagai sekolah 

yang tertinggal membuat peneliti tertarik untuk melaksanakan 
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penelitian di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Kecapi 

Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi 

Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Al- Qur‟an Hadits Kelas 

VII di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Kecapi Kecamatan 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran” 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan dimensi-dimensi yang menjadi 

pusat perhatian serta yang akan dibahas secara mendalam dan 

tuntas. Fukus penelitian skripsi ini adalah “Implementasi 

Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Al- Qur‟an Hadits Kelas 

VII di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Kecapi Kecamatan 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran”. Adapun Sub Fokus dalam 

penelitian ini adalah implentasi kurikulum 2013 tentang 

penerapan tahap perencanaan, Tahap pelaksanaan dan Tahap 

penilian pada mata pelajaran Al-Quran Hadis” 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi 

kurikulum 2013 pada mata pelajaran AlQur‟an hadits kelas VII di 

Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Kecapi Ke,camatan Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran dalam Tahap Perencanaan, Tahap 

Pelaksanaan, Tahap Penilaian ?”  

E. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui implementasi kurikulum 2013 pada 

mata pelajaran AlQur‟an hadits Kelas VII di Madrasah 

Tsanawiyah Nurul Islam Kecapi Kecamatan Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran dalam Tahap Perencanaan, Tahap 

Pelaksanaan, Tahap Penilaian 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Bahwa hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat menambah 

khasanah ilmiah bagi perpustakaan sebagai referensi atau 

rujukan tentang pengimplementasian kurikulum 2013. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi sekolah, fokus studi ini diharapkan bermanfaat 

sebagai masukan, bahan dokumentasi historis dan bahan 

pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah guna 

meningkatkan kinerja para guru.  

b. Bagi guru, diharapkan dapat menjadi motivasi untuk 

meningkatkan kemampuan dalam pengimplementasian 

kurikulum 2013.  

c. Bagi UIN Raden Intan Lampung, penelitian ini 

diharapkan dapat memerikan tambahan koleksi penelitian 

dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam khususnya 

terkait penelitian selanjutnya.  

d. Bagi peneliti selanjutnya bahwa hasil penelitian ini 

dimaksudkan agar bermanfaat sebagai petunjuk, arahan, 

maupun acuan serta bahan pertimbangan yang relevan 

atau sesuai dengan hasil kajian ini. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengambil rujukan 

dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain 

sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya memuat hasil yang ada 

kaitannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dan 

terdapat pula perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya 

terhadap penelitian ini, diantaranya: 

Journal Sitti Rahmah
18

 yang berjudul “EVALUASI 

IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 PADA MATA 

PELAJARAN AL-QUR'AN HADITS DI MADRASAH 

ALIYAH NEGERI 1 KOLAKA KABUPATEN KOLAKA 

”. Journal ini membahas tentang evaluasi implementasi 

kurikulum 2013 pada mata pelajaran quran hadis di MAN 1 

Kolaka yaitu bahwa implementasi kurikulum 2013 dalam mata 

pelajaran Al-Quran Hadis menggunakan berbagai macam metode 

seperti: metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. 

Pada skripsi tersebut memiliki keterkaitan yaitu tentang 

                                                             
18

 DOI: January 8, 2020, 

http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/jtpm/article/view/187 
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implementasi kurikulum 2013. Perbedaanya yaitu pada evaluasi 

kurikulum, mata pelajaran yang peneliti teliti adalah mata 

pelajaran Al-Qur‟an Hadits sedangkan pada skripsi tersebut 

adalah lebih fokus kepada evaluasi kurikulum. 

Journal : Mohammad Wibawadi, Chalimatus Sa‟dijah, 

azhar haq 
19

 judul : “PENERAPAN KURIKULUM 2013 PADA 

MATA PELAJARAN AL QUR‟AN HADITS DI MTs 

RAUDLATUL ULUM KARANGPLOSO.” Jenis penelitian ini 

adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif/deskriptif 

kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan 

bahwa: implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran Quran 

Hadis agar dapat memperoleh hasil yang optimal maka guru harus 

bisa menjadi motivator peserta didik dengan baik dan bisa 

membawa dan mengarahkan potensi peserta didik. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kurikulum 2013 

pada mata pelajaran Quran Hadis di Mts Raudlotul Ulum 

Karangploso diperoleh bahwa secara umum sudah berjalan 

dengan baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi. 

Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kurikulum 

2013 adalah (1) Banyak guru baru yang belum melaksanakan 

worshop dan terkait metode pendekatan saintifik, penilaian dan 

teknik mengajar. (2) Lcd dan Proyektor pada setiap kelas masih 

belum lengkap. (3) Buku paket masih sangat terbatas. Persamaan 

dari penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan implentasi 

kurikulum 2013. Adapun yang membedakan penelitian yang 

penulis teliti dengan penelitian ini adalah meneliti tentang 

implemntasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran Quran Hadis 

bagian dari mata pelajaran PAI 

Jurnal yang dibuat oleh Nurul Anam
20

  yang berjudul 

“Respon Pendidik Terhadap Implementasi Kurikulum 2013 

Dalam Mata PelajaranAl-Qur`an Hadist di MTs Al-Qodiri 

Jember. 

”. Jurnal tersebut memaparkan tentang penerapan 

pendekatan saintifik itu diterapkan pada mata pelajaran 

                                                             
19

 http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/3100 
20

 
http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/531 
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pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dalam melaksanakan 

pembelajarannya guru menerapkan setiap langkah pendekatan 

saintifik dengan perencanaan dan pertimbangan kondisi peserta 

didik dengan pengembangan penggunaan alat pembelajaran yang 

menunjang sehingga peserta didik fokus, aktif bertanya memiliki 

rasa ingin tahu terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Di 

dalam skripsi ini memiliki keterkaitan yaitu sama-sama meneliti 

tentang kurikulum 2013 berbasis pendekatan saintifik. Sedangkan 

perbedaannya adalah lokasi penelitiannya berbeda dengan yang 

dilakukan oleh penulis. 

Danny Abrianto, Hasrian Rudi Setiawan, Ahmad Fuadi
21  

melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kurikulum 

2013 Pada Mata Pelajaran Alquran Hadits di MTs. Swasta  

Teladan Gebang Kab. Langkat”.  

Jenis penelitian ini adalah Jaornal dengan menggunakan 

metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) 

Bagaimana Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran 

Quran Hadis di MTS Teladan Gebang Kab. Langkat (2) Apa 

faktor pendukung dan penghambat kurikulum 2013 pada mata 

pelajaran quran hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 

pelaksanaan kurikulum 2013 yang dilakukan oleh guru quran 

hadis sudah berjalan dengan baik meskipun pada tataan 

pelaksanannya belum sepenuhnya terlaksana karena semuanya 

merupakan proses yang mana harus berjalan dari awal. Dengan 

adanya pelatihan yang dilakukan pelatihan maupun yang diadakan 

oleh pemerintah, sekolah serta forum Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI) kota Bandar 

Lampung sangan membantu guru dalam pengimplementasinya 

pada pembelajaran di kelas. (2) pelaksanaan kurikulum 2013 mata 

pelajaran quran hadis telah berjalan dengan baik. Hal tersebut 

dapat dilihat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi 

pembelajaran yang telah sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaan 

kurikukulum 2013. Persamaan dari penelitian ini yaitu terletak 

pada pembahasan implentasi kurikulum 2013. Adapun yang 

membedakan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian ini 

                                                             
21

 http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad/article/view/2490 
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adalah meneliti tentang implemntasi kurikulum 2013 pada mata 

pelajaran Quran Hadis bagian dari mata pelajaran PAI. 

Berdasarkan kajian terhadap karya penelitian di atas, 

penelitian ini berusaha untuk menempatkan posisi yang berbeda 

dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Dari penelitian di 

atas belum ada yang membahas tentang implentasi kurikulum 

2013 khususnya pada mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits. Oleh 

karena itu, peneliti akan mengkaji masalah-masalah yang belum 

dikaji pada penelitian sebelumnya dengan memfokuskan pada 

masalah implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran Al-Qur‟an 

Hadits. 
 

H. Meode Penelitian 

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

yaitu “metode penelitian untuk menyelidiki obyek yang tidak 

dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang 

bersifat eksak namun berdasarkan kata-kata lisan maupun 

tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang 

yang diteliti”.
22

 

Menurut Bogdad dan Taylor dalam buku Lexy J. 

Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif “sebagai 

prosedur penelitian yang menghadirkan data deskriptif 

beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau 

pelaku yang dapat diamati”. 

Dalam penelitian deskriptif peneliti hanya 

menggambarkan fenomena atau populasi tertentu yang 

diperoleh peneliti dari subjek yang berupa individu, 

organisasional atau prespektif yang lain. Adapun tujuannya 

adalah untuk menjelaskan aspek yang relevan dengan 

fenomena yang diamati dan menjelaskan karakteristik 

fenomena atau masalah yang ada. Penelitian kualitatif 

digunakan untuk mengungkap data deskriptif dari informasi 

tentang apa yang mereka lakukan dan yang mereka alami 

terhadap focus penelitian. 

                                                             
22 Emzir, Metodelogi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif Dan Kualitatif ( 

Jakarta : Rajawali Pers,2013), h. 36 
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Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research), dimana penelitian ini dilakukan langsung 

dilapangan yaitu di MTs Nurul Islam untuk mendapatkan data 

tentang peran kepala madrasah dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru. Peneliti mengadakan 

pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan 

alamiah. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan 

lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kode dan 

dianalisis dalam berbagai cara. 

b. Sumber Data 

Sumber data adalah “subyek darimana data diperoleh 

dan akan dijadikan sebagai sumber utama”.
23

 Sumber data 

dalam penelitian ini diperoleh dari : 

1. Data primer, yaitu suatu data yang diperoleh secara 

langsung dari  sumber aslinya. 

Kaitannya dengan penelitian ini, sumber data 

primer diperoleh dari Guru Mata Pelajaran Al-Quran 

Hadis dan Kepala MTs Nurul Islam Kecapi Kecamatan 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran tentang Implentasi 

Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Al-Quran Hadis yang 

diperoleh melalui wawancara/interview dan observasi. 

2. Data sekunder yaitu adalah data yang diperoleh secara 

tidak langsung dengan yang aslinya.
24

 

Data skunder yang ada di MTs Nurul Islam 

Kecapi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran 

berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran al-

quran hadis. 

c. Alat Pengumpul Data 

Dalam pengumpulan data, dipergunakan berbagai 

macam metode, yaitu sebagai berikut : 

1. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap 

                                                             
23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2013), cet kesepuluh, h. 172. 
24 Ibid, h. 95 
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fenomena-fenomena obyek yang diteliti secara obyektif 

dan hasilnya akan dicatat secara sistematis agar   

diperoleh   gambaran   yang   lebih   konkret   dan   

kondisi di lapangan. Sebagaimana pendapat yang 

menyatakan bahwa "observasi biasa diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena 

yang diselidiki". 

Adapun jenis metode observasi berdasarkan 

peranan yang dimainkan yaitu dikelompokkan menjadi 

dua bentuk sebagai berikut: 

a. Observasi terstruktur yaitu observasi yang telah 

dirancang secara sistematis tentang apa yang akan 

diamati, kapan dan di mana tempatnya. 

b. Observasi tidak terstruktur yaitu observasi yang tidak 

dipersiapajn secara sistematis tentang apa yang akan 

diobservasi”.
25

 

Dalam penelitian ini digunakan jenis observasi 

terstruktur, dimana peneliti merancang secara sistematis 

tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana 

tempatnya. 

Metode ini digunakan untuk mengobservasi 

secara langsung di lapangan untuk mengetahui 

Implentasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Al-Quran 

Hadis di MTs Nurul Islam Kecapi Kecamatan Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran. 

2. Metode Interview 

Interview adalah "suatu tanya jawab lisan, di 

mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, 

yang satu dapat melihat muka yang lain dan 

mendengarkan dengan telinganya sendiri".
26

 

Pendapat lain menyatakan bahwa interview 

adalah "suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu 

masalah tertentu, dan ini merupakan tanya jawab dengan 

                                                             
25 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan RD., (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 205 
26 Cholid Narbuka Dan Ahcmadi, Metode Penelitian (Jakarta : Pt. Bumi 

Aksara, 2012, cet  12), h. 83 
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menggunakan lisan dalam dua orang atau lebih dengan 

berhadapan secara fisik, interview sama dengan bincang-

bincang".
27

 

Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa 

metode interview merupakan salah satu alat untuk 

memperoleh informasi dengan jalan mengadakan 

komunikasi langsung antar dua orang atau lebih serta 

dilakukan secara lisan. 

Apabila dilihat dari sifat atau teknik 

pelaksanaannya, maka interview dapat dibagi atas tiga: 

a. Interview terpimpin adalah wawancara yang 

menggunakan pokok-pokok masalah yang diteliti 

b. Interview tak terpimpin (bebas) adalah proses 

wawancara di mana interviewer tidak sengaja 

mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok dari 

fokus penelitian dan interviewer. 

c. Interview bebas terpimpin adalah kombinasi 

keduanya, pewawancara hanya membuat pokok-

pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam 

proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. 

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, 

digunakan jenis interview bebas terpimpin, sebagaimana 

pendapat bahwa "dalam interview bebas terpimpin 

penginterview menyiapkan kerangka-kerangka 

pertanyaan untuk disajikan, tetapi cara bagaimana 

pertanyaan itu diajukan sama sekali diserahkan kepada  

kebijakan interviewer dan tidak ada campur tangan pihak 

lain". 

Metode ini digunakan untuk mewawancarai guru 

mata pelajaran al-Quran Hadis dan Kepala Madrasah di 

MTs Mathlaul Anwar Kecapi Kecamatan Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran untuk mendapatkan data tentang 

Implentasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Al-Quran 

Hadis di MTs Nurul Islam Kecapi Kecamatan Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran. 

                                                             
27 Sugiyono, Op.Cit h. 205 
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3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu proses 

pengumpulan data dengan cara mencari data-data 

tertulis sebagai bukti penelitian. Dokumentasi adalah 

"mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah, prasasti, 

notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.
28

 

Jadi metode dokumentasi salah satu cara untuk 

menghimpun data mengenai hal-hal tertentu, melalui 

catatan-catatan, dokumen yang disusun oleh suatu 

instansi atau organisasi-organisasi tertentu. Metode 

dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang 

berkaitan tentang keadaan objektif MTs Nurul Islam 

Kecapi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten 

Pesawaran seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, 

struktur organisasi, keadaan guru, keadaan siswa, 

keadaan sarana dan prasarana dan mutu pembelajaran 

Al-Quran Hadis lain-lain, sebagaimana tabel dibawah 

ini : 

Tabel 1 

Dokumentasi MTs Nurul Islam Kecapi Kecamatan 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran 

No Indikator Ya Tidak 

1. Sejarah berdirinya √  

2. Visi dan misi √  

3. Keadaan guru, karyawan, 

dan peserta didik 

√  

4. Keadaan sarana √  

5. Buku rapat notulen √  

6. Silabus, RPP v  

 

d. Teknik Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data 

diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik 

                                                             
28 Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 202 
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pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam 

upaya mendapatkan data yang valid atau sahih, penulis 

melakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Perpanjangan keikutsertaan 

Posisi penulis sebagai instrument utama dalam 

proses pengumpulan data, peneliti akan terjun langsung 

ke lokasi penelitian sesuai dengan waktu yang diperlukan 

selama kurang lebih satu bulan data yang diinginkan 

telah bisa diperoleh. Perpanjaangan keikutsertaan juga 

dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subjek 

terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti 

sendiri. Jadi bukan sekedar menerapkan teknis yang 

menjamin untuk mengatasinya.
29

 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah “cara terbaik untuk 

menghilangkan perbedaan- perbedaan konstruksi 

kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan 

hubungan dari berbagai pandangan”.
30

Teknik triangulasi 

juga disebut dengan teknik check dan recheck. Ida Bagus 

Mantra menyatakan bahwa “ada beberapa macam teknik 

triangulasi di antaranya adalah pertama, membandingkan 

hasil penelitian dengan sumber lain, kedua, 

membandingkan hasil penelitian dengan hasil perhitungan 

dengan menggunakan metode analisis yang berbeda atau 

membandingkan dengan hasil perhitungan beberapa data 

yang lain dengan menggunakan metode analisis yang 

sama”. 

e. Analisa Data 

Menurut Nasution, analisis data adalah ”proses 

menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema 

dengan maksud untuk memahami maknanya”.
31

 Dalam 

                                                             
29 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), 

h. 329 
30 Ibid., h. 332 
31 Sogiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung : 

Alfabeta, Cet Ke 16, 2013), h. 241 
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penelitian kualitatif ada banyak analisis data yang dapat 

digunakan. Namun demikian, semua analisis data penelitian 

kualitatif biasanya mendasarkan bahwa analisis data 

dilakukan sepanjang penelitian. Dengan kata lain, 

kegiatannya dilakukan bersamaan dengan proses pelaksanaan 

pengumpulan data”.
32

 Adapun langkah yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data atau proses transformasi 

diartikan “proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data yang 

muncul dari catatan-catatan di lapangan yang mencakup 

kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data 

selengkap mungkin, dan memilah- milahkannya ke dalam 

satuan konsep, kategori atau tema tertentu”.Dalam kaitan 

ini peneliti menajamkan analisis, menggolongkan atau 

pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui 

uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Display Data 

Display data atau penyajian data adalah 

“kegiatan yang mencakup mengorganisasi data dalam 

bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih 

utuh. Display data dapat berbentuk bentuk uraian naratif, 

bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (flow 

chart), dan lain sejenisnya atau bentuk-bentuk lain”.
33

 

Dalam kaitan ini peneliti berusaha menyusun 

data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat 

disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya 

dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat 

hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang 

                                                             
32 Sogiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung : 

Alfabeta, Cet Ke 16, 2013), h. 241 
33 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman 

Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2013), h. 70 
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sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti 

untuk mencapai tujuan penelitian. 

3. Menarik Kesimpulan (verifikasi) 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah 

usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau 

proposisi. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah 

sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang 

utuh.Dalam pengambilan kesimpulan menggunakan 

pendekatan berfikir induktif yaitu pemikiran yang 

berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa 

khusus kemudian dari fakta-fakta yang khusus tersebut 

ditarik generalisasi- generalisasi yang mempunyai sifat 

umum. 

f. Uji Keabsahan Data 

Kebenaran dan penelitian kualitaif dapat 

ditentukan dari derajat kepercayaan, keteralihan, 

kebergantungan dan kepastian data.
34 

Menurut Moleong kriteria untu menjamin 

kepercayaan data ada empat macam, yaitu derajat 

kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

ketergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmabiliyty).35 

Dalm penelitian ini, pemeriksaan keabsahan data 

didasarkan atas krteria tertentu untuk menjamin 

keprcayaan data yang diperoleh melalui penelitian. 

Adapaun keabsahan data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari tiga kriteria, yakni kreadibilitas, 

depentabilitas, dan konfirmabilitas.
 

1. Kreadibilitas 

Kredibilitas data yang dimaksudkan untuk 

membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai 

dengan dunia nyata serta terjadi sebenarnya. Untuk 

                                                             
34 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Konseling, 

Jakarta : PT RjaGrafindo Persada, 2013, h.71. 
35 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 324. 
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mencapai nilai kredibilias, maka teknik yang digunakan 

adalah teknik trianggulasi. 

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memamfaatkan atau 

membandingkan antara satu sumber atau metode dengan 

sumber dan metode yang lain. 
36

 karena trianggulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data dan 

metode. Trianggulasi sumber data yang dilakukan dengan 

cara menanyakan kebenaran data tertentu atau melakukan 

konfirmasi antar sumber yang satu dengan sumber yang 

lain di MTs Nurul Islam Kecapi Kecamatan Padang 

Cermin Kabupaten Pesawaran.  

Sedangkan trianggulasi metode juga dilakukan 

dengan cara membandingkan data atau informasi yang 

dikumpulkan dari observasi, kemudian dibandingkan 

dengan data dari wawancara dan dokumentasi yang terkait 

langsung dengan data tersebut. 

2. Depentablititas 

Konsep depentabilitas (ketergantungan) lebih luas 

karena dapat memperhitungkan segalanya, yaitu apa yang 

dilakukan oleh kepala MTs Nurul Islam Kecapi 

Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dalam 

memenej sekolah tersebut. Cara ini untuk menetapkan 

proses penelitian dapat dipertangungjawabkan melalui 

audit depentabilitas guna menguji kegiatan kepala MTs 

Nurul Islam Kecapi Kecamatan Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran yang dilakukan oleh peneliti, yaitu 

dosen pembimbing. 

3. Konfimabilitas 

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas 

mirip dengan uji depenability, sehingga pengujiannya 

dapat dilakukan secara bersamaan. 

Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil 

penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila 

hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian 

                                                             
36 Ibid, 330 



 

 

23 

yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi 

standar konfirmabilitas.
37

 

I. Sistematika Pembahasan 

Utuk mempermudah pemahaman yang berkaitan dengan 

pembahasan skripsi ini, maka perlu adanya sitematika 

pembahasan yang jelas. Berikut ini dikemukakan pokok-pokok 

masalah dalam skripsi ini. Adapun sistematikanya sebagai berikut: 

BAB I yaitu pendahuluan, pada sub bab ini merupakan 

gambaran dari keseluruhan isi skripsi yang meliputi: penegasan 

judul. Alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus 

penilitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, sistematika penulisan skripsi. 

BAB II yaitu Landasan Teori memuat tinjauan tentang 

tentang kurikulum 2013, tinjauan tentang implementasi kurikulum 

2013 yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penilian dan 

tinjauan tentang Al-Qur‟an hadits. 

BAB III yaitu Deskripsi Objek Penelitian, yang meliputi: 

gambaran umum objek penelitian, penyajian fakta dan data 

penelitian. 

BAB IV yaitu Analisis Penelitian, yang meliputi analisis 

data, temuan data dan pembahasan. 

BAB V yaitu Penutup terdiri dari Kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir ini memuat hal-hal yang bersifat komplementatif 

untuk menambah validitas isi skripsi yaitu daftar rujukan dan 

lampiran yang diperlukan. 

                                                             
37 Ibid, h. 277 



BAB II 

LANDASA TEORI 

 

A. Implemntasi Kurikulum 2013 

1. Pengertian Kurikulum 2013 

Sebelum membicarakan kurikulum, terlebih dahulu 

kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan kurikulum. 

Kurikulum merupakan sebuah wadah yang akan menentukan 

arah pendidikan. Berhasil dan tidaknya sebuah Pendekatan 

Saintifik dalam Implementasi Kurikulum 2013 pendidikan 

sangat tergantung dengan kurikulum yang digunakan. 

Kurikulum adalah ujung tombak bagi terlaksananya kegiatan 

pendidikan. Tanpa adanya kurikulum mustahil pendidikan 

akan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien sesuai 

yangdiharapkan. karena itu, kurikulum sangat perlu 

untukdiperhatikan di masing-masing satuan pendidikan. 

Sebab, Kurikulum merupakan salah satu penentu keberhasilan 

pendidikan. Dalam konteks ini, kurikulum dimaknai sebagai 

serangkaian upaya untuk menggapai tujuan pendidikan.
1
 

Kurikulum adalah program pendidikan yang 

disediakan oleh lembaga pendidikan. Peserta didik melakukan 

berbagai kegiatan belajar, sehingga mampu mendorong 

perkembangan dan pertumbuhan mereka sesuai dengn tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan.
2
 HM. Zainudin mengatakan 

bahwa Kurikulum 2013 sebenarnya merupakan 

pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dirintis 

pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan ketrampilan secara terpadu, sehingga 

Kurikulum 2013 bisa disebut Kurikulum PLUS artinya 

Kurikulum KBK ditambah lagi Kurikulum KTSP. Jika hal ini 

bisa dilaksanakan dengan baik sesuai kondisi lingkungan dan 

                                                             
1 Agus Pahrudin, Pendekatan Saintifik Dalam Implementasi Kurikulum 

2013 dan Dampaknya Terhadap Kualitas Proses dan Hasil Pembelajaran Pada MAN 

1 Bandar Lampung, (Natar Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2019), h. 8 
2 Arifin, Syamsul, Pelembagaan Multikulturalisme Melalui Metode Living 

Values di Madrasah: Sebuah Eksplorasi Awal”, dalam Jurnal Edukasi, Volume 6, 

Nomor 2, April-Juni 2008 



 

 

26 

tuntutan masyarakat, maka dapat membentuk karakter anak 

bangsa secara utuh.
3
 

2. Implementasi Kurikulum 

Pembelajaran sebagai inti dari implementasi 

kurikulum dalam garis besarnya menyangkut tiga fungsi 

manajerial, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. 

Fungsi pertama adalah perencanaan, yang menyangkut 

perumusan tujuan dan kompetensi serta memperkirakan cara 

pencapaian tujuan dan pembentukan kompetensi tersebut. 

Dalam kaitannya dengan implementasi kurikulum, 

perencanaan ini dituangkan dalam program pembelajaran, 

yang berkaitan dengan cara bagaimana proses pembelajaran 

dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan kompetensi 

secara efektif, dan efisien.  

Fungsi kedua adalah pelaksanaan, fungsi ini 

mencakup pengorganisasian dan kepemimpinan yang 

melibatkan penentuan berbagai kegiatan, seperti pembagian 

pekerjaan ke dalam berbagai tugas yang harus dilakukan guru 

dan peserta dalam pembelajaran. Fungsi ketiga adalah 

penilaian yang sering juga disebut evaluasi atau pengendalian. 

Penilaian bertujuan untuk menjamin bahwa proses dan kinerja 

yang dicapai telah sesuai dengan rencana dan tujuan.
4
 

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwasannya dalam pengimplementasian pembelajaran 

kurikulum 2013 terdapat tiga kegiatan pokok yaitu 

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. 

3. Konsep Dasar Perencanaan 

a. Pengertian Perencanaan 

Perencanaan adalah menentukan apa yang akan 

dilakukan. perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian 

putusan yang luas dari tujuan, penentuan kebijakan, 

penentuan program dan penentuan metode dan prosedur 

tertentu dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal 

                                                             
3
 HM. Zainudin, “Implementasi Kurikulum 2013 dalam Membentuk 

Karakter Anak Bangsa”, Jurnal Pendidikan, Vol. 9 No. 1 (Januari 2015), h. 134-135 
4 E Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, ( Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2002), hal. 136 
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sehari-hari.
5
 Proses pembelajaran merupakan aktivitas 

terencana yang disusun guru agar siswa mampu belajar 

dan mencapai kompetensi yang diharapkan. Jika guru 

akan melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu guru 

tersebut harus menyusun perencanaan pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran ini nanti ya akan digunakan 

sebagai alat pemandu bagi guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran.  

Udin S. Sa’ud mendefinisikan bahwa perencanaan 

adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan 

keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi 

(peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya) dan apa 

yang akan dilakukan (intensifikasi, eksistensifikasi, revisi, 

renovasi, subtitusi, kreasi, dan sebagainya).
6
 Di dalam 

bukunya, Udin S. Sa’ud juga mengutip beberappa 

pengertian perencanaan menurut ahli, antara lain pendapat 

Prajudi Atmusudirjo, perencanaan adalah perhitungan dan 

penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam 

mencapai tujuan tertentu, oleh siapa, dan bagaimana. 

Pendapat Bintoro Tjokroamidjojo, perencanaan adalah 

proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis 

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan 

juga pendapat M. Fakry, perencanaan adalah proses 

penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan 

pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan.
7
 

Agar kegiatan pembelajaran dapat terarah dan 

sesuai dengan tujuan yang dicapai, maka guru harus 

merencanakan kegiatan belajar dan pembelajaran yang 

akan diselenggarakan dengan seksama.
8
 Perencanaan guru 

dalam pembelajaran yaitu persiapan mengelola 

                                                             
5
 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013),h. 15 
6
 Udin Syaefudin Sa’ud d an Abin Syamsuddin Makmun, Perencanaan 

Pendidikan, Suatu Pendekatan Komprehensif, (Bandung: Roosda Karya, 2011), h. 3-4 
7
  ibid 

8 Abdurrahman Gintings, Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran, ( 

Bandung : Humani Citra, 2008), hal. 14 
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pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada 

setiap tatap muka.
9
 Secara administrative rencana ini 

dituangkan kedalam RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran). 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau yang 

dikenal dengan istilah RPP merupakan suatu bentuk 

perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh 

pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini 

seorang pendidik harus memperhatikan secara cermat baik 

materi, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar, maupun 

metode pembelajaran yang akan digunakan sehingga 

secara detail kegiatan pembelajaran sudah tersusun secara 

rapi dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran.
10

 

Rencana Pelasanaan Pembelajaran (RPP) adalah 

sebuah rencana yang menggambarkan prosedur dan 

pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu 

kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi 

dan dijabarkan dalam silabus. Secara sederhana RPP ini 

dapat diumpamakan sebagai sebuah scenario dalam 

pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru dalam 

interval waktu yang telah ditentukan. Selain itu RPP juga 

akan dijadikan sebuah pegangan guru dalam 

menyiapkan,melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan 

belajar dan pembelajaran yang diselenggarakannya bagi 

siswa. 

Tujuan dari RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) adalah untuk : (1) 

mempermudah,memperlancar dan meningkatkan hasil 

proses belajar mengajar, (2) dengan menyusun rencana 

pembelajaran secara professional,sistematis dan berdaya 

guna,maka guru akan mampu 

melihat,mengamati,menganalisis, dan memprediksi 

                                                             
9 Mansur Muslich, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidikan, ( 

Jakarta, Bumi Aksara, 2007), hal. 14 
10 M. Fadlillah, Op.Cit hal.143-144 
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program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis 

dan terencana.
11

 

Fungsi dari rencana pembelajaran adalah sebagai 

acuan guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

(kegiatan pembelajaran) agar lebih terarah dan berjalan 

secara efektif dan efisien. Dengan kata lain rencana 

pembelajaran berperan sebagai scenario proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, rencana pelaksanaan 

pembelajaran hendaknya bersifat luwes (fleksibel) dan 

memberikan kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan 

dengan respon siswa dalam proses pembelajaran 

sesungguhnya.
12

 

Untuk menciptakan pembelajaran yang optimal 

diperlukan rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik. 

Oleh karenanya dalam penyusunan maupun 

pengembangan RPP harus dilakukan dengan penuh 

cermat dan meperhatikan prinsip-prinsip yang telah 

ditentukan. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik 

ialah perencanaan pembelajaran yang dapat memuat dan 

merangkum seluruh materi yang akan disampaikan 

beserta metode dan penilaian yang digunakan. Selain itu, 

harus mencantumkan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai supaya pembelajaran yang akan dicapai supaya 

pembelajaran dapat berjalan sesuai arah yang telah 

ditentukan. 

Untuk memudahkan guru dalam pengembangan 

RPP Kurikulum 2013, ada beberapa prinsip yang harus 

diikuti, di antaranya sebagai berikut : 

1) RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide 

kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah 

dikembangkan di tinngkat nasional ke dalam bentuk 

rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan 

dalam pembelajaran. 

                                                             
11 E. Mulyasa, Op.Cit hal.. 218 
12 Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta : Rajawali Pers, 

2009), hal. 262-263 
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2) RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa 

yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi di 

satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta 

didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, 

kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan 

khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, 

norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik. 

3) Mendorong partisipasi aktif peserta didik. 

4) Sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk 

menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang 

mandiri dan tak berhenti belajar, proses pembelajaran 

dala RPP dirancang dengan berpusat pada peserta 

didik untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa 

ingin tahu, kreativitas, inisiatif, inspirasi, 

kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar, 

dan kebiasaan belajar. 

5) Mengembangkan hudaya membaca dan menulis. 

6) Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk 

mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman 

beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai 

bentuk tulisan. 

7) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. 

8) RPP memuat rancangan program pemberian umpan 

balik porsitif, penguatan, pengayaan, remidi. 

Pemberian pembelajaran remidi dilakukan setiap saat 

setelah suatu ulangan atau ujian dilakukann, hasilnya 

dianalisis, dan kelemahan setiap peserta 22 didik 

dapat teridentifikasi. Pemberian pembelajaran 

diberikan sesuai dengan kelemahan peserta didik. 

9) Keterkaitan dan keterpaduan. 

10) RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan 

keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar 

dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP 

disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran 

tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran untuk sikap 

dan keterampilan, dan keragaman budaya. 
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11) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. 

RPP disusun dengan mempertimbangkan 

penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara 

terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi 

dan kondisi.
13

 

Mengacu pada Permendikbud No 81A Tahun 2013 

tentang implementasi kurikulum 2013, bahwa rencana 

pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran 

yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok 

atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. RPP 

mencakup :  

1) Data sekolah, mata pelajaran, dan kelas/semester  

2) Materi pokok  

3) Alokasi waktu Tujuan pembelajaran,  

4) KD, dan indicator pencapaian kompetensi   

5) Materi pembelajaran, metode pembelajaran  

6) Media, alat, dan sumber belajar  

7) Langkah-langkah kegiatan pembelajaran  

8) Penilaian.
14

 

Prinsip-prinsip Penyususnan RPP adalah sebagai 

berikut : 

1) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik 

Dalam penyusunan RPP kita perlu memperhatikan 

hal-hal seperti jenis kelamin, kemampuan awal, 

tingkat intelektual,minat, motivasi belajar, bakat, 

kompetensi, kemampuan social, emisi, gaya belajar, 

kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang 

budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta 

didik. 

2) Mendorong partisipasi aktif peserta didik 

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada 

peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, 

krativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan 

semangat belajar. 

                                                             
13 M. Fadlillah, Op.Cit hal. 145-146 
14 Ibid., hal. 148 
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3) Mengembangkan budaya membaca dan menulis 

Proses pembelajarn dirancang untuk mengembangkan 

kegemaran membaca pemahaman beragam bacaan 

dan berekspresi dalam setiap bentuk tulisan 

4) Memberikan unpan balik dan tindak lanjut 

RPP memuat rancangan program pemberian umpan 

balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. 

5) Keterkaitan dan keterpaduan 

RPP disusun dengan memperhatikanketerkaitan dan 

keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, indicator pencapaian 

kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu 

keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan 

mengakomodasikan pembelajaran tematik, 

keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek 

belajar, dan keragaman budaya. 

6) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi 

RPP disusun dengan mempertimbangkan 

penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara 

terintegrasi, sistematis, dan efektifitas sesuai dengan 

situasi dan kondisi.
15

 

b. Tujuan Perencanaan 

Menurut Husaini Usman, tujuan perencanaan 

adalah: 1) Standar pengawasan, yaitu mencocokan 

pelaksanaan dengan perencanaannya 2) Mengetahui 

kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan 3) 

Mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur 

organisasinya, baik kualifikasinya maupun kualitasnya 4) 

Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya 

dan kualitas pekerjaan 5) Meminimalkan kegiatan-

kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, 

tenaga, dan waktu 6) Memberikan gambaran yang 

menyeluruh mengenaik kegiatan pekerjaan 7) 

Menyerasikan dan memadukan beberapa sub kegiatan 8) 

                                                             
15 Sofan Amri, Pengembangan & Model Pembelajaran Dalam Kurikulum 

2013, (Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya, 2013), hal. 52-53 
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Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui 9) 

Mengarahkan pada pencapaian tujuan.
16

 

c. Manfaat Perencanaan 

Menurut Husaini Usman, perencanaan memiliki 

beberapa manfaat, yaitu: 1) Standar pelaksanaan dan 

pengawasan (memfasilitasi monitoring dan evaluasi) 2) 

Pemilihan berbagai alternatif terbaik (pedoman 

pengambilan keputusan) 3) Penyusunan skala prioritas, 

baik sasaran maupun kegiatan 4) Menghemat 

pemanfaatan sumber daya organisasi 5) Membantu 

manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan 

6) Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak 

terkait 7) Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti 

(untuk mengatisipasi masalah yang akan muncul) 8) 

Meningkatkan kinerja (keberhasilan organisasi tergantung 

keberhasilan perencanaannya).
17

  

Perencanaan mempunyai banyak manfaat. Sebagai 

contoh, perencanaan 1) membantu manajemen untuk 

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan 

lingkungan; 2) membantu dalam kristalisasi persesuaian 

pada masalah-masalah utama; 3) memungkinkan manajer 

memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas; 4) 

membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat; 5) 

memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi; 6) 

memudahkan dalam melakukan koordinasi diberbagai 

bagian organisasi; 7) membuat tujuan lebih khusus, 

terperinci dan lebih mudah dipahami; 8) meminimumkan 

pekerjaan yang tidak pasti; dan 9) menghemat waktu, 

usaha dan dana.
18

 

d. Tahapan Proses Perencanaan 

Perencanaan sebagai suatu proses adalah suatu 

cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. 

                                                             
16

 Husain Usman, Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, 

(Jakarta: PT. Bumi Askara, 2013), Edisi ke-4, h.76 
17 ibid 
18

 Handoko, Hani T., Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 2009), Edisi 2, 

Cet.20, h. 81 
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Dalam perencanaan terkandung suatu aktifitas tertentu 

yang saling berkaitan untuk mencapai hasil tertentu yang 

diinginkan. Menurut Louis A. Allen sebagaimana yang 

dikutip H.B. Siswanto, perencanaan terdiri atas aktivitas 

yang dioperasionalkan oleh seorang manajer untuk 

berfikir ke depan dan mengambil keputusan saat ini, yang 

memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi 

tantangan pada waktu yang akan datang. Berikut ini 

aktivitas perencanaan yang dimaksud. 

a) Prakiraan (forecasting)  

Prakiraan merupakan suatu usaha yang sistematis 

untuk meramalkan/memperkirakan waktu yang akan 

datang dengan penarikan kesimpulan atas fakta yang 

telah diketahui.  

b)  Penetapan tujuan (establishing objective)  

Penetapan tujuan merupakan suatu aktivitas untuk 

mnetapkan sesuatu yang ingin dicapai melalui 

pelaksanaan pekerjaan.  

c) Pemrograman (programming) Pemrograman adalah 

suatu aktivitas yang dilakukan dengan maksud untuk 

menetapkan: (1) Langkah-langkah utama yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan (2) Unit dan 

anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah 

(3) Urutan serta pengaturan waktu setiap langkah 

d) Penjadwalan (scheduling)  

Penjadwalan adalah penetapan atau penunjukan waktu 

menurut kronologi tertentu guna melaksanakan 

berbagai macam pekerjaan.  

e) Penganggaran (budgeting)  

Penga nggaran merupakan suatu aktivitas untuk 

membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan 

yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu.  

f) Pengembangan prosedur (developing procedure)  

g) Pengembangan prosedur merupakan suatu aktivitas 

menormalisasikan cara, teknik dan metode 

pelaksanaan suatu pekerjaan.  
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h) Penetapan dan interpretasi (establishing and 

interpreting policies)  

Penetapan dan interpretasi kebijakan adalah suatu 

aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat 

berdasarkan kondisi manajer dan para bawahannya 

akan bekerja. Suatu kebijakan adalah sebagai suatu 

keputusan yang senantiasa berlaku untuk 

permasalahan yang timbul berulang demi suatu 

organisasi.
19

 

4. Konsep Dasar Pelaksanaan Implementasi Kurikulum 

2013 

Pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013 

yang berbasis karakter dan kompetensi hendaknya 

dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta 

didik, serta kompetensi dasar pada umumnya. Oleh karena 

itu,prinsip-prinsip dan prosedur pembelajaran berbasis 

karakter dan kompetensi sudah seharusnya dijadikan sebagai 

salah satu acuan dan dipahami oleh para guru, fasilitator, 

kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan 

lain di sekolah.
20

 Kegiatan pembelajaran dirancang untuk 

memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses 

mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta 

didik dengan guru, lindkungan, dan sumber belajar lainnya 

dalam rangka pencapaian KD. Pengalaman belajar yang 

dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan 

pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. 
21

 Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari 

RPP. 

Tahap pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan 

pendahuluan, Kegiatan inti dan kegiatan penutup. 

a. Kegiatan Pendahauluan 

                                                             
19

 H.B. Siswanto, Pengantar Manjemen, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017), 

45-46 
20 Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung: 

Remaja Rosdakarya 2013),h. 104-105 
21 Suyono & Hariyanto, Implementasi Belajar dan Pembelajaran, 

(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offset. 2015), hal. 258 
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Dalam kegiatan pendahuluan, guru : 

1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik 

untuk mengikuti proses pembelajaran. 

2) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari. 

3) Menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi 

dasar yang akan dicapai; 

4) Mencapai cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai silabus.
22

 

b. Kegiatan Inti 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses 

pembelajaran umtuk mencapai KD yang dilakukan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

member ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran.
23

 

Kegiatan inti menggunakan metode yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata 

pelajaran, yang meliputi proses observasi, menanya, 

mengumpulkan informasi, asosiasi, dan komunikasi. 

Untuk pembelajaran yang berkenaan dengan KD yang 

bersifat prosedur untuk melakukan sesuatu, guru 

memfasilitasi agar peserta didik dapat melakukan dengan 

pengamatan terhadap pemodelan/ demostrasi oleh guru 

atau ahli, peserta didik menirukan, selanjutnya guru 

melakukan pengecekan dan pemberian umpan balik, dan 

latihan lanjutan kepada peserta didik. 

Dalam kegiatan inti terdapat proses untuk 

menanamkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

kepada peserta didik. Proses yang dapat dilakukan ialah 

                                                             
22 Sofan Amri, Op.Cit hal. 54-55 
23 Ibid., hal 55 
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dengan menggunakan pendekatan scientific dan tematik-

integratif. Langkah - langkah yang dilakukan dalam 

mengimplementasikan pendekatan ini sebagai berikut : 

1) Mengamati 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara 

luas dan berfariasi kesempatan peserta didik untuk 

melakukan pengamatn melalui kegiatan : melihat, 

menyimak, mendengar, dan membaca. Guru 

memfasilitasi peserta didik untuk melakukan 

pengamatan, melatih mereka untuk memerhatikan 

(melihat, membaca, dan mendengar) hal yang 

penting dari suatu benda atau objek. 

2) Menanya 

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka 

kesempatan secara luas kepada peserta didik utnuk 

bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, 

dibaca, atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta 

didik untuk dapat mengajukan pertanyaan: 

pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek 

yang konkret sampai kepada yang abstrak berkenaan 

dengan fakta konsep, prosedur ataun hal lain yang 

lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual 

sampai pada pertanyaan yang bersifat hipotetik.
24

 

Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta 

didik untuk meningkatkan dan mengembangkan 

ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. 

Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia 

membimbing atau memandu peserta didiknya belajar 

dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan 

peserta didiknya, ketika itu pula dia mendorong 

asuhannya itu untuk menjadi penyimak dan 

pembelajar yang baik.  

Aktifitas bertanya memiliki beberpa fungsi sebagai 

berikut: 

                                                             
24 M fadlillah, Op.Cit, h. 184 
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a) Membangkitkan rasa ingin tahu, minat, dan 

perhatian peserta didik tentang suatu tema atau 

topik pembelajaran. 

b) Mendorong dan menginspirasi peserta didik 

untuk aktif belajar, serta mengembangkan 

pertanyaan dari dan untuk dirinya sendiri. 

c) Mendiagnisis kesulitan belajar peserta didik 

sekaligus menyampaikan ancangan untuk 

mencari solusinya.  

d) Menstrukturkan tugas-tugas dan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk 

menunjukkan sikap, keterampilan, dan 

pemahamannya atas substansi pembelajaran 

yang diberikan.  

e) Memangkitkan keterampilan peserta didik dalam 

berbicara, mengajukan pertanyaan, dan memberi 

jawaban secara logis, sistematis dan 

menggunakan bahasa yang baik dan benar.  

f) Mendorong partisipasi peserta didik dalam 

berdiskusi, erargumen, mengembangkan 

kemampuan berpikir, dan menarik simpulan.  

g) Membangun sikap keterbukaan untuk saling 

member dan menerima pendapat atau gagasan, 

memperkaya kosa kata, serta mengembangkan 

toleransi sosial dalam hidup berkelompok.  

h) Membiasakan peserta didik berpikir spontan dan 

cepat, serta sigap dalam merespon persoalan 

yang tiba-tiba muncul. 

i) Melatih kesantunan dalam berbicara dan 

memangkitkan kemampuan berempati satu sama 

lain.
25

 

3) Mengumpulkan dan mengasosiasikan 

Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai sumber 

                                                             
25 Yunus Abidin, Desain Sistem Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum 

2013, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hal. 136 
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melalui berbagai cara. Untuk itu, peserta didik dapat 

membaca buku yang lebih banyak, memerhatikan 

fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan 

melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut 

terkumpul sejumlah informasi. Informasi tersebut 

menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya, yaitu 

memproses informasi untuk menemukan keterkaitan 

satu informasi dengan informasi lainnya, 

menemukan pola dari keterkaitan informasi dan 

bahkan mengamil erbagai kesimpulan dari pola yang 

ditemukan.
26

 

4) Mengkomunikasikan hasil 

Kegiatan selanjutnya adalah menuliskan atau 

menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan 

mencari informasi, mengasosiasikan, dan 

menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan dikelas 

dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajara peserta 

didik atau kelompok peserta didik tersebut. 

Kemampuan ini adalah kemampuan menyampaikan 

hasil kegiatan yang telah dilaksanakan baik secara 

lisan maupun tulisan. Dalam hal ini, siswa harus 

mampu menulis dan berbicara secara komunikatif 

dan efektif.
27

 

c. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru : 

1) Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri 

membuat rangkuman/simpulan pelajaran;  

2) Melakukan penilaian dan/atau refleksi kegiatan 

terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara 

konsisten dan terprogram;  

3) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran;  

4) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pembelajaran remidi, program pengayaan, layanan 

                                                             
26 M fadlillah, Op.Cit, h. 184 
27 Yunus Abidin, Op.Cit, h. 141 
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konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas 

individual meupun kelompok sesuai dengan hasil 

belajar peserta didik; 

5) Menyampaikan rencana pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya.
28

 

5. Penilaian Pada Implementasi Kurikulum 2013 

Setelah pelaksanaan pembelajaran selesai, langkah 

selanjutnya yang harus dilakukan oleh guru adalah 

mengadakan penilaian. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran tang 

telah ditetapkan. Dalam suatu pembelajaran penilaian sangat 

penting sebagai tolok ukur keberhasilan pembelajaran, tidak 

terkecuali pada kurikulum 2013. Dewasa ini banyak 

dibicarakan di dunia pendidikan karena model ini 

direkomendasikan, atau bahkan harus ditekankan, 

penggunaannya dalam kegiatan menilai hasil belajar siswa. 

Berikut ini adalah penjelasan mengenai penilaian dan 

penilaian otentik dalam kurikulum 2013. 

a. Pengertian penilaian dan penilaian autentik 

1) Pengertian penilaian. 

Depdikbud (1994) mengemukakan “penilaian 

adalah suatu kegiatan untuk memberikan berbagai 

informasi secara berkesinambungan dan mnyeluruh 

tentang proses dan hasil yang telah dicapai siswa.” 

Kata “menyeluruh” mengandung arti bahwa penilaian 

tidak hanya ditujukan pada penguasaan salah satu 

bidang tertentu saja, tetapi mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai.
29

  

Popham dalam Yunus Abidin menyatakan 

bahwa penilaian merupakan usaha formal yang 

menjelaskan suatu siswa dalam variable penting 

pendidikan. Variable penting pendidikan di sini 

meliputi ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Tes dan pengukuran di sisi lain dipandang sebagai 

                                                             
28 Sofan Amri, Op.Cit, h. 56-57 
29 Ibid., h. 4 
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alat melakukan penilaian.
30

 Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penilaian adalah suatu proses atau 

kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan 

untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan 

hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat 

keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan 

pertimbangan tertentu. 

2) Pengertian Penilaian autentik 

Nurgiyantoro dalam Yunus Abidin menyatakan 

bahwa hakikatnya penilaian otentik merupakan 

kegiatan penialaian yang dilakukan tidak semata-mata 

untuk menilai hasil belajar siswa, melainkan juag 

berbagai fator lain, antara lain kegiatan pengajaran 

yang dilakukan itu sendiri. Artinya, berdasarkan 

informasi yang diperoleh dapat pula dipergunakan 

sebagai umpan balik penilaian terhadap kegiatan yang 

dilakukan.  

Secara lebih jelas Imas Kurniasih dalam 

bukunya Implementasi Kurikulum 2013 Konsep dan 

Penerapannya menyatakan bahwa : “Penilaian 

autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara 

komprehensif untuk menilai dan mulai dari masukan 

(input), proses dan keluaran (output) pembelajaran 

yang meliputi ranah sikap, pengetahuan dan 

keterampilan.” 
31

  

Penilaian autentik menilai kesiapan peserta 

didik, serta proses dan hasil belajar secara utuh. 

Keterpaduan penialaian ketiga komponen (input, 

proses, output) tersebut akan menggambarkan 

kapasitas, gaya, dan hasil belajar peserta didik, 

bahkan mampu menghasilkan dampak intruksional 

(instructional effect) dan dampak pengiring (nurturant 

effect) dari pembelajaran. 

                                                             
30 Yunus Abidin, Op.Cit, h. 64 
31 Imas kurniasih, Op.Cit, h. 48 
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Penilaian autentik memiliki relevansi kuat 

terhadap pendekatan ilmiah (scientific approach) 

dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan 

Kurikulum 2013. Karena penilaian semacam ini 

mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar 

peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, 

menanya, menalar, mencoba dan memangun jenjang. 

Pada penilaian autentik ada kecenderungan yang 

fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual , 

memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan 

kompetensi mereka yang meliputi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. Karenanya penilaian autentik 

sangat relefan dengan pendekatan saintifik.  

Sejalan dengan pendapat di atas, penggunaan 

penilaian autentik dalam dalam proses pembelajaran 

dinilai sangat penting oleh berbagai pihak. 

Kemendikbud bahkan secara tegas menyatakan bahwa 

proses penilaian dalam kurikulum 2013 harus 

bergeser dari penilaian konvensional menuju 

penilaian autentik. Hal ini disebabkan model 

pembelajaran yang ditawarkan Kurikulum 2013 

mengharuskan guru menggunkan penilaian otentik.  

Penggunaan penilaian otentik ini diyakini akan 

mampu memberikan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan persoalan nyata sekaligus memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mampu berfikir, 

bertindak, dan bkerja secara sistematis bukan dengan 

jalan menerabas. Menilik pernyataan terakhir ini, 

penilaian otentik berfungsi juga dalam membentuk 

sikap dan moral siswa yang selanjutnya dapat kita 

katakana membentuk karakter baik pada siswa.
32

 

Muller (Nurgiyantoro) dan Newmann 

menjelaskan langkahlangkah yang harus dilakukan 

dalam pengembangan penilaian otentik : 

  

                                                             
32 Yunus Abidin, Op.Cit, h. 85 
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a) Penentuan standar 

Standar dimaksudkan sebagai sebuah pernyataan 

tentang apa yang harus diketahui atau dapat 

dilakukan pembelajar. Di samping standar ada 

goal (tujuan umum) dan objektif (tujuan khusus), 

dan standar berada diantara keduanya. Satndar 

dapat diobservasi (observable) dan diukur 

(measurable) ketercapaiannya. Istilah umum yang 

dipakai di dunia pendidikan di Indonesia untuk 

standar adalah kompetensi sebagaimana yang 

terlihat pada KBK dan KTSP. Di kurikulum 

tersebut dikenal adanya istilah standar kompetensi 

lulusan dan kompetensi dasar. Standar 

kompetensi lulusan adalah kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan , sedang 

kompetensi dasar adalah kompetensi atau standar 

minimal yang harus tercapai atau dikuasai oleh 

pembelajar. 

b) Penentuan tugas otentik 

Tugas otentik adalah tugas-tugas yang secara 

nyata dibebankan kepada pemelajar untuk 

mengukur pencapaian kompetensi yang 

dibelajarkan, baik ketika kegiatan pembelajaran 

masih berlangsung atau ketika sudah berakhir. 

Pengukuran hasil pencapaian kompetensi 

pemelajar secara realistik dilakukan di kelas dapat 

bersifat model tradisional atau otentik sekaligus 

tergantung kompetensi atau indikator yang akan 

diukur. 

Semua kegiatan pengkuran pendidikan harus 

mengacu pada standar (stndar kompetensi, 

kompetensi dasar), yang telah ditetapkan. 

Demikian pula halnya dengan pemberian tugas-

tugas otentik. Pemilihan tugas-tugas tersebut 

pertama-tama haruslah merujuk pada kompetensi 

mana yang yang akan diukur pencapaiannya. 
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Kedua, dan inilah yang khas dari penilaian 

otentik, pemilihan tugas-tugas itu harus 

mencerminkan keadaan atau kebutuhan yang 

sesungguhnya di dunia nyata. Jadi, dalam sebuah 

penelitian otentik masih terkandung dua hal 

sekaligus sesuai dengan standar (kompetensi) dan 

relevan (bermakna)dengan kehidupan nyata. Dua 

hal tersebut haruslah menjadi acuan kita ketika 

membuat tugas-tugas otentik untuk mengukur 

pencapaian kompetensi pembelajaran kepada 

peserta. 

 

c) Pembuatan kriteria 

Untuk mengukur kadar capaian kompetensi 

sebagai bukti hasil belajar. Untuk itu, diperlukan 

kriteria yang dapat menggambarkan capaian 

kompetensi yang dimaksud. Kriteria merupakan 

pernyataan yang menggamabarkan tingkat 

capaian dan bukti-bukti nyata capaian belajar 

subjek belajar dengan kualitas tertentu yang 

diinginkan. Kriteria lazimnya juga telah 

dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran. 

Dalam kurikulum berbasis kompetensi kriteria 

lebih dikenal dengan sebutan indikator. 

d) Pembuatan rubrik 

Untuk menentukan tinggi rendahnya skor kinerja 

yang dimaksud, haruslah dipergunakan alat skala 

untuk memberikan skor-skor tiap kriteria yang 

telah ditentukan. Alat yang dimaksud disebut 

rubrik (rubric). Rubrik dapat dipahami sebagai 

sebuah skala pensekoran (scoring scale) yang 

dipergunakan untuk menilai kinerja subjek didik 

untuk tiap kriteria terhadap tugas-tugas tertentu. 

b. Prinsip penilaian 

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah didasarkan oada prinsip-

prinsip sebagai berikut:  
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1) Shahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang 

mencerminkan kemampuan yang diukur. 

2) Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur 

dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektifitas 

peneliti.  

3) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau 

merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus 

serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, 

adat istiadat, status sosial ekonomi dan gender.  

4) Terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu 

komponnen yang tidak terpisahkan dari kegiatan 

pembelajaran.  

5) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, 

dan dasar pengamilan keputusan dapat diketahui oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan.  

6) Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian 

mencakup semua aspek kompetensi dengan 

menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, 

untuk memantau perkembangan kemampuan peserta 

didik.  

7) Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara 

terencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-

langkah baku.  

8) Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada 

ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.  

9) Akuntabel, berarti penilaian dapat 

dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, 

prosedur, maupun hasilnya.
33

 

c. Ruang lingkup penilaian kurikulum 2013 

Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan 

untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik 

terhadap standar yang telah ditetapkan.cakupan penilaian 

                                                             
33 Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Panduan Penilaian 

Untuk Sekolah Menengah Atas, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

2015), h. 5 
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merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata 

pelajaran atau kompetensi muatan atau kompetensi 

program dan proses.
34

 

d. Teknik dan Instrumen Penilaian kurikulum 2013 

Untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan 

peserta didik dapat dilakukan berbagai teknik, baik 

berhubungan dengan proses maupun hasil belajar. Teknik 

mengumpulkan informasi tersebut pada prinsipnya adalah 

cara penilaian kemajuan belajar peserta didik terhadap 

pencapaian kompetensi, penilaian dilakukan berdasarkan 

indikator-indikator pencapaian hasil belajar, baik domain 

kognitif, afektif, maupun psikomotor. Teknik dan 

instrument penilaian dalam kurikilum 2013 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu : 

1) Penilaian sikap 

Penilaian sikap adalah penilaian terhadap 

kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil 

pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan penilaian pengetahuan dan 

keterampilan, sehingga teknik penilaian yang 

digunakan juga berbeda. Dalam hal ini penilaian 

sikap ditujukan untuk mengetahui capaian dan 

membina perilaku serta budi pekerti peserta didik 

sesuai butir-butir sikap dalam Kompetensi Dasar 

(KD) pada Kompetensi Inti (KI-1) dan Kompetensi 

Inti Sikap Sosial (KI-2). 

Penilaian sikap merupakan bagian dari 

pembinaan dan penanaman/pembentukan sikap 

spiritual dan sikap sosial peserta didik yang menjadi 

yugas dari setiap pendidik. Penanaman sikap 

diintegrasikan pada setiap pembelajaran KD dari KI-

1 dan KI-4. Selain itu, dapat dilakukan penilaian diri 

(self assessment) dan penilaian antar teman (peer 

assessment) dalam rangka pembinaan dan 

                                                             
34 Imas Kurniasih, Op.Cit h. 51 
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pembentukan karakter peserta didik, yang hasilnya 

dapat dijadikan sebagai salah satu data untuk 

konfirmasi hasil penilaian sikap oleh pendidik.
35

 

Teknik dan instrument Penilaian Sikap adalah 

sebagai berikut : 

a) Observasi, merupakan teknik penilaian yang 

dilakukan secara berkesinambungan dengan 

menggunakan indra, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan menggunakan 

pedoman observasi yang berisi sejumlah 

indikator perilaku yang diamati.
36

 

b) Penilaian Diri merupakan teknik penilaian 

dengan cara meminta peserta didik untuk 

menggunakan kekurangan dan kelebihan dirinya 

dalam konteks pencapaian kompetensi. 

Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak 

positif terhadap perkembangan kepribadian 

seseorang. 

c) Penilaian antar-peserta didik merupakan teknik 

penilaian dengan cara meminta peserta didik 

untuk saling menilai terkait dengan pencapaian 

kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa 

lembar penilaian antar peserta didik. Secara 

umum bentuk instrument penilaian ini sama 

dengan lembar instrument penilaian diri. 

d) Jurnal, merupakan catatan pendidik di dalam dan 

di luar kelas yang berisi informasi hasil 

pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan 

peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan 

perilaku. Untuk instrument penilaian ini sama 

seperti lembar penilaian observasi.
37

 

2) Penilaian pengetahuan 

Penilaian pengetahuan merupakan penilaian 

untuk mengukur kemampuan peserta didik berupa 

                                                             
35 Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Op.Cit h. 7 
36 M. Fadlillah, Op.Cit, h. 211 
37 Ibid., h. 212-215 
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pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan 

metakognitif, serta kecakapan berfikir tingkat rendah 

sampai tinggi. Penilaian ini berkaitan dengan 

ketercapaian Kompetensi Dasar pada KI-3 yang 

dilakukan oleh guru mata pelajaran. Penilaian 

pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik 

penilaian. Pendidik menetapkan teknik penilaian 

sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan 

dinilai. Penilaian dimulai dengan perencanaan pada 

saat menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajarn 

(RPP) dengan mengacu pada silabus.
38

 

Teknik dan instrument Penilaian Sikap 

adalah sebagai berikut : 

a) Tes tertulis, adalah tes dengan soal dan jawaban 

disajikan secrara tertulis untuk mengukur atau 

memperoleh informasi tentang kemampuan 

peserta tes. Tes tulis menuntut respon dari 

peserta tes yang dapat dijadikan sebagai 

representasi dari kemampuan yang dimiliki. 

Instrument tes tertulis dapat berupa soal pilihan 

ganda, isian, jawaban singkat, benarsalah, 

menjodohkan, dan uraian.
39

 

b) Tes lisan memberikan soal atau pertanyaanyang 

menuntut peserta didik menjawab secara lisan, 

dan dapat diberikan secara klasikal ketika 

pembelajaran. Jawaban peserta didik dapat 

berupa fakta, frase, kalimat maupun paragraf. 

Tes lisan menumbuhkan sikap peserta didik 

untuk berani berpendapat.
40

 Instrument tes lisan 

berupa daftar pertanyaan.
41

 

c) Penugasan, adalah pemberian tugas kepada 

peserta didik untuk mengukur dan/atau 

meningkatkan pengetahuan. Penugasan yang 

                                                             
38 Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Op.Cit, h. 14 
39 Ibid., h. 15 
40 Ibid., h. 19 
41 M. Fadlillah, Op.Cit h. 215 
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diukur untuk mengukur pengetahuan 

(assessment of learning) dapat dilakukan setelah 

proses pembelajaran sedangkan penugasan yang 

digunakan untuk meningkatkan pengetahuan 

(assessment for learning) diberikan sebelum 

dan/atau selama proses pembelajaran.
42

 

Instrument penugasan berupa pekerjaan rumah 

dan/atau proyek yang dikerjakan secara individu 

atau kelompok sesuai dengan karakteristik 

tugas.
43

 

3) Penilaian keterampilan 

Penilaian keterampilan adalah penilaian 

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta 

didik terhadap kompetensi dasar pada KI-4, 

penilaian keterampilan menuntut peserta didik 

mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. 

Penilaian ini dimaksudkan untuk mngetahui apakah 

pengetahuan yang sudah dikuasai peserta didik dapat 

digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan 

masalah dalam kehidupan sesungguhnya (real life). 

Ketuntasan belajar untuk keterampilan ditentukan 

oleh satuan pendidikan, secara bertahap satuan 

pendidikan terus meningkatkan kriteria ketuntasan 

belajar dengan mempertimbangkan potensi dan 

karakteristik masing-masing satuan pendidikan 

sebagai bentuk peningkatan kualitas hasil belajar.
44

 

Penilaian keterampilan dapat dilakukan 

dengan berbagai teknik anatara lain : 

a) Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik adalah 

penilaian yang dilakukan dengan cara 

mengamati kegiatan peserta didik dalam 

melakukan sesuatu.penilaian ini cocok 

digunakan untuk menilai ketercapaian 

kompetensi yang menuntut peserta didik 

                                                             
42 Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Op.Cit h. 19 
43 M. Fadlillah, Op.Cit h. 215 
44 Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Op.Cit h. 22 
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melakukan tugas tertentu seperti praktikum di 

laboratorium, praktik ibadah, praktik olahraga, 

presentasi, bermain peran, memainkan alat 

music, bernyanyi, dan membaca 

puisi/deklamasi.
45

  

b) Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian 

terhadap suatu tugas meliputi kegiatan 

perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan, yang 

harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. 

Tugas tersebut berupa suatu investigasi mulai 

dari perencanaan, pengumpulan data, 

pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian 

data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk 

mngetahui pemahaman, kemampuan 

mengaplikasikan, inovasi dan kreatifitas, 

kemampuan penyeidikan dan kemampuan 

peserta didik menginformasikan mata pelajaran 

tertentu secara jelas.
46

  

c) Penilaian produk, meliputi penilaian kemampuan 

peserta didikmembuat produk-produk, teknologi, 

dan seni, spserti: makanan (contoh: tempe, kue, 

asinan, baso, dan nata de coco), pakaian, sarana 

kebersihan (contoh: sabun, pasta gigi, 

cairanpembersih dan sapu), alat-alat teknologi 

(contoh: daptor ac/cd dan bel listrik), hasil karya 

seni (contoh: patung, lukisan dan gambar), dan 

barang-barang terbuat dari kain, kayu, keramik, 

plastic, atau logam.
47

  

d) Penilaian portofolio merupakan penilaian 

berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan 

informasi yang menunjukkan perkembangan 

kemampuan peserta didik dalam satu periode 

tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya 

peserta didik dari proses pembelajaran yang 

                                                             
45 Ibid., h. 23 
46 Ibid. h. 25 
47 Ibid. h. 27 
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dianggap terbaik oleh peserta didik. Penilaian ini 

dilakukan dengan cara menilai seluruh karya 

peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat 

reflektif-integratif untuk mengetahui minat, 

perkembangan, prestasi, dan/atau kreatifitas 

peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya 

tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang 

mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap 

lingkungannya.
48

 

B. Mata Pelajaran Al-Quran Hadis 

1. Pengertian Al-Qur’an 

Al-Qur’an, menurut bahasa merupakan kata benda 

bentukan dari kata kerja qara’a yang maknanya sinonim 

dengan kata qira’ah yang berarti “bacaan”. Menurut istilah, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Syeh Ali Ash-Shabani 

yang dikutip oleh Ahmad Lufti “Al-Qur’an adalah Kalam 

Allah yang menjadi mukjizat, diturunkan kepada Nabi dan 

Rasul terakhir dengan perantara malaikat Jibril, tertulis 

dalam Mushaf yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir, 

membacanya merupakan ibadah, yang dimulai dari surat Al-

Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas”.
49

 Sedangkan 

menurut Fahmi Amrullah Al-Qur’an adalah Kalamullah yang 

diturunkan Allah swt kepada Nabi Muhammad saw, 

disampaikan secara mutawatir, bernilai ibadah bagi umat 

muslimin yang membacanya, dan ditulis dalam mushaf.
50

 

a. Ayat Al-Qur’an yang menerangkan bahwa umat Islam 

wajib berhukum dengan Al-Qur’an, antara lain 

disebutkan dalam firman Allah: 

1) Surat An-Nisa’ ayat 59: 
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يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِل األْمِر ِمْنُكْم 
فَِإْن تَ َناَزْعُتْم ِف َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإََل اللَِّو َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّو 

ٌر َوَأْحَسُن تَ   (٩٥ْأِويال )َواْليَ ْوِم اآلِخِر َذِلَك َخي ْ
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya. 

2) Surat Al-Baqarah ayat 2 

 (٢َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِو ُىًدى لِْلُمتَِّقنَي )
Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; 

petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, 

3) Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa 

orang-orang yang tidak mengambil al-Qur’an dan 

sunnah dalam setiap keputusannya adalah orang-

orang yang tidak termasuk golongan orang-orang 

yang beriman kepada Allah swt dan hari akhir. 

b. Al-Qur’an sebagai sumber petunjuk tata cara pengajaran 

mempunyai sifat: 

1) Tidak Memberatkan 

Hal ini ditegaskan Allah swt, dalam firman-Nya 

surat Al-Baqarah ayat 286: 

 ..……ال يَُكلُِّف اللَُّو نَ ْفًسا ِإال ُوْسَعَها 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya.  

2) Menyedikitkan Beban 

Al-Qur’an mengajarkan kepada ummatnya untuk 

bisa realistis, artinya ummat Islam hanya disuruh 

untuk melakukan beban hukum yang telah 
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ditetapkan, sedangkan yang belum ditetapkan 

dilarang untuk meminta beban itu dibebankan. 

3) Berangsur-angsur 

Dalam hal mengadakan perubahan perilaku dan 

karakter manusia, Al-Qur’an tidak secara drastis, 

akan tetapi secara berangsur-angsur sehingga ummat 

tidak merasa keberatan karena perubahan yang 

dialaminya itu tidak begitu terasa.
51

 

c. Macam-macam hukum yang terkandung dalam Al-

Qur’an sebagaimana yang dikemukakan Zen Amiruddin 

adalah: 

1) Hukum tentang aqidah atau i’tiqodiyah, yakni 

hukum yang berkaitan dengan keyakinan atau 

keimanan terhadap Allah swt dan yang berkaitan 

dengan masalah seluk beluk keimanan serta rukun-

rukunnya. Bagian ini lazim disebut dengan ilmu 

tauhid atau ilmu kalam.  

2) Hukum tentang syari’at atau amal perbuatan, yakni 

hukum yang mengenai amal perbuatan orang 

mukallaf. Bagian ini lazim disebut dengan ilmu 

fiqih. 

3) Hukum tentang tata pergaulan manusia dengan 

sesamanya, yakni yang berkaitan dengan norma-

norma tingkah laku sebagai penuntun budi pekerti 

dalam pergaulan antar sesama mereka. Bagian ini 

lazim disebut dengan ilmu akhlak.
52

 

d. Tujuan Pokok Al-Qur’an sebagaimana yang 

dikemukakan Quraish Shihab adalah: 

1) Petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut 

oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan dan 

keesaan Tuhan dan kepercayaan akan kepastian 

adanya hari pembalasan.  

2) Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan 

menerangkan norma-norma keagamaan dan susila 
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yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya 

secara individual atau kolektif.  

3) Petunjuk mengenai syari’at dan hukum dengan jalan 

menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti 

oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan 

sesamanya. Atau dengan kata lain lebih singkat, “Al-

Qur’an adalah petunjuk bagi seluruh manusia ke 

jalan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup 

di dunia dan di akhirat”.
53

 

2. Pengertian Hadits 

Hadits menurut pengertian kebahasaan ialah 

“berita atau sesuatu yang baru. Dalam ilmu hadits istilah 

tersebut berarti segala perkataan, perbuatan dan sikap diam 

Nabi tanda setuju (taqrir).”
54

  

As-Sunnah menurut Zakiah Daradjat ialah 

“perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan Rasul Allah 

swt.”
55

 Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al-

Qur’an. Seperti Al-Qur’an, sunnah juga berisi aqidah dan 

syari’ah. Sunnah berisi petunjuk (pedoman) untuk 

kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk 

membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslimin 

yang bertaqwa.  

Ada tiga peranan Al-Hadits di samping Al-Qur’an 

sebagai sumber agama dan ajaran Islam sebagaimana 

dikemukakan Daud Ali yaitu: 

a) Menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam 

Al-Qur’an. Misalnya, mengenai shalat. Di dalam Al-

Qur’an ada ketentuan mengenai shalat. Ketentuan itu 

ditegaskan lagi pelaksanaannya dalam sunnah 

Rasulullah.  
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b) Sebagai penjelasan isi Al-Qur’an Misalnya mengenai 

shalat.  

Di dalam Al-Qur’an Allah swt memerintahkan manusia 

mendirikan shalat. Namun di dalam kitab suci itu tidak 

dijelaskan banyaknya raka’at, cara, rukun dan syarat 

mendirikan shalat. Nabilah yang menyebut sambil 

mencontohkan jumlah raka’at setiap shalat, cara, rukun 

dan syarat mendirikan shalat.  

c) Menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang tidak 

ada atau samar-samar ketentuannya di dalam Al-Qur’an. 

Contohnya, larangan Nabi mempermadu (mengawini 

sekaligus atau mengawini pada waktu bersamaan) 

seorang perempuan dengan bibinya. Larangan ini tidak 

terdapat dalam larangan-larangan perkawinan di surat 

an-Nisa’ (4): 23. Namun kalau dilihat hikmah larangan 

itu jelas bahwa larangan tersebut mencegah rusak atau 

putusnya hubungan silaturrahim, antara dua kerabat 

dekat.
56

 

3. Karakteristik Al-Qur’an Hadits 

Karakteristik bidang studi merupakan aspek yang 

dapat memberikan landasan yang berguna dalam 

mendiskripsikan strategi pembelajaran. Karakteristik bidang 

Al-Qur’an Hadits antara lain:  

a) Menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan 

benar.  

b) Memahami makna secara tekstual dan kontekstual.  

c) Mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-

hari.
57

 

4. Fungsi dan Tujuan Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits 

Bidang studi Al-Qur’an Hadits merupakan 

perencanaan dan pelaksanaan progam pengajara membaca 

dan mengartikan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dan 

hadits-hadits tertentu yang sesuai dengan kepentingan siswa 

menurut tingkat- tingkat madrasah yang bersangkutan, 
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sehingga dapat dijadikan modal kemampuan untuk 

mempelajari , meresapi dan menghayati pokok-pokok Al-

Qur’an dan AlHadits dan menarik hikmah yang terkandung 

di dalam secara keseluruhan.
58

 

Mata pelajaran Al-Qur’an Hadits berfungsi untuk 

mengarahkan pemahaman dan penghayatan pada isi yang 

terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits yang diharapkan 

dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 

perilaku yang mmemancarkan iman dan taqwa kepada Allah 

sesuai dengan tuntutan Al-Qur’an dan Hadits. Bahan 

pelajaran Al-Qur’an Hadits untuk MTs merupakan 

pendalaman dan perluasan bahan kajian dan pelajaran di MI 

untuk dilaksanakan di kehidupan sehari-hari serta sebagai 

bekal untuk mengikuti pendidikan berikutnya.
59

Mata 

pelajaran Al-Qur’an Hadits mempunyai tujuan dan fungsi, 

dan tujuan itu sendiri agar peserta didik bergairah untuk 

membaca Al-Qur’an dan Hadits dengan baik dan benar, serta 

mempelajarinya, memahami, meyakini kebenarannya dan 

mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai yang terkandung di 

dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh 

aspek dan kehidupannya.  

Sedangkan fungsi dari mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadits pada madrasah sebagai berikut:  

a) Pengembangan yaitu meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan peserta didik dalam meyakini kebenaran 

ajaran Islam yang telah mulai dilaksanakan dalam 

lingkungan keluarga maupun jenjang pendidikan 

sebelumnya.  

b) Perbaikan yaitu memperbaiki kesalahan-kesalan dalam 

keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran Islam 

peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.  

c) Pencegahan, yaitu menangkal hal-hal negatif dari 

lingkungan atau budaya lain yang dapat membahayakan 

diri peserta didik dan menghambat perkembangannya 
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menuju manusia seutuhnyayang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah.  

d) Pembiasaan, yaitu menjadikan nilai-nilai Al-Qur’an dan 

Hadits sebagai petunjuk dan pedoman bagi peserta didik 

dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits 

Ruang lingkup mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di 

Madrasah Tsanawiyah meliputi:  

a) Membaca dan menulis yang merupakan unsur penerapan 

ilmu tajwid.  

b) Menerjemahkan makna yang merupakan pemahaman, 

interpretasi ayat, dan hadist dalam memperkaya 

khazanah intelektual.  

c) Menerapkan isi kandungan ayat/hadits yang merupakan 

unsure pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
60

 

 

6. Metode Pembelajaran Mata Pelajaran Al-Quran Hadis  

Dalam penyampaian materi pelajaran kepada 

peserta didik agar berhasil dengan baik, perlu menggunakan 

metode pengajaran yang sesuai. Karena metode mengajar 

merupakan salah satu faktor yang menentukan tercapainya 

suatu tujuan pengajaran. Pada dasarnya metode pengajaran 

Agama Islam sama dengan mengajar ilmu-ilmu yang lain. 

Dalam penyampaian materi Pendidikan Agama Islam 

seorang guru dapat menggunakan metode yang tepat pula. 

Adapun macam-macam metode yang dapat digunakan dalam 

Pendidikan Agama Islam pada umumnya meliputi:  

a. Metode Ceramah  

Metode ceramah merupakan metode yang sering kali 

digunakan oleh seorang guru pada beberapa mata 

pelajaran tertentu. Dengan menggunakan metode 

ceramah guru dapat memberikan ulasan atas pemikiran 

dan materi kepada peserta didik. Metode ceramah ini 

juga merupakan metode yang dapat digunakan sebagai 

pendamping dari metode yang lainnya.  
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b. Metode Diskusi 

Metode diskusi merupakan metode yang digunakan oleh 

seorang guru untuk menggali pemikiran peserta didik 

secara mendalam, dengan cara bertukar pemikiran 

dengan temannya. Hal ini dapat dilakukan misalnya saja 

dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Metode 

ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran 

peserta didik secara lebih luas dan mendalam.  

c. Metode Sosiodrama  

Metode sosiodrama merupakan salah satu metode yang 

digunakan oleh guru untuk menunjang pemahaman 

pserta didik melalui gambaran yang dipraktikkan 

langsung oleh praktikan.  

d. Metode Karya Wisata  

Metode karya wisata digunakan oleh seorang guru agar 

peserta didik dapat mengetahui objek secara langsung 

yang diteliti dan berada di dalam materi. Dengan metode 

karya wisata ini, siswa tidak hanya cenderung 

membayangkan dan mencari data. Akan tetapi juga 

menunjungi dan melihat langsung yang dapat dijadikan 

sebagai penunjang dari materi. 
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