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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DALAM MENINGKATKAN MUTU 

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMK AL-HIKMAH 

KALIREJO LAMPUNG TENGAH 

 

Oleh: 

RIZKI MARDATILA 

1411010387 

 

Kegiatan belajar berkaitan erat dengan hakikat dan jenis belajar serta hasil 

belajar, karena pembelajaran merupakan interaksi yang sengaja di programkan. 

Interaksi tersebut terjadi antara peserta didik yang berlajar dengan lingkungan 

belajarnya, baik dengan pendidik, siswa lainnya, media, dan sumber lainnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kurikulum 

2013 dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Al-

Hikmah Kalirejo Lampung tengah.  

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis dengan langkah-

langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan uji 

keabsahan  data dilakukan dengan ketekunan dan pengamatan dan triangulasi. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Dari hasil 

penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Hasil  penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kurikulum 2013 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI di SMK Al-Hikmah Kalirejo dilakukan 

dengan  beberapa tahapan, untuk tahapan persiapan sudah tersedia mulai dari silabus 

dan RPP, namun RPP yang di siapkan oleh guru tidak sesuai dengan apa yang guru 

ajarkan ataupun guru terapkan di dalam kelas. Guru tidak melakukan langkah-

langkah yang sudah ada dalam RPP.  Kegiatan inti dalam mata pelajaran PAI belum 

terlaksana dengan baik, hal ini dilihat hasil wawancara dengan siswa dan hasil 

observasi yang dilakukan oleh peneliti menyebutkan bahwa ada beberapa sub 

indikator yang tidak dilaksanakan sehingga hal itu membuat kegiatan belajar 

mengajar menjadi kurang efektif dan efesien. Dalam kegiatan penutup sudah 

terlaksana dengan baik. Hal ini di karenakan dalam kegiatan penutup guru 

memberikan rangkuman atau kesimpulan, umpan balik serta memberikan tugas yang 

sifatnya memberikan pengayaan dan pendalaman. Penilaian hasil pembelajran sudah 

terlaksana dengan baik, penilaian yang dilakukan sudah memenuhi indicator mutu 

pembelajaran dan teori Rusman maupun dari Peraturan Menti Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian 

Pendidikan 
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MOTO 

 

                     

Artinya: “ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan 

berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran 

orang-orang yang mempunyai fikiran” (QS. As-Shad ayat 29)
1
 

                                                 
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Diponegoro, 2008), 

h.455  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah segala yang mempengaruhi seseorang. Pendidikan harus 

berlangsung seumur hidup karena manusia selama masih hidup, manusia selalu 

mendapat pengaruh dari berbagai pihak. Dari segi lain bahwa pendidikan ialah usaha 

menolong orang agar manusia mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 

Jadi, selama manusia masih menghadapi masalah yang harus diselesasikan selama itu 

pula manusia masih menjalani pendidikan, sementara manusia tidak pernah tidak 

menghadapi masalah. Karena manusia selalu menghadapi masalah maka selama itu 

pula manusia memerlukan pendidikan.
1
Didalam ajaran islam manusia sangat 

dianjurkan untuk berpendidikan atau menuntut ilmu ataupun belajar. Hal ini terdapat 

didalam Al-Qur’an. Mencari ilmu berarti melaksanakan perintah Agama yang 

memerlukan perjuangan, ketabahan, keuletan, kerja keras dan kesabaran.
2
 Allah SWT 

berfirman dalam surat al-alaq ayat 1-5 : 

                       

                   

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

2
 Juwariyah, Hadits tarbawi, (Yogyakarta: Teras, 2010) h.143 

           1 



2 
 

Artinya: ”bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya”
3
 

ًِ َوَسلَّم طَلَُب اْلِعْلِم فَِرْيَضةٌ  َعْه أَوٍَس َرِضَى هللاُ َعْىًُ قَاَل :  قَاَل َرُسْوُل هللاِ َصلّى هللاُ َعلَْي

، َوإِنَّ طَالَِب ْالِعْلِم يَْستَْغفُِر لًَُ ُكلُّ َشْي َحتَّى أْلِحيْتَاَن فِي اْلبَْحِر ) رواي ابه َعلَى ُكلِّ ُمْسلِمٍ 

 عبد الّرْحَمه(

Artinya,“Dari Anas r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda: menuntut ilmu itu  wajib 

atas setiap orang Islam, karena sesungguhnya semua (makhluk) sampai binatang-

binatang yang ada di laut memohonkan ampun untuk orang yang menuntut ilmu”. 

(H.R. Ibnu Abdurrahman) 

Ayat dan Hadits tersebut memerintahkan kepada hambanya untuk membaca 

dalam rangka memperoleh pengetahuan dan hal ini senada dengan apa yang telah 

ditetapkan oleh sistem pendidikan di Indonesia yang telah menentukan bahwa setiap 

warga Negara Indonesia berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan. Pendidikan Agama Islam 

merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, menghayati, hingga mengimani ajaran Agama Islam dibarengi dengan 

tuntunan untuk menghormatipenganut Agama lain dalam hubungannya dengan 

kerukunan antar umat beragama hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.
4
 

                                                             
3
 KEMRNAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit diponegoro, 2010), h. 

583 
4
 Abdul majid, Pendidikan Islam berbasis Kompetensi (konsep dan implementasi kurikulum 

2004), bandung: Rosada, 2006, h.130. 



3 
 

Allah SWT Memerintahkan hamba-Nya untuk memperluas majlis-majlis 

kajian ilmuKarena hanya dengan ilmu dunia dan akhirat dapat digapai dan Allah 

SWT berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman, 

Firman Allah SWT dalam surat al-mujadilah ayat 11:
5 

                              

                    

Artinya: “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 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”
6
 

Dari uraian diatas, bahwa pendidikan itu merupakan sarana yang penting 

untuk meningkatkan kualitas anak bagi aspek kehidupannya. Melihat begitu 

pentingnya pendidikan maka perlu perhatian yang serius berkenaan dengan konsep 

pendidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara maksimal.  

Tujuan pendidikan di indonesia: 

                                                             
5
 Juwariyah Op.Cit h.142 

6
 KEMENAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 

h.271 
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Dalam UU No 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional (pasal 4), 

tertera: “pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia indonesi seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan 

dan ketrampilan, kesehatan rohani dan jasmani, kepribadian yang bagus dan mandiri 

serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.
7
 

Tujuan pendidikan diatas telah berorientasi terhadap pemenuhan unsur 

manusia berupa unsur jasmani dan rohani yang keduanya membutuhkan perhatian 

serius dan seimbang. Rumusan dari tujuan tersebut telah menyatakan adanya 

keseimbangan antara aspek jasmani dan aspek rohani, antara pengetahuan umum dan 

pengetahuan agama. Akan tetapi pada realitasnya pelaksanaan pendidikan belum 

mengembangkan kedua aspek tersebut secara bersamaan. Inilah yang menunjukan 

adanya ambivalensi dalam pendidikan di indonesia. Di satu sisi tujuan pendidikan 

diindonesia adalah untuk membentuk manusia secara utuh, tetapi disisi lain 

pelaksanaan pendidikan hanya menitik beratkan pada salah satu aspek saja. 

Salah satu yang sering dijadikan factor penyebab menurunya metu pendidikan 

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

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

Menurut Jhohar orientasi pendidikan selama ini diarahkan pada tujuan, namun 

deikian evaluasi hasilnya tidak mengukur keberhasilan tujuan itu, sehingga peserta 

                                                             
7
 Nasution, Asas-Asas Kurikulum, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.37 
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didik tidak memperoleh apa-apa dari proses pembelajarannya. Tujuan pendidikan 

yang ditargetkan dari penyelenggaraan pendidikan pembelajaran tidak tercapai. Para 

siswa tidak memperoleh sesuatu yang nyata yang dirasa dan dialami selama 

berlangsungnya pembelajaran.
8
 

Kurikulum mempunyai posisi sentral dalam mewujudkan tujuan dan sarana 

pendidikan yang di cita-citakan. Kurikulum sendiri merupakan perangkat rencana dan 

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

pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan pedoman mendasar dalam proses belajar 

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

nya seorang anak didik dan pendidik dalam menyerap dan memberikan pengajaran, 

dan sukses tidaknya suatu tujuan pendidikan itu dicapai tentu akan sangat berpulang 

kepada kurikulum. Bila kurikulumnya didesain dengan sistematis dan komprehenshif 

dengan segala kebutuhan pengembangan dan pengajaran anak didik untuk 

mempersiapkan diri menghadapi kehidupannya, tentu hasil output pendidikan itu pun 

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

terus membayangi dunia pendidikan.Demikian halnya dengan pengembangan dan 

penataan  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan  (KTSP  2006)  menjadi  Kurikulum 

2013 atau KTSP 2013 akan memberikan dampak kepada berbagai pihak. 

Melihat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), permasalahan  yang 

juga muncul  adalah  mengenai  substansi  dari  materi  dalam  kurikulum  baru.  

                                                             
8
 Nur asyiah, Op.cit, h.3 
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Dalam Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK)  banyak  materi  yang  dipelajari  

seharusnya tidak diberikan dan materi yang semestinya ada tidak diberikan sehingga 

siswa tidak dapat  belajar  dengan  efektif  dan  membuang-buang  waktu.   

Kurikuluim  KTSP  (Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan)  juga memuat  

prinsip-pinsippendidikan  multikultural.Prinsip  yang  dimaksud  adalah beragam  dan  

terpadu. Prinsip  ini  dijelaskan  sebagai  berikut:  “Kurikulum dikembangkan  dengan  

memperhatikan  keragaman  karakteristik  peserta  didik, kondisi  daerah,  jenjang  

dan  jenis  pendidikan,  serta  menghargai  dan  tidak diskriminatif  terhadap  

perbedaan  agama,  suku,  budaya,  adat  istiadat,  status sosial ekonomi,  dan  

jender.  Kurikulum  meliputi  substansi  komponen  muatan wajib  kurikulum,  

muatan  lokal,  dan  pengembangan  diri  secara  terpadu,  serta disusun  dalam  

keterkaitan  dan  kesinambungan  yang  bermakna  dan  tepat  antar 

substansi”(Puskur Diknas, 2006: 4).
9
 

Berdampak dari KTSP, pemerintah merancang kembali kurikulum sehingga 

dapat menerbitkan  Kurikulum  2013.  Kurikulum  dirancang  melalui  pendekatan  

scientific (pendekatan  dengan  menerapkan  karateristik  ilmiah)  merupakan  

terobosan  baru  darikurikulum  yang  sebelumnya  2013  karena  hasil  studi  

lembaga  survey  pendidikan Internasional  tidak  menunjukkan  perkembangan  yang  

signifikan  terhadap kemampuan  siswa  di  Indonesia.  Selain  itu,  evaluasi  

                                                             
9
  Imam Syafe’i, Model Kurikulum Pesantren Salafiyah Dalam Perspektif Multikultural, 

(tadzkiyyah: pendidikan islam, volume 8, edisi II 2017), h.129  
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kurikulum  pendidikan  nasional dilakukan  karena  ada  penilaian  bahwa  kurikulum  

pada  saat  ini  terlalu  membebani siswa.Namun,  sejauh  ini  tentu  belum  diketahui  

bahwa  Kurikulum  2013  tersebut mampu  meningkatkan  kualitas  belajar  siswa  

sesuai  dengan  yang  direncanakan  oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
10

 

Kurikulum  2013  menjanjikan  lahirnya  generasi  penerus  bangsa  yang  

produktif, kreatif,  inovatif  dan  berkarakter.  Dengan  kreatifitas,  anak-anak  bangsa  

mampu berinovasi  secara  produktif  untuk  menjawab  tantangan  masa  depan  yang  

semakin rumit  dan  kompleks.  Meskipun  demikian,  keberhasilan  Kurikulum  2013  

dalam menghasilkan insan  yang produktif, kreatif, dan inovatif, serta dalam 

merealisasikan tujuan  pendidikan  nasional  untuk  membentuk  watak  dan  

peradapan  bangsa  yang bermartabat  sangat  ditentukan  oleh  berbagai  factor  

(kunci  sukses).  Kunci  sukses tersebut antara lain berkaitan dengan kepemimpinan 

kepala sekolah, kreatifitas guru, aktifitas  peserta  didik,  sosialisasi,  fasilitas  dan  

sumber  belajar,  lingkungan  yang kondusif akademik, dan partisipasi warga 

sekolah.
11

 

Kegiatan  belajar  yang  dilaksanakan  pada suatu  sekolah  merupakan  faktor  

yang mempengaruhi  kualitas  sekolah  tersebut (Muzakar,  2014).  Kualitas  sekolah 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: kemampuan  guru,  ketersediaan  sarana  

dan prasarana,  kemampuan  siswa,  dukungan dari sekolah, pemilihan metode 

                                                             
10

 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Implementasi Kurikulum 2013 Konsep dan Penerapan, 

(Jakarta: Kata Pena, 2014), h. 1 
11

 Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.6 
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pembelajaran dan sebagainya (Farida,  Murniati,  &  Khairuddin, 2014).  Faktor-

faktor  tersebut  akan  saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya.
12

 

Pembelajaran adalah suatu aktivitasm psikis atau mental yang berlangsung 

dalam interaksi aktif dalam lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan 

pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan sikap. Proses pembelajarfan adalah segala 

upaya bersama antara guru dan siswa untuk berbagai dan mengolah informasi, 

dengan harapan pengetahuan yang diberikan bermanfaat dalam diri siswa dan 

menjadi landasan belajar yang berkelanjutan.
13

 

Mutu pembelajaran adalah kualitas seorang guru baik pemahamannya atau 

kemampuannya terhadap interaksi belajar mengajar yang indikatornya dapat dilihat 

dari hasil prestasi belajar siswa, baik itu berprestasi dalam menempuh ujian semester 

ataupun prestasi prestasi dalam menempuh ujian akhir. Dalam mutu pembelajaran 

yang harus dipenuhi dan dibuat oleh pendidik yaitu: Perencanaan  pembelajaran, 

proses pembelajaran, dan evaluasi. Namun demikian, pengembangannya diserahkan 

kepada satuan pendidikan masing-masing dengan memperhatikan kompetensi 

maupun kebutuhan daerah setempat. 

Antara proses dan hasil pembelajaarn yang bermutu saling berhubungan. 

Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil 

(output) harus dirumuskan dan harus jelas target yang akan dicapai dalam tiap tahun 

                                                             
12

 Nelfi erlinda, Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa melalui Model Kooperatif  

Tipe Team Game Tournament pada Mata Pelajaran Fisika Kelas X di SMK Dharma Bakti Lubuk 

Alung, (Tadris: Jurnal keguruan dan ilmu tarbiyah, 2017), h.1 
13

 Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan, (Yogyakarta:Suka Press, 2014),h.167 
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ataupun dalam kurun waktu tertentu. Adapun kriteria mutu pembelajaran yang baik 

sekolah diharapkan memiliki beberapa indikator yang menunjukan bahwa sekolahan 

tersebut sudah bisa dibilang bermutu. Indikatornya adalah lingkungan sekolah yang 

aman dan tertib, sekolah memiliki tujuan dan target mutu yang ingin dicapai, sekolah 

memiliki kepemimpiinan yang kuat, adanya pengembangan staff sekolah yang terus 

menerus sesuai dengan tuntutan IPTEK dan adanya pelaksanaan evaluasi yang terus 

menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif serta pemanfaatan 

hasilnya untuk menyempurnakan atau perbaikan mutu pembelajaran.
14

 

SMK Al-Hikmah Sridadimerupakan yang terletak di desa sridadi 

kecamatan kalirejo kabupaten lampung tengah, sekolah ini salah satu sekolah 

menengah kejuruan yang melaksanakan Kurikulum  2013.  Selain  itu,  guna 

memenuhi  amanat  Undang-undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sisdiknas  dan 

Peraturan  Pemerintah  No.  32  Tahun  2013 tentang  perubahan  atas  

PeraturanPemerintah  No.  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  

yang berfungsi  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional  pada  umumnya,  dan  tujuan 

pendidikan sekolah pada khususnya. Sesuai dengan materi uji publik Kurikulum 

2013, bahwa Kurikulum 2013 yang diterapkan pada jenjang SMA/SMK ditujukan 

untuk kelas X terlebih dahulu. 

                                                             
14

 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan 

KBK, (Bandung: Remaja Rosda karya), h.85 
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Berdasarkan pengamatan pada saat pra survey di SMK Al-Hikmah Kalirejo 

Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 24 Febuari 2018. Peneliti melihat 

fenomena di lembaga pendidikan SMK Al-Hikmah Kalirejo, menunjukkan Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam mengajar tidak menggunakan media melainkan 

hanya membawa buku paket. 

Berdasarkan wawancara kepada Bapak robi Syaputra selaku guru Pendidikan 

Agama Islam mengatakan bahwa: “pada dasarnya kami telah melaksanakan 

Kurikulum 2013 dimana kita jarang mengikuti pelatihan tentang Kurikulum 2013 

namun Cuma sekali dan berusaha mengembangkan silabus, namun kurang adanya 

sarana yang tersedia, seperti media dan sarana lainnya.
15

 

Dari ungkapan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi 

kurikulum 2013 sudah terlaksana dengan baik namun ada beberapa faktor diantaranya 

kurangnya sosialisasi tentang kurikulum 2013 media pembelajaran seperti LCD, 

Laptop. 

Untuk menghasilkan anak didik yang aktif, kritis, dan inovatif perlu 

adanya perubahan dalam pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat 

sangat berpengaruh kepada efektivitas pengajaran. Sebagaimana yang telah 

ditetapkan pada kurikulum 2013 pendektan pembelajaran yang tepat untuk membuat 

anak didik lebih aktif dan kritis dalam pembelajaran disebutkan yaitu dengan adanya 

pendekatan pembelajaran saintifik. Diharapkan peserta didik agar lebih aktif dalam 

setiap pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga akan menghasilkan peserta 

didik yang mampu memberikan perubahan dalam pembelajaran agama Islam. 

                                                             
15

 Wawancara dengan Bapak Robi syaputra, Guru Pendidikan Agama Islam, pada tanggal 14 

mei, di Ruang Guru 
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Tabel 1 

Butir-butir mutu pembelajaran 

 

Komponen  Butir mutu pembelajaran Realisasi  

Ya  Tidak  

Perencanaan 

pembelajaran 

1.1 guru menyusun silabus pada setiap awal 

semester 

1.2 tersedianya RPP (Rencana Pelaksaan 

Pembelajaran) 

1.3 tersedianya Alat Peraga atau Media belajar 

yang Relevan 

1.4 tersedianya Daftar Nilai Siswa dan Diisi 

sesuai dengan Aspek 

1.5 tersedianya daftar hadir siswa dan diisi bukti 

kehadirannya 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 
 
 

  
 
 
 

Proses 

Pembelajaran 
A. Kegiatan membuka Pelajaran 

1.1 memperhatikan sikap dan tempat duduk 

siswa 

1.2 memulai pembelajaran setelah siswa siap 

untuk belajar 

1.3 menjelaskan pentingnya materi 

pembelajaran yang akan dipelajari 

1.4 melakukan apresiasi (mengaitkan materi 

yang disajikan dengan materi yang telah 

dipelajari sehingga terjadi 

kesinambungan) 

1.5 kejelasan hubungan antara pendahuluan 

dengan inti pelajaran dilakukan semenarik 

mungkin  

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 

  
 
 

  
 

B. Kegiatan pelaksanaan pembelajaran 

1.1 penguasaan bahan ajar (materi 

pembelajaran) 

1.2 bahan belajar disajikan sesuai dengan 

langkah-langkah yang direncanakan 

dalam RPP 

1.3 kejelasan dalam menjelaskan bahan  

belajar (materi) 

1.4 kejelasan dalam memberikan contoh 

1.5 memiliki wawasan yang luas dalam 

menyampaikan bahan belajar 

1.6 memiliki ketrampilan dalam menanggapi 
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dan merespon pertanyaan siswa 

1.7 ketepatan dalam menggunakan alokasi 

waktu yang disediakan 

1.8 kemampuan menggunakan media 

pembelajaran 

 
 
 
 

 
  

 
  

C. kegiatan menutup pembelajaran 

1.1 menyimpulkan KBM dengan tepat 

1.2 memberikan evaluasi lisan maupun 

tulisan  

1.3 memberikan tugas yang sifatnya 

memberikan pengayaan dan pendalaman 

 
  
  

 
  

 
 
 

Evaluasi  1.1 guru mengadakan evaluasi tertulis tiap akhir 

satuan/unit  bahan ajaran 

1.2 guru memberikan tes sebelum pembelajaran 

dimulai (pretest) 

1.3 guru memberikan tes  tengah  yakni  tes yang  

dilaksanakan  di  sela-sela  atau  pada  waktu-

waktu  tertentu  selama proses  pembelajaran  

berlangsung. 

1.4 guru memberikan nilai terhadap setiap hasil 

pekerjaan/tugas siswa, baik yang dikerjakan 

secara individual maupun kelompok.
16

 

  
 
  
 

 
  

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 Sumber: Hasil Observasi saat Pra Survey 

 

Berdasarkan data observasi diatas pada perencanaan pembelajaran yang ada di 

SMK Al-Hikmah kalirejo sudah terlaksana namun kurang optimal, perencanaan 

pembelajaran yang diterapkan sudah sesuai dengan indikator yang peneliti gunakan. 

Pada pelaksanaan pembelajaran belum terlaksana di karenakan guru dalam kegiatan 

pendahuluan, inti dan penutup belum melaksanakan nya dengan maksimal sesuai 

indikator yang peneliti gunakan pada penelitian hasil pembelajaran yang peneliti 

lakukan di SMK Al-Hikmah Kalirejo. 
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 Nana Syaodih Sukmadinata, pengendalian mutu pendidikan sekolah menengah, (Bandung: 

Rafika Aditama), h.80 
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Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengadakan 

penelitian dengan judul “Implementasi Kurikulum  2013  dalam  meningkatkan  Mutu 

Pembelajaran PAI Siswa di SMK Al-Hikmah Sridadi Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

B. Identifikasi Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifkasi sebagai berikut :  

1. Sebagai  bahan  evaluasi  bahwa  kurikulum  sebelumnya  masih  banyak 

kekurangan.  

2. Terbatasnya pemahaman guru tentang kurikulum 2013 di SMK Al-Hikmah 

Kalirejo. 

3. Kurangnya daya tarik guru dengan menciptakan suasana kelas yang 

menyenangkan. 

C. Fokus Masalah  

Berdasarkan  identifikasi  masalah,  penulis  membatasi  masalah  penelitian  

ini yaitu  Implementasi  Kurikulum  2013  dalam  meningkatkan  Mutu  Pembelajaran 

PAI Siswa di SMK Al-Hikmah Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017. 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan  identifikasi  dan  pembatasan  masalah,  maka  masalah yang  dapat 

dirumuskan yaitu: “Bagaimanakah Implementasi Kurikulum 2013 dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran PAI di SMK Al-Hikmah Kalirejo Kabupaten 

Lampung Tengah?” 
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E. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu 

ingin mengetahui bagaimana implementasi kurikulum 2013 dalam meningkatkan 

mutu pembelajaran PAI di SMK Al-hikmah Kalirejo. 

2. Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan secara teoritis dan 

praktek adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai 

perbandingan-perbandingan penelitian lebih lanjut khususnya tentang 

mutu pembelajaran. 

b. Untuk menambah pengalaman, wawasan serta ilmu pengetahuan untuk 

memenuhi syarat akademik bagi peneliti untuk mencapai gelar sarjana. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Implementasi Kurikulum 2013 

1. Teori implementasi 

Implementasi  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai 

pelaksanaan  atau  penerapan. Artinya  yang  dilaksanakan  dan  diterapkan  adalah 

kurikulum  yang  telah  dirancang/didesain  untuk  kemudian  dijalankan  

sepenuhnya. Pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh 

Solichin Abdul Wahab adalah : “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris  

yaitu to implement. Proses  implementasi  ini berlangsung  setelah  melalui  sejumlah  

tahapan  tertentu  seperti  tahapan  pengesahan undang-undang, kemudian output 

kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan 

kebijakan yang bersangkutan.  

Berdasarkan  uraian  diatas,  implementasi  merupakan  suatu  tindakan  atau 

upaya  untuk  melaksanakan  penegakan  aturan  agar  sesuai  dengan  peraturan  yang 

berlaku.
17

 

Implementasi menurut beberapa ahli yaitu: Pertama, Implementasi adalah 

suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang  sudah  disusun  secara  

matang  dan  terperinci.  Implementasi  biasanya dilakukan setelah perencanaan sudag 

dianggap fix. Kedua, Secara  sederhana  implementasi  biasa  diartikan  pelaksanaan  
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 Suharsono, Dasar-dasar Kebijakan Publik, (Yogyakarta: PT. Ombak,cet., ke-1), h. 120 
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atau penerapan.  Majone  dan  Wildavsky  dalam  Nurdin  dan  Usman 

mengemukakan  implementasi  sebagai  evaluasi.  Browne  dan  Wildavsky dalam  

Nurdin  dan  Usman  mengemukakan bahwa “implementasi  adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan”.  Ketiga Pengertian implementasi sebagai 

aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan  oleh  Mc  Laughin  dalam  

Nurdin  dan  Usman.  Adapun Schubert dalam Nurdin dan  Usman mengemukakan 

bahwa “implementasi adalah system rekayasa.”  

Pengertian-pengertian  diatas  memperlihatkan  bahwa  kata  implementasi 

bermuara  pada  aktivitas,  adanya  aksi,  tindakan,  atau  mekanisme  suatu  system. 

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, 

tetapi  suatu  kegiatan  yang  terencana  dan  dilakukan  secara  sungguh-sungguh 

berdasarkan  acuan  norma  tertentu  untuk  mencapai  tujuan  kegiatan.  Oleh  karena  

itu, implementasi  tidak  berdiri  sendiri  tetapi  dipengaruhi  oleh  obyek  berikutnya  

yaitu kurikulum.  Esensinya  implementasi  adalah  suatu  proses,  suatu  aktivitas  

yang digunakan  untuk  mentransfer  ide/gagasan,  program  atau  harapan-harapan  

yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai 

dengan desain tersebut.
18

 

Implementasi yang merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau 

inovasi dalam tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan 

pengetahuan, ketrampilann maupun nilai, dan sikap. Penerapan atau implementasi 
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 http.internet.com.,diakses, 24 febuari 2018 pkl.15.00 WIB 
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kurikulum adalah operasionalisasi konsep kurikulum yang masih bersifat potensial 

(tertulis) menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran.  

2. Teori kurikulum 

Pada mulanya istilah “kurikulum” memiliki berbagai tafsiran yang 

dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangsn kurikulum sejak dulu 

sampai dewasa ini. Tafsiran-tafsiran tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya, 

sesuai dengan titik berat inti dan pandangan dari pakar yang bersangkutan. Istilah 

kurikulum berasal dari bahasa laitin, yakni “curriculae”, artinya jarak yang harus 

ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka 

waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh 

ijazah. Dengan menempuh suatu kurikulum, siswa dapat memperoleh ijazah. 

Dalamhal ini ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti, bahwa siswa telah 

menempuh kurikulum yang berupa recana pelajaran, sebagaimana halnya seorang 

pelari telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ketempat lainnya dan akhirnya 

mencapai finish. 

Menurut Ramayulis, kurikulum didefinisikan sebagai suatu komponen yang 

sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu kurikulum merupakan 

alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
19

 Sementara itu, 

Zakiyah Daradjat memandang kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan 

dalam pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan 

                                                             
19

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2012), h. 229 
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pendidikan tertentu.  Kurikulum mmerupakan sejumlah mata pelajaran atau kegiatan 

yang mencangkup program pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang 

diharapkan.
20

 

Sedangkan menurut prespektif yuridis formal, yaitu dalam pasal 1 butuir 19 

UUD Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, definisi kurikulum 

dijelaskan sebagai berikut : “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”.
21

 

 

 Berdasarkan pengertian tersebut ada dua dimensi kurikulum, yang pertama 

adalah rancangan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. 

Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. 

Selanjutnya dijelaskan, dalam memahami konsep kurikulum setidaknya ada tiga 

pengertian  yang harus dipahami, yaitu: 

a. Kurikulum sebagai substansi atau sebagai suatu rencana belajar. 

b. Kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum yang 

mmerupakan bagian dari sistem persekolahan dan sistem pendidikan, 

bahkan sistem masyarakat. 

c. Kurikulum sebagai suatu bidang kajian para ahli kurikulum, pendidikan 

dan pengajaran.
22

 

                                                             
20

 Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), h. 122 
21

 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional UU RI No. 20 Tahun 2003, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008), h.3 
22

 Pengertian Kurikulum - E – Journal, (On – Line), tersedia di  : http://www.e-

jurnal.com/2013/12/pengertian-kurikulum.html, (24 Desember 2017), dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah 

http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-kurikulum.html
http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-kurikulum.html
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Dari sejumlah definisi kurikulum diatas, terdapat pandangan lain tentang 

kurikulum menurut beberapa ahli kurikulum, diantaranya: 

Menurut J Galen Saylor dan William M Alexanderkurikulum adalahsegala 

usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruang kelas, 

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

apa yang disebut kegiatan ekstra-kurikuler. 

Menurut B Othanel smith, W.O Stanley dan J Harlan Shores, mereka melihat 

kurikulum sebagai sejumlah pengalaman yang secara potensial dapat diberikan 

kepada anak dan pemuda, agar mereka dapat berpikir dan berbuat sesuai dengan 

masyarakatnya. 

Menurut William B. Ragan, kurikulum dalam arti luas, yang meliputi seluruh 

program dan kehidupan didalam sekolah, yakni segala pengalaman anak dibawah 

tanggung jawab sekolah. Kurikulum tidak hanya meliputi bahan pelajaran tetapi 

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

murid, metode mengajar, cara mengevaluasi termasuk kurikulum. 

Menurut Edward A. Krug, Kurikulum dilihat sebagai cara-cara usaha untuk 

mencapai tujuan persekolahan. Ia membedakan tugas sekolah mengenai 

perkembangan anak dan tanggung jawab lembaga pendidikan lainnya seperi rumah 

tangga, lembaga agama, masyarakat, dan lain-lain. Is dengan sengaja menggunakan 

istilah schooling untuk menjelaskan apa sebenarnya tugas sekolah, memborong 
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segala tanggung jawab atas pendidikan anak merupakan beban terlampau berat, 

sehingga tidak mungkin dilakukan dengan baik.
23

 

Jadi dapat disimpulkan Kurikulum ialah sejumlah mata pelajaran yang harus 

ditempuh dan di pelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Mata 

pelajaran (subject matter) dipandang sebagai pengalaman prang tua atau orang-orang 

pandai masa lampau, yang telah disusun secara sistematis dan logis. Mata plajaran 

tersebut mengisi materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa, sehingga 

memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan yang berguna baginya. Kurikulum adalah 

suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. 

3. Kurikulum 2013 

a. Pengertian dan tujuan kurikulum 2013 

Kurikulum  2013  adalah  kurikulum yang  meningktkan  dan 

menyeimbangkan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap,  

ketrampilan,  dan  pengetahuan.
24

Dalam  konteks  ini  K13  berusaha untuk  lebih  

menanamkan nilai-nilai  yang  tercermin  pada  sikap  dapat berbanding lurus dengan 

ketrampilan yang diperoleh peserta didik melalui pengetahuan di sekolah. Dengan 

kata lain, antara soft skill dan hard skill dapat  ditanamkan  secara  seimbang  ,  

berdampingandan  mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

Mengenai  Tujuan  dan  fungsi  Kurikulum  secara  spesifik mengacu  pada  

Undang-Undang  No.20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional.Dalam  

                                                             
23

 S. Nasution, Asas-asas kurikulum, (jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.4-6 
24

Ibid, 16 
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undang-undang  sisdiknas  ini  sisebutkan bahwa  fungsi “kurikulum  ialah  

mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  

yang  bermartabat  dalam mencerdaskan  kehidupan  bangsa.Sementara  tujuanya,  

yaitu  untuk mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  

yangberiman dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  

 

Mengenai  tujuan Kurikulum 2013, secara khusus dapat penulis uraikan 

sebagai berikut: 

1) Meningkatkan  mutu  pendidikan  dengan  menyeimbankan  hard  skill 

dan soft skill melalui kemampuan sikap, ketrampilan, dan pengetahuan 

dalam rangka menghadapi tantangan global yang terus berkembang.  

2) Membentuk  dan  meningkatkan  sumberdaya  manusia  yang  

produktif, kreatif, dan inovatif ssebagai modal pembangunan bangsa 

dan negara Indonesia.  

3) Meringankan  tenaga  pendidik  dalam  menyampaikan  materi  

danmenyiapkan  adminstrasi  mengajar,  sebab  pemerintah  telah 

menyiapkan  semua  komponen  kurikulum  beserta  buku  teks  yang 

digunakan dalam pembelajaran  

4) Meningkatkan peran peserta pemerintah pusat dan daerah serta warga 

masyarakat  secara  seimbang dalam  menentukan  dan  mengendalikan 

kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan.  

5) Meningkatkan persaingan yang sehat antar satuan penndidikan tentang 

kualitas  pendidikan yang  akan  dicapai.  Sebab  sekolah  diberikan 

keleluasaan untuk  mengembangkan  Kurikulum  2013  sesuai  dengan 
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kondisi  satuan  pendidikan,  kebutuhan  peserta  didik,  dan  potensi 

daerah.
25

 

b. Komponen kurikulum 2013 

Kurikulum memiliki lima komponen utama, yaitu : (1) tujuan; (2) materi;  

(3)  strategi,  pembelajaran;  dan  (4) evaluasi. Keempat  komponen  tersebut  

memiliki  keterkaitan  yang  erat  dan tidak bisa dipisahkan.
26

Untuk lebih jelasnya, di 

bawah ini akan diuraikan tentang masing-masing komponen tersebut. Untuk  bisa  

memahami  lebih jelas,  berikut  ini  peneliti  uraikan masing-masing komponen 

kurikulum. 

1) Tujuan 

Tujuan pendidikan direkomendasikan sebagai pengembangan 

pertumbuhan  yang  seimbang  dari  potensi  dan  kepribadian  total manusia, melalui 

latihan spiritual, intelektual, perasaan dan kepekaan fisik,  sehingga    menjadi  

manusia  muslim  yang  terus  berkembang dalam    hal  keimanan,  ketakwaannya  

kepada  Allah  SWT  serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, 

berbangsa dan bernegara.  

Merujuk dari tujuan pendidikan di atas maka tujuan pendidikan Islam  

ialah  mendidik  budi  pekerti  dan  pembentukan  jiwa  atau  secara singkat  tujuan  

                                                             
25

Ibid,h.24-25 
26

 Loeloek  Endah  Purwati  &  Sofan  Amri, Panduan  Memahami  Kurikulum  2013, (Jakarta  

: PT Prestasi Pustakaraya, 2013),  h. 202. 
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pokok  dan  utama  pendidikan  Islam  adalah fadhilah (keutamaan).
27

Tujuan  

pendidikan  nasional  yang  merupakan  pendidikan  pada tataran  makroskopik,  

selanjutnya  dijabarkan  ke  dalam  tujuan institusional  yaitu  tujuan  pendidikan  

yang  ingin  dicapai  dari  setiap jenis maupun jenjang sekolah atau satuan pendidikan 

tertentu. 

Permendikbud  No.  69  Tahun  2013  dikemukakan  bahwa  

tujuanpendidikan  pada  Kurikulum  2013  yaitu  : Kurikulum  2013  bertujuan untuk  

mempersiapkan  manusia  Indonesia  agar  memiliki  kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif,  dan  afektif  

serta  mampu  berkontribusi  pada  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 

dan peradaban dunia. 

2) Materi Pembelajaran 

Dalam  menentukan  materi  pembelajaran  atau  bahan  ajar  tidak 

lepas  dari  filsafat dan  teori  pendidikan  dikembangkan.  Dalam  hal  ini, materi 

pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk :   

a) Teori;  seperangkat  konstruk  atau  konsep,  definisi  atau  

preposisiyang  saling  berhubungan,  yang  menyajikan  pendapat  

sistematik tentang gejala dengan menspesifikasi hubungan – hubungan 

antara variabel-variabel  dengan  maksud  menjelaskan  dan  

meramalkan gejala tersebut.  

                                                             
27
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Pustaka Setia, 2003), h. 13 



24 
 

b) Konsep;  suatu  abstraksi  yang  dibentuk  oleh  organisasi  dari 

kekhususan-kekhususan,  merupakan  definisi  singkat  dari 

sekelompok fakta atau gejala.  

c) Generalisasi; kesimpulan umum berdasarkan hal-hal  yang khusus, 

bersumber  dari  analisis,  pendapat  atau  pembuktian  dalam 

penelitian.  

d) Prinsip;  yaitu  ide  utama,  pola  skema  yang  ada  dalam  materi  

yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep.  

e) Prosedur;  yaitu  seri  langkah-langkah  yang  berurutan  dalam  materi 

pelajaran yang harus dilakukan peserta didik.  

f) Fakta;  sejumlah  informasi  khusus  dalam  materi  yang  dianggap 

penting, terdiri dari terminologi, orang dan tempat serta kejadian.  

g) Istilah,  kata-kata  perbendaharaan  yang  baru  dan  khusus  yang 

diperkenalkan dalam materi.  

h) Contoh/ilustrasi, yaitu hal atau tindakan atau proses yang bertujuan 

untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat.  

i) Definisi: yaitu  penjelasan  tentang  makna  atau  pengertian  tentang 

suatu hal/kata dalam garis besarnya.  

j) Preposisi,  yaitu  cara  yang  digunakan  untuk  menyampaikan  

materipelajaran dalam upaya mencapai tujuan kurikulum.  
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Isi  kurikulum  berisi  pencapaian  target  yang  jelas,  materi  standar, 

standar  hasil  pendidikannya  terdiri  dari  program  inti,  lokal,  ekstrakurikuler dan 

kepribadian.
28

 Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat tergantung pada  

keberhasilan  guru  merancang  materi  pembelajaran.Materi pembelajaran pada 

hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus, yakni perencana‟an, 

prediksi,  dan  proyeksi  tentang  apa  yang akan dilakukan pada saat kegiatan 

pembelajarn. Secara  garis  besar  dapat  dikemukakan  bahwa  materi  pembeljaran 

(Intructional  materials)  adalah  pengetahuan,  ketrampilan, dan  sikap yang  harus  

dikuasaipeserta  didik  dalam  rangka  memenui  standar kompetensi yang 

diterapkan.
29

 

3) Strategi Pembelajaran  

Strategi  pelaksanaan  suatu  kurikulum  tergambar  dari  cara  yang 

ditempuh  di  dalam  melaksanakan  pengajaran,  cara  di  dalam mengadakan  

penilaian,  cara  dalam  melaksanakan  bimbingan  dan penyuluhan  dan  cara  

mengatur  kegiatan  sekolah  secara  keseluruhan. Cara  dalam  melaksanakan  

pengajaran  mencakup  cara  yang  berlaku dalam menyajikan tiap bidang studi, 

termasuk cara / metode mengajar dan  alat  pelajaran  yang  digunakan.  Dalam  hal  

ini  guru  dapat menerapkan  banyak  kemungkinan  untuk  menentukan  strategi 

                                                             
28

 Munarji, Ilmu Penndidikan Islam, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), h. 84-85. 
29

 Loekloek  Endah  Poerwati  &  Sofan  Amri, Op.Cit, h.255 
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pembelajaran  dan  setiap  strategi  pembelajaran  memiliki  kelemahan dan 

keunggulannya tersendiri.
30

 

4) Evaluasi Kurikulum  

Dalam  pengertian  yang  lebih  luas,  evaluasi  kurikulum dimaksudkan  

untuk  memeriksa  kinerja  kurikulum  secara  keseluruhan ditinjau  dari  berbagai  

kriteria. Indikator  kinerja  yang  dievaluasi  tidak hanya  terbatas  pada  efektivitas  

saja,  namun  juga  relevansi,  efisiensi, kelaikan  (feasibility)  program.  Luas  atau  

tidaknya  suatu  program evaluasi  kurikulum  sebenarnya  ditentukan  oleh  tujuan  

diadakannya evaluasi  kurikulum.  Apakah  evaluasi  tersebut  ditujukan  untuk 

mengevaluasi  keseluruhan  sistem  kurikulum  atau  komponen komponen  tertentu  

saja  dalam  sistem  kurikulum  tersebut.  Salah satu komponen  kurikulum  penting  

yang  perlu  dievaluasi  adalah  berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. 

4. Memilih dan Menentukan Pendekatan Pembelajaran 

Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013 ialah 

pendekatan scientific dan tematik-integratif. Pendekatan scientific ialah pendekatan 

yang digunakan dalam pembelajaran tersebut dilakukan melalui proses ilmiah. Apa 

yang di pelajari dan diperoleh peserta didik dilakukan dengan indra dan akal pikiran 

sendiri  sehingga mereka mengalami secara langsung dalam proses mendapatkan ilmu 

pengetahuan dan dapat memecahkan yang dihadapi dengan baik.
31

 

 

                                                             
30

 M.Fadillah, Op.Cit, h. 180 
31

Ibid, h.175 



27 
 

Dalam pembelajaran pendekatan scientific ini dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Mengamati (observing) yaitu melihat, mengamati, membaca, mendengar, 

menyimak (tanpa alat dan dengan alat. 

b. Menanya (questioning)yaitu mengajukan pertanyaan dari faktual sampai ke 

yag bersifat hipotesis, diawali dengan bimbingan guru sampai dengan 

mandiri (menjadi suatu kebiasaan). 

c. Mencoba (experimenting)  yaitu menemukan data yang diperlukan dari 

pertanyaan yang diajukan, menentukan sumber data (benda, dokumen, 

buku, ekspeimen), mengumpulkan data. 

d. Menalar (associating) yaitu menganalisis data dalam bentuk membuat 

kategori, menentukan hubungan data/kategori, menyimpulkan dari hasis 

analisis data. 

e. Mengomunikasikan (communitcating) yaitu menyampaikan hasil 

konseptualisasi, dalam bentuk lisan, tulisan, diagram, bagan. Gambar atau 

media lainnya. 

Sementara pendekatan tematik dan integratif dikmaksudkan bahwa dalam 

pembelajaran tersebut dibuat pertema dengan mengacu karakteristik peserta 

didik dan dilaksanakan secara integrasi antara tema yang satu dengan tema 

yang lainya maupun mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya. 
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Dengan demikian, akan menghasilkan peserta didik memilikia sikap, 

ketrampilan, dan multi pengetahuan yang memadai.
32

 

Kompetensi  inti  adalah  tingkat  kemampuan  untuk  mencapai  standar  

kompetensi lulusan  yang  harus  dimiliki  seorang  peserta  didik  pada  setiap  

tingkat  kelas  atau program  dan  menjadi  landasan  pengembangan  kompetensi  

kasar.  Kompetensi  inti merupakan  bentuk  perubahan  dari  standar  kompetensi  

pada  Kurikulum  sebelumnya (KTSP).  

Kompetensi inti berfungsi sebagai unsure pengorganisasian (organizing 

element) kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, kompetensi ini merupakan 

pengikat untuk  organisasi  vertical  dan  organisasi  horizontal  kompetensi  dasar.  

Organisasi vertical kompetensi dasar adalah keterkaitan antar konten kompetensi 

dasar satu kelas atau  jenjang  pendidikan  ke  kelas  atau  jenjang  diatasnya  

sehingga  memenuhi  prinsip belajar,  yaitu  terjadi  suatu  akumulasi  yang  

berkesinambungan  antara  konten  yang dipelajarin siswa. Sementara organisasi 

horizontal adalah anatara konten kompetensidasar  satu  mata  pelajaran  dengan  

konten  kompetensi  mata  pelajaran  yang  berada dalam satu pertemuan mingguan 

dan kelas  yang  sama sehingga terjadi proses saling memperkuat.  Selain  itu,  

kompetensi  ini  harus  menggambarkan  kualitas  yang seimbang antara pencapaian 

hard skills dan soft skills.  
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5. Pelaksanaan Pembelajaran Kurikululm 2013 

Pembelajaran dalam mensukseskan implementasi kurikulum 2013 merupakan 

keseluruhan proses belajar, pembentukkan kompetensi, dan karakter peserta 

didik yang direncanakan, untuk kepentingan tersebut, kompetensi inti, 

kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, dan waktu yang 

diperlukan harus ditetapkan sesuai dengan kepentingan pembelajaran sehingga 

peserta didik diharapkan memperoleh kesempatan dan pengalaman belajar 

yang optimal.
33

 

Ada indikator kompetensi dalam implementasi kurikulum yang harus 

diwujudkan oleh guru secara kongkrit dan teramati dalam praktek dengan bukti 

sebagai berikut: 

a) Guru telah menyusun RPP sesuai dengan silabus dan kurikulum sekolah. 

b) Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan lancar, jelas dan 

lengkap. 

c) Guru menyesuaikan materi yang diajarkan dengan lingkungan dan 

kehidupan sehari-hari peserta didik. 

Penulis beranggapan bahwasanya dalam rangka implementasi standar proses 

pendidikan dan kurikulum 2013, kompetensi implementasi dan pengembangan 

kurikulum tersebut harus dimiliki dan dilaksanakan oleh guru dengan 

berorientasi pada penyelenggaraan proses pembelajaran yang dilakukan secara 
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interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi aktif peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif dengan menggunakan pendekatan ilmiyah 

(scientific approach).  

Mindset dari kurikulum 2013 adalah besarnya muatan pendidikan karakter 

dalam kompetensi inti. Pendidikan karakter yang tersirat dalam Kompetensi 

Inti (KI) sikap spiritual dan sikap sosial yang dikenal dengan KI-1 dan KI-2. 

Adapun materi pembelajaran yang bersifat kognitif dan ketrampilan masing-

masing dikenal dengan  KI-3 dan KI-4. Diruang kelas, pendidik atau guru 

harus menyampaikan materi pembelajaran seperti biasanya untuk mencapai 

KI-3 dan KI-4. Hasil pembelajarannya bersifat langsung (intructional effect) 

dan peserta didik akan memperoleh pengalaman belajar dengan hasil yang 

mudah diamati. Selama proses pembelajran dikelas, guru harus “menyengaja” 

melalui rekayasa pembelajaran (dengan pendekatan scientific) untuk 

membutuhkan kompetensi sikap spiritual dan sosial  (KI-1 dan KI-2). Karena 

bersifat tidak langsung, maka para ahli mendudukannya sebagai side effect 

atau nurturant effect. Dalam kurikulum sebelumnya, nuturant effect 

pembelajaran tidak dikendalikan, tetapi pada kurikulum 2013 sudah 

dikendalikan atau sekurang-kurangnya menjadi bagian yang harus diperhatikan 

oleh guru.
34
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Dalam bahan sosialisasi kurikulum 2013, secara nyata ditampilkan tentang 

bahwa gambaran manusia indonesia yang akan dibentuk oleh kurikulum 2013, 

jika dirangkum dalam suatu kalimat yang ringkas maka ada tiga kata yang 

cukup menonjol yaitu kemampuan berpikir kritis untuk menalar, 

berkomunikasi, dan mencipta.untuk mencapai kompetensi tersebut, peserta 

didik perlu dibina kemampuannya dalam literasi teknologi informasi dan 

komunikasi, kemampuan belajar kontekstual dan kemampuan menggunakan 

berbagai media komunikasi untuk menyampaikan gagasan-gagasannya.
35

 

6. Keunggulan Kurikulum 2013 

Implementasi  Kurikulum  2013  diharapkan  dapat  menghasilkan  insan  

yang produktif,  kreatif  dan  inovatif.  Hal  ini  dimungkinkan,  karena  kurikulum  

ini berbasis  karakter  dan  kompetensi,  yang  secara  konseptual  memiliki  beberapa  

keunggulan yaitu :  

1) Kurikulum  2013  menggunakan  pendekkatan  yang  bersifat  alamiah 

(kotekstual),  karena  berangkat,  berfokus,  dan  bermuara  pada  

hakekat  peserta didik  untuk  mengembangkan  berbagai  kompetensi  

sesuai  dengan  potensinya masing-masing.  

2) Kurikulum  2013  yang  berbasis  karkter  dan  kompetensi  jadi  

mendasari pengembangan  kemampuan-kemapuan  lain.  Penguasaan  

ilmu  pengetahuan dan  keahlian  tertentu  dalam  suatu  pekerjaan,  
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kemampuan  memecahkanmasalah  dalam  kehidupan  sehari-hari,  

serta  pengembangan  aspek-aspek kepribadian  dapat  dilakukan  

secara  optimal  berdasarkan  standar  kompetensi tertentu.  

3) Ada  bidang-bidang  studi  atau  mata  pelajaran  tertentu  yang  dalam 

pengembangannya  lebih  dapat  menggunakan  pendekatan  

kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan.
36

 

B. Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Mutu 

Menurut  Soewarso  Hardjosudarmo  yang  dimaksud  dengan  mutu  adalah 

penilain  subyektif  daripada  “costumer”.  Penilaian  ini  ditentukan  oleh  persepsi 

“costumer”  terhadap  produk  dan  jasa.  Adapun  menurut  Permadi, mutu  jasa 

pendidikan  bersifat  relative  (sesuai  dengan  kebutuhan  pelanggan),  dan  bukan 

bersifat  absolute.  Dengan  kata  lain,  mutu  jasa  pendidikan  akan  baik  dan 

memuaskan  jika  sesuai  atau  melebihi  kebutuhan  para  pelanggan  yang 

bersangkutan.  Adapun  menurut  Weleh  Jr.  mutu  adalah  jaminan  

kesetiaanpelanggan,  pertahanan  terbaik  melawan  saingan  dari  luar,  satu-satunya  

jalan menuju pertumbuhan dan pendapatan yang langgeng.
37

 

Mutu dapat diartikan sebagai derajat atau tingkat keunggulan suatu produk 

atau hasil kerja/upaya baik berupa barang atau jasa. Baik yang tangible maupun yang 

intangible, oleh karena itu makna mutu akan berbeda antara orang yang satu dengan 
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orang yang lainya tergantung dari sudyut pandang dan kebutuhannya. Dalam konteks 

pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil 

pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti 

bahan ajar (koknitif, afektif, psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai dengan 

kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan 

sumberdaya lainnya serta menciptakan suasana yang kondusif. 

Mutu pendidikan yang dimaksut disini dalah kemampuan lembaga pendidikan 

dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan 

belajar seoptimal mungkin. Dalam konteks pendidikan, menurut DEPDIKNAS, 

pengertian mutu mencangkup input,proses, output pendidikan. Pendidikan bermutu 

menagcu pada berbagai input, seperti tenaga pengajar, peralatan, buku, biaya 

pendidikan, teknologi, input-input lainnya yang dipelukan dalam proses pendidikan. 

Adapula yang mengaikan mutu pada proses pembelajaran, dengan argumen bahwa 

proses pendidikan (pembelajaran) itu yang paling menentukan kualitas. Jika mutu 

ingin diraih, maka proses harus diamati dan dijadikan fokus perhatian. Melalui 

proses, penyelenggaraan pendidikan dapat mengembangkan pendidikan, metode, dan 

teknik-teknik pembelajaran efektif. 

2. Peningkatan Mutu Pembelajaran 

Mutu pembelajaran pada hakikatnya menyangkut mutu proses dan mutu hasil 

pembelajaran. Hadis menjelaskan bahwa mutu proses pembelajaran diartikan sebagai 

mutu aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan peserta didik di kelas 

dan tempat lainnya. Sedangkan mutu hasil pembelajaran adalah mutu aktivitas 
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pembelajaran yang terwujud dalam bentuk hasil belajar nyata yang dicapai oleh 

peserta didik berupa nilai-nilai.
38

 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa. 

Dalam  pembelajaran  yang  demikian,  siswa  tidak  lagi  ditempatkan  dalam  posisi 

pasif  sebagai  penerima  bahan  ajaran  yang  diberikan  guru,  tetapi  sebagai  subyek 

yang  aktif  melakukan  proses  berfikir,  mencari,  mengolah,  mengurai, 

menggabung,  meyimpulkan  dan  menyelesaikan  masalah.   

Proses pembelajaran termasuk proses komunikasi melibatkan tiga komponen 

pokok, yaitu komponen pengirim pesan (pendidik), komponen penerima pesan 

(peserta didik), dan komponen pesan berupa materi pelajaran. Pemahaman dan retensi 

akan meningkatkan jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau 

logika dari sederhana ke kompleks atau dari mudah ke yang sulit. Hal tersebut 

merupakan kegiatan membelajarkan peserta didik dengan upaya menciptakan kondisi 

agar terjadi kegiatan belajar.
39

 

Bahan  ajaran  dipilih, disusun  dan  disajikan  kepada  siswa  oleh  guru  

dengan  penuh  makna,  sesuai dengan  kebutuhan  dan  minat  siswa,  serta  sedekat  

mungkin  dihubungkan  dengan kenyataan dan kegunaannya dalam kehidupan. Oleh 

karena itu pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran bermakna atau meaning 

full learning. Hal tersebut tidak  berarti  pembelajaran  yang  bersifat  menghafal  atau  
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rote  learning  dan pembelajaran  yang  bersifat  menerima  atau  reception  learning  

sama  sekali  tidak berhak untuk digunakan.
40

 

Berkaitan dengan pembelajaran yang bermutu. Pudji Muljono menyatakan 

bahwa konsep mutu pembelajaran mengandung lima rujukan, yaitu: (1) kesesuaian, 

(2) daya tarik, (3) efektifitas, (4) efesiensi, dan (5) produktivitas pembelajaran, 

penjelasan kelima rujukan yang membentuk konsep mutu pembelajaran sebagai 

berikut.
41

 

1)  Kesesuaian meliputi indikator sebagai berikut: sepadana dengan 

karakteristik peserta didik, serasi dengan aspirasi masyarakat maupun 

perorangan, cocok dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kondisi 

lingkungan, selaras dengan tuntunan zaman, dan sesuai dengan teori, 

prinsip, dan nilai baru dalam pendidikan. 

2) Pembelajaran yang bermutu harus mempunyai daya tarik yang kuat, 

indikatornya meliputi: kesempatan belajar yang tersebar dan karena itu 

mudah dicapai dan diikuti, isi pendidikan yang mudah dicerna karena 

telah diolah sedemikian rupa, kesempatan yang tersedia yang dapat  

diperoleh siapa saja pada setiap saat diperlukan, pesan yang diberikan 

pada saat dan peristiwa yang tepat, keterandalan yang tinggi, terutama 

karena kinerja lembaga dan clan lulusannya yang menonjol, 

keanekaragaman suber baik yang dengan sengaja dikembangkan maupun 

yang sudah tersedia dan dapat dipilih serta dimanfaatkan untuk 

kepentingan belajar, clan suasana yang akrab hangat dan merangsang 

pembentukan kepribadian peserta didik. 

3) Efektivitas pembelajaran sering kali diukur dengan tercapainya tujuan, 

atau dapat pula diartikan sebagai ketepatan dalam mengelola suatu situasi, 

atau “doing the right things”. Pengertian ini mengandung ciri: bersistem 

(sistematik), yaitu dilakukan secara teratur, konsisten atau berurutan 

melalui tahap perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, penilaian dan 

penyempurnaan, sensitif terhadap kebutuhan akan tugas belajar dan 

kebutuhan pembelajaran, kejelasan akan tujuan dan karena itu dapat 

dihimpun usaha untuk tercapai, bertolak dari kemempuan atau kekuatan 

mereka yang bersangkutan (peserta didik, pendidik, masyarakat, dan 

pemerintah). 

4) Efisiensi pembelajaran dapat diartikan sebagai kesepadanan antara waktu, 

biaya, dan tenag a yang digunakan dengan hasil yang diperoleh atau dapat 

dikatakan sebagai mengerjakan sesuatu dengan baenar. Ciri yang 

terkandung meliputi: merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan 

model mengacu pada kepentingan, kebutuhan kondisi peserta didik 
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pengorganisasian kegiatan belajar dan pembelajaran yang rapi, misalnya 

lingkungan atau latar belakang diperhatikan, pemanfaatan berbagai 

sumber daya dengan pembagian tugas seimbang, serta pengembangan dan 

pemanfaatan aneka sumber belajar sesuai keperluan, pemanfaatan sumber 

belajar bersama, usaha inovatif yang merupakan penghematan, seperti 

pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran terbuka yang tidak 

mengharuskan pembangunan gedung dan mengangkat tenaga pendidik 

yang  digaji secara tetap. Inti dari efesiensi adalah mengembangkan 

berbagai faktor internal maupun eksternal (sistemati) untuk menyusun 

alternatif tindakan dan kemudian memilih tindakan yang paling 

menguntungkan. 

5) Produktivitas pada dasarnya adalah keadaan atau proses yang 

memungkinkan diperolehnya hasil yang lebih baik  dan lebih banyak. 

Produktivitas pembelajaran dapat mengandung arti: perubahan proses 

pembelajaran (dari menghafal dan mengingat ke menganalisis dan 

mencipta), penambahan masukan dalam proses pembelajaran (dengan 

menggunakan berbagai macam sumber belajar), peningkatan intensitas 

interaksi peserta didik dengan sumber belajar, atau gabungan ketiganya 

dalam kegiatan belajar-pembelajaran sehingga menghasilkam mutu yang 

lebih baik, keikutsertaan dalam pendidikan yang lebih luas, lulusan lebih 

banyak, lulusan yang lebih dihargai oleh masyarakat, dan berkurangnya 

angka putus sekolah.
42

 

 

3. Faktor Penghambat Mutu Pembelajaran 

Tidak dapat disangkal lagi bahwa kendala dalam proses pendidikan dan 

pengajaran terletak pada alasan sarana dan prasarana yang tidak memadai, 

menyangkut kualitas guru, kurikulum proses belajar mengajar, dan sarana penunjang 

lainnya serta tenaga administrasi dan perpustakaan yang semuanya merupakan satu 

lingkaran sistem dalam rangka proses transfer pengajaran tersebut, sehingga 

kendalanya justru bukan terletak pada hasil.
43
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Persoalannya, di sekolah-sekolah sering mengeluh sulitnya meningkatkan 

kualitas karena kualitas input-nya yang memang pas-pasan, baik secara intelektual 

maupun segi kemampuan ekonominya. Namun, yang harus disadari adalah bahwa 

pendidikan itu merupakan sebuah proses yang sebenarnya tidak hanya tergantung 

pada satu faktor tertentu.
44

 

Pendidikan hendaknya diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip 

manajemen yang baik agar dapat menjamin perkembangan sebuah lembaga 

pendidikansesuai dengan visi yang dimilikinya. Kelemahan-kelemahan manajemen 

dalam sebuah lembaga pendidikan dapat terjadi pada beberapa aspek. Pada tataran 

proses, proses pembelajaran misalnya, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran belum sepenuhnya dilakukan dengan prosedur operasional standar yang 

dimilikinya. Hal ini menjadi salah satu penyebab rendahnya mutu lulusan dari 

lembaga tersebut.
45

 

4. Konsep Mutu Pembelajaran 

Mutu pembelajaran pada hakikatnya menyangkut mutu perencanaan, proses, 

dan evaluasi. Hadis menjelaskan bahwa mutu proses pembelajaran diartikan sebagai 

mutu aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan guru dan peserta didik di kelas dan 

tempat lainnya. Sedangkan mutu hasil pembelajaran adalah mutu aktivitas 
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pembelajaran yang terwujud dalam bentuk hasil belajar nyata yang dicapai oleh 

peserta didik berupa nilai-nilai.
46

 

Berkaitan dengan pembelajaran yang bermutu, Pudji Muljono dalam 

menyebutkan bahwa konsep mutu pembelajaarn mengandung lima rujukan, yaitu: (1) 

kesesuaian, (2) daya tarik, (3) efektifitas, (4) efesiensi, dan (5) produktivitas 

pembelajaran. Penjelasan kelima rujukan yang membentuk konsep mutu 

pembelajaran sebagai berikut: 

1) Kesesuaian, meliputi: 

a. Sepadan dengan karakteristik peserta didik 

b. Serasi dengan aspirasi masyarakat atau perorangan 

c. Cocok dengan kebutuhan masyarakat  

d. Sesuai dengan kondisi lingkungsn 

e. Selaras dengan tuntutan zaman 

f. Sesuai dengan teori, prinsip, dan nilai baru dalam pendidikan 

2) Daya tarik, meliputi: 

a. Kesempatan belajar yang besar dan karena itu mudah dicapai dan 

diikuti, 

b. Isi pendidikan yang mudah dicerna karena telah diolah sedemikian 

rupa. 

c. Kesempatan yang tersedia yang dapat diperoleh siapa saja pada setiap 

saat diperlukan. 
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d. Pesan yang diberikan pada saat peristiwa yang tepat 

e. Keteladanan yang tinggi 

f. Keanekaragaman sumber baik yang dengan sengaja dikembangkan 

maupun yang sudah tersedia dan dapat dipilih serta dimanfaatkan untuk 

kepentingan belajar 

g. Suasana kelas yang akrab hangat dan merangsang pembentukan 

kepribadian peserta didik 

3) Efektivitas meliputi: 

a. Dilakukan secara teratur, konsisten, atau berurutan melalui tahap 

perencanaan, pengembangan, pelaksaan, penilaian, dan 

penyempurnaan. 

b. Sesitif terhadap kebutuhan akan tugas belajar dan kebutuhan 

pembelajaran. 

c. Kejelasan akan tujuan karena itu akan dapat dihimpun usaha untuk 

mencapainya, bertolak dari kemampuan kekuatan mereka yang 

bersangkutan (peserta didik, pendidikan masyarakat dan pemerintahan). 

4) Efesiensi meliputi: 

a. Merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan model yang mengacu 

pada kepentingan, kebutuhan peserta didik. 

b. Pengorganisasian kegiatan belajar dan pembelajaran yang rapi 

c. Pemanfaatan sumber daya pembagian tugas seimbang 
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d. Pengembangan dan pemanfaatan aneka sumber belajar sesuai 

keperluan. 

e. Pemanfaatan sumber belajar bersama, dan usaha inovatif yang 

merupakan penghematan, seperti pembelajaran jarak jauh, dan 

pembelajaran terbuka. 

5) Produktivitas meliputi: 

a. Perubahan proses pembelajaran (dari menghafal dan mengingat ke 

menganalisis dan mencipta). 

b. Penambahan masukan dalam proses pembelajaran (dengan 

menggunakan berbagai macam sumber belajar) 

c. Peningkatan intensitas interaksi peserta didik dengan sumber belajar 

d. Gabungan ketiganya dalam kegiatan belajar-pembelajaran sehingga 

menghasilkan mutu yang lebih baik, keikutsertaan dalam pendidikan 

yang lebih luas, lulusan yang lebih banyak, lulusan yang lebih dihargai 

oleh masyarakat, dan berkurangnya angka putus sekolah. 

5. Indikator mutu Pembelajaran 

Mutu pembelajaran merupakan gambaran kualitas pembelajaran secara utuh 

dari proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Proses dan hasil 

pembelajaran meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 
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pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran 

untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efesien.
47

 

a. Perencanaan  proses pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, Standar Kompetensi 

(SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator Pencapaian Kompetensi, tujuan 

pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 

1) Silabus  

Silabus sebagai acuan pengembangan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, 

standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber belajar. 

2) Rencana pelaksana pembelajaran (RPP) 

Rencana pelaksanaan pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. 

Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara 

lengkap sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik agar berpartisipasi aktif, 

                                                             
47

 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2012), h.4 



42 
 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta 

psikologis peserta didik. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disusun untuk 

setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan 

atau lebih. Guru merancang penggalan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan disatuan 

pendidikan.
48

 

Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

a) Identitas Mata Pelajaran 

Identitas mata pelajaran, meliputi satuan pendidikan, kelas, 

semester, program/program keahlian, mata pelajaran atau tema 

pelajaran, serta jumlah pertemuan. 

 

b) Standar kompetensi 

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal 

peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, 

sikap, dan ketrampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas 

atau semster pada suatu mata pelajaran. 

c) Kompetensi dasar 
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Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang ahrus dikuasai 

peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan 

penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. 

d) Indikator pencapaian kompetensi  

Indikator pencapaian kompetensi adalah prilaku yang dapat diukur 

atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar 

tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator 

pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata 

kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencangkup 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

e) Tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang 

diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi 

dasar. 

 

 

f) Materi ajar 

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang 

relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan 

indikator pencapaian kompetansi. 

g) Alokasi waktu 
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Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk 

pencapaian pempetensi dasar dan beban belajar. 

h) Metode pembelajaran 

Metpde pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah 

ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap 

indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata 

pelajaran. 

i) Kegiatan pembelajaran 

1) Pendahuluan 

2) Inti 

3) Penutup  

 

 

j) Penilaian hasil belajar 

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar 

disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu 

pada standar penilaian. 
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k) Sumber belajar 

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan 

indikator pencapaian kompetensi.
49

 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

1) Persyaratan Pelaksanaan Proses pembelajaran 

a) Rombongan belajar 

Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar adalah: 

i. SD/MI  : 28 peserta didik 

ii. SMP/MTS : 32 peserta didik 

iii. SMA/MA : 32 peserta didik 

iv. SMK/MAK : 32 peserta didik 

b) Beban kerja minimal guru 

Beban kerja guru mencangkup kegiatan pokok yaitu merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta 

melaksanakan tugas tambahan. 

 

c) Buku teks pelajaran 

i. Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah/ 

madrasah dipilih melalui rapat guru dengan pertimbangan 
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komite sekolah/madrasah dari buku-buku teks pelajaran yang 

ditetapkan oleh mentri. 

ii. Selain buku teks pelajaarn guru menggunakan buku panduan 

guru, buku pengayaan, buku referensi, dan sumber belajar 

lainnya. 

iii. Guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan 

sumber belajar lain yang ada di perpustakaan 

sekolah//madrasah. 

2) Pelaksanaan pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. 

Pelaksanaan pembelajaran meliputi: 

a) Kegiatan pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan 

memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran 

b) Kegiatan inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarasa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 
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dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis, 

peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan 

sistematik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

c) Kegiatan penutup 

Penutupan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 

aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk 

rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, 

serta tindak lanjut. 

c. Penilaian hasil pembelajaran 

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur 

tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai 

bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses 

pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan 

terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau 

lisan, pengamaatn kerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa 

tugas, proyek atau produk, portofolio serta penilaian diri. Penilaian hasil 

pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan 

Penilaian Kelompok Mata Pelajaaran. 

6. Pengertian pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

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

hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. 

Secara terminologis pendidikan agama Islam sering diartikan dengan 

pendidikan yang berdasarkan ajaran islam.
50

 Dalam pengertian yang lain dikatakan 

oleh Ramayulis, bahwa pendidikan agama islam adalah proses transinternalisasi 

pengetahuan dan nilai-nilai islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, 

pembiasaan, bimbingann, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya, 

guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup didunia dan diakhirat.
51

 

Ahmad D, Marimba memberikan definisi pendidikan agama islam sebagai 

bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam 

menujukepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran agama islam.
52

 Dari 

pengertian tersebut sangat jelas bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu proses 

educative yang mengarah kepada pembentukkan akhlak atau kepribadian baik. 

Sementara itu, Zakiyah Daradjat mendefinisikan pendidikan Agama Islam 

adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat 

memahami ajaran islam secara menyeluruh lalu menghayati tujuan, yang pada 

akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan islam sebagai pandangan hidup.
53
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Definisi pendidikan agama Islam secara lebih rinci dan jelas tertera dalam 

kurikulum pendidikan agama Islam ialah sebagai upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan pesera didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani, bertqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama islam 

dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Hadist, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman dibarengi dengan tuntunan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat 

beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. 

Dari pengertian tersebut dapat ditemukan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, dalam pembelajaran pendidikan agama islam yaitu sebagai berikut: 

a. Pendidikan agama islam sebagai usaha sadar, yakni kegiatan bimbingan, 

pengajaaran atau latihan yang dilakukan secara terencana dan sadar atas 

tujuan yang hendak dicapai. 

b. Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti 

ada yang dibimbing, diajari atau dilatih, dalam meningkatkan keyakinan 

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ajaran Islam. 

c. Pendidik atau guru pendidikan agama islamyang melakukan bimbingan, 

dan latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan 

pendidikan agama Islam. 

d. Kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam diarahkan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahamnan, penghayatan, dan pengamalan 
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ajaran agama Islam dari peserta didik, disamping untuk membentuk 

kesalehan sosial. 

Dari penjabaran pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan agama 

Islam disekolah diharapkan mampu membentuk kesalehan (individu) dan kesalehan 

sosial sehingga pendidikan agama Islam diharapkan jangan sampai menumbuhkan 

sikap intoleran dikalangan peserta didik serta masyarakat indonesia dan 

memperlemah kerukunan hidup umat beragama dan memperlemah persatuan dan 

kesatuan Nasional. Dengan kata lain, pendidikan agama Islam mampu menciptakan 

ukhhuwah Islamiyah.
54

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa 

Pendidkan Agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka 

mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran 

Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan, yang telah di tentukan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
55

 

7. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan  agam  islam  disekolah/madrasah  bertujuan  untuk menumbuhkan  

dan  meningkatkan  keimanan  melalui  pemberian  dan memupukan pengetahuan, 

penghayatan pengalaman serta pengalaman peserta didik  tentang agama  islam  

sehingga  menjadi  manusia  muslim  yang  terus berkembang  dalam  hal  keimanan,  
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ketaqwaannya,  berbangsa  dan  bernegara serta untuk melanjutkan pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi.
56

 

Sebagai salah satu bentuk ikhtiar meningkatkan mutu PAI prinsip-prinsip 

KTSP  telah  digariskan  sebagai  standard  dan  pedoman  pengajaran  dan 

pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :  

a. Prinsip Relevansi  

Secara  internal  bahwa  kurikulum  memiliki  relevansi  diantara 

komponen-komponen  kurikulum  (tujuan,  bahan  strategi,  organisasi,  dan  

evaluasi). Sedangkan secara eksternal, komponen-konponen tersebut memiliki 

relevansi dengan tuntunan ilmu pengettahuan dan teknologi.  

b. Prinsip Fleksibel  

Dalam  pengembangan  kurikulum  mengusahakan  agar  dihasilkan  

meiliki sifat  luwes,  lenutr,  dan  fleksibel.  Dalam  pelaksanaan  memungkinkan 

terjadinya  penyesuaian-penyesuaian  berdasarkan  situasi  dan  kondisi  tempat dan  

waktu  yang  selalu  berkembang,  serta  kemampuan  dan  latar  belakang peserta 

didik.  

c. Prinsip Kontinuitas  

Yakni  adanya  kesinambungan  dalam  kurikulum,  baik  secara  vertical 

maupun  secara  horizontal.  Pengalaman-oengalaman  belajar  yang  disediakan 

kurikulum  harus  memperhatikan  kesinambungan.  Baik  yang  ditingkat  kelas antar  

jenjang  pendidikan  maupun  antara  jenjang  pendidikan  dengan  jenis pekerjaan. 
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d. Prinsip Efisiensi  

Yaitu  mengusahakan  agar  dalam  pengembangan  kurikulum  mencapai 

tujuan tanpa kegiatan yang mubazir baik secara kualitas maupun kuantitas.
57
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Adapun penulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif karena penelitian kualitatif bisa menghasilkan informasi yang deskriptif 

yaitu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial yang 

detail, komperatif berbagai peristiwa dari situasi sosial yang lain.
58

 Menggunakan 

pendekatan deskriptif karena suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Ditunjukan 

untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 

fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Pendekatan penelitian 

deskriptif dalam bidang pendidikan dan kurikulum pengajaran merupakan hal yang 

cukup penting, mendeskripsikan fenomena-fenomena kegiatan pendidikan, 

pembelajaran, implementasi kurikulum pada berbagai jenis, jenjang dan satuan 

pendidikan.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (deskriptif 

kualitatif), karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan 

mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber. 
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Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori yang 

dibangun melalui data yang diperoleh dilapangan. 

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

karena mempunyai tiga alasan yaitu: Pertama, lebih mudah mengadakan penyesuaian 

dengan kenyataan yang berdimensi ganda, Kedua, Lebih mudah menyajikan secara 

langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subyek penelitian. Ketiga, memiliki 

kesepakatan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari 

pola-pola nilai yang dihadapi.
59

 Sedangkan menggunakan pendekatan deskriptif, 

karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan 

suatu gejala atau keadaan yang diteliti secara apa adanya serta diarahkan untuk 

memaparkan fakta-fakta, kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.
60

 Jadi 

melalui penelitian deskriptif ini agar penulis mampu mendeskripsikan tentang 

“Implementasi Kurikulum 2013 dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI di 

SMK AL-Hikmah Sridadi” 

B. Sumber Data  

Menurut suharsimi arikunto, yang dimaksud sumber data adalah subyek yang 

dari mana data-data diperoleh.
61

Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan 

menggunakan metode tertentu, baik berupa wawancara, observasi ataupun dokumen-
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dokumen. Sumber data merupakan suatu yang sangat penting karena dapat membantu 

lahirnya kualitas penelitian, Sumber data terdiri dari: 

1. Data primer yaitu data yang bersumber dari informan yang mengetahui secara 

jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Informan adalah orang 

yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 

dalam penelitian.
62

 Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari data-data 

yang didapat dari hasil wawancara dengan informan yaitu: 

a. Kepala sekolah, sebagai informan yang bertanggung jawab terhadap 

terlaksananya kurikulum di SMK Al-Hikmah Sridadi. 

b. Waka kurikulum, sebagai objek penelitian yang diindikasikan sebagai 

pelaku aktif dalam proses penerapan kurikulum di SMK Al-Hikmah 

Sridadi. 

c. Guru bidang studi pendidikan agama islam salah satu objek yang berperan 

penting dalam penerapan kurikulum di SMK Al-Hikmah Sridadi. 

2. Data skunder yaitu berupa data yang diperoleh selama melaksanakan studi 

kepustakaan, berupa literatur maupun data tertulis atau dokumen-dokumen 

yang berkenaan dengan penelitian disekolah. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk 
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memperoleh data yang valid dan aktual, maka didalam penelitian ini menulis 

menggunakan metode pengumppulan data sebagai berikut: 

1. Metode observasi 

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu titik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung. Kegiatan tersebut berkenaan dengan cara guru 

mengajar, peserta didik belajar, kepada sekolah yang sedang memberikan 

pengarahan, personil bidang pegawaian yang sedang rapat. Observasi dapat 

dilakukan secara partisipatif dan non partisipatif.
63

 Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode non partisipatif, karena dalam melakukan pengumpulan data 

menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. 

Tetapi dalam satu data penelitian tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, 

hal ini untuk menghindari kalau suatu saat data yang akan dicari merupakan data 

yang masih dirahasiakan.
64

 

Dalam hal ini penulis menggunakan metode observasi, untuk menggetahui 

secara langsung letak geografis, struktur sekolah yang meliputi sarana dan 

prasarana kegiatan belajaar mengajar, struktur kurikulum serta data guru dan 

kariawan di SMK Al-Hikma Sridadi kecamatan Kalirejo Lampung tengah. 
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2. Metode wawancara 

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studipendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Teknik pengumpulan data 

ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau selft-report, atau 

setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.
65

 

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh informasi tentang 

Implementasi kurikulum 2013 dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI di 

SMK Al-Hikmah Sridadi, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan 

kurikulum 2013 dalam peningkatan belajar siswa SMK Al-Hikmah Sridadi. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar 

maupun elektronik. Dokumen yang di himpun yang sesuai dengan tujuan fokus 

masalah.
66

 Dengan teknik domentasi ini peneliti dapat memperoleh informasi 

bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari 

macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan. 
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Metode ini penulis gunakan untuk meneliti benda-benda tertulis seperti 

letak geografis, sejarah berdirinya sekolah, struktur sekolah, struktur kurikulum, 

prestasi akademik yang pernah diperoleh dan juga sarana prasarana. 

D. Teknik analisis data  

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, milah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskanapa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.
67

 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data 

kedalam kategori, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendirimaupun orang lain. 

Penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif yaitu dimulai dari fakta-fakta 

yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus. Dalam analisis 

data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. Dengan pertimbangan bahwa 

penelitian ini berusaha menggambarkan data secara sistematis, ringkasan dan 

sederhana tentang Implementasi kurikulum dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran PAI di SMK Al-Hikmah Sridadi seningga lebih mudah dipahami 

oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil. 
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Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data (data reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu di catat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama 

penelitian ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan 

rumit.untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data.
68

Dalam konteks 

penelitian ini reduksi data dilakukan dengan meletakkan data yang diperoleh dari 

hasil observasi. Wawancara selama proses penelitian berlangsung sehingga 

penelitian ini berfokus pada persoalan yang diangkat, yakni Implementasi 

kurikulum 2013 dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAIdi SMK AL-Hikmah 

Sridadi Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah. 

2. Penyajian data(display data) 

Jalur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian yang paling sering 

digunakan pada data kualitatif dimasa lalu adalah bentuk teks yang bersifat naratif. 

Teks naratif dalam hal ini melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses 

informasi dan mengikis kecenderungan-kecenderunganmereka untuk menemukan 
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pola-pola yang sederhana.
69

 Studi deskriptif ini penyajian data dilakukan dengan 

menyusun secara sistematis keseluruhan data yang diperoleh dari wawancara dan 

observasi pada responden yang dijadikan sebagai objek penelitian di SMK Al-

Hikmah Sridadi, setelah dilakukan pemilihan dan pemilahan data. Hal ini 

dilakukan agar dalam penarikan kesimpulan. 

3. Penarikan Kesimpulan(conclusion drawing/verification) 

Keguayan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan atau 

verifikasi. Kesimpulan adalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. 

Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu 

sesingkat mungkin pemikiran yang melinats penganalisis selama ia menulis. Suatu 

tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu 

seksama dan memakan tenaga.
70

 

Setelah data diolah dengan cara diatas, maka peneliti analisa dengan cara 

berfikir induktif. Berpikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, 

peristiwa-peristiwa yang kongrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus 

itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.
71

Dengan demikian, 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah 

dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 
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masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan.
72

 

E. Keabsahan Data 

Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan 

validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap satu data.
73

Triangulasi dalam uji 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu. 

Teknik triangulasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu: 

1. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara mengcek data yang telah diberoleh melalui berapa sumber. 

2. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

3. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data yang dikumpulkan 

dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber segar, belum 

banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih 

kredibel.
74
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan ketiga jenis triangulasi tersebut, 

yang pertama, triangulasi sumber yang berupa informasi dari tempat, peristiwa, dan 

dokumen serta arsip yang memuat catatan berkaitan dengan data yang dimaksud. 

Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga, triangulasi waktu pengumpulan data 

merupakan kapan dilaksanakannya triangulasi atau pengumpulan data. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Singkat SMK Al-Hikmah Kalirejo 

SMK Al-Hikmah Kalirejo yang beralamat di Jln. Raya Dridadi KM. 05, 

merupakan Sekolah Menengah Kejuruan berbasis teknologi yang berdiri secara 

mandiri. SMK atau yang dahulunya dikenal dengan STM ini, membekali siswa tidak 

hanya bidang akademik, tetapi juga membekali dengan ketrampilan/skill. SMK Al-

Hikmah Kalirejo menyelenggarakan 3 jurusan yaitu: TSM (Teknik Otomotof 

Sepedah Motor), TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) dan TKR (Teknik Kendaraan 

Ringan). Proses pendidikan yang dilakukan mengarahkan pada kecakapan hidup 

dengan mengenali dan mengembangkan potensi yang mereka miliki, sehingga dapat 

mencetak lulusan yang berilmu, berakhlakul karimah dan berkopeten dibidangnya. 

Dengan dibekali kemampuan tersebut diharapkan lulusan siap tujuan langsung untuk 

membuka lapangan pekerjaan atau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. 

2. Visi dan Misi Sekolah 

Visi:  

Menjadi lembaga pendidikan yang unggul berdasarkan iman dan taqwa serta 

mampu menghasilkan lulusan yang berkompeten IPTEK. 

Misi: 

a. Menyelenggarakan Pendidikan secara efektif dan efesien guna membangun 

kompetensi IMTAQ dan IMTEK. 

         62 
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b. Menumbuhkan semangat kemandirian, ketrampilan, optimis serta 

mempunyai Etos kerja yang tinggi. 

c. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. 

d. Menghasilkan kualitas lulusan yang cerdas, berakhlakul karimah dan 

berkompeten sesuai kebutuhan. 

 

3. Keadaan Peserta Didik 

Tabel 3 

Tahun Pelajaran2014/2016 

Kelas 
Program Keahlian 

   Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Rombel 
Keterangan 

Kelas X Teknik Komputer dan Jaringan 103 3  

Teknik Sepeda Motor 49 2 

   

   

   

   

Jumlah 152 Orang 5 Rombel 

Kelas 

XI 

Teknik Komputer dan Jaringan 98 3  

Teknik Sepeda Motor 139 5 

   

   

   

   

Jumlah 237 Orang 8 Rombel 

Kelas 

XII 

    

   

   

 Jumlah 0 0  

TOTAL 389 Orang 13 

Rombel 

 

Sumber: dokumentasi struktur sekolah 
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4. Struktur Organisasi 

Tabel 2 

Struktur organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayasan SMK Al-Hikmah 

Kepala Sekolah 

H. Muhsinun, S.Pd, M.Pd 

Komite sekolah 

Tata usaha 

M. Ikhwani, S.Pd 

Waka Kesiswaan/sar Pras 

Drs. suwardi 

Waka kurikulum/humas 

Hakam rois, S.T/waluyo, S.Pd 

Ka. Program keahlian TSM 

Taupik Urahman D, S.T 

Ka. Program Keahlian TKJ 

Sudarmoko, S.Kom 

BK/BP 

Kristianawati, 

S.Pd 

Wali kelas X 

Rudi yanto, 

S.Pd 

Wali kelas XI Wali kelas XII 

Siswa 
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5. Keadaan Sarana Prasarana Sekolah 

 

Tabel 4 

Sarana dan Prasarana Al-Hikamah 

 

No 
 

Jenis Ruangan 

 

Kebutuhan 

 

Tersedia 

 

Kekurangan 

 

Keterangan 

1 Ruang Kelas 13 13 0  

2 Ruang Gambar 0 0 0  
3 Ruang Praktik 

a. BengkelSepeda motor 

b. BengkelKomputer 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

2 

5 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

4 Labolatorium 

a. Komputer /KKPI 
 

2 

 

 
2 

 

 
0 

 

 

5 Lapangan Olah Raga 

a. LapanganVolly 

b. LapanganBasket 

c. Lapangan Bola /Futsal 

d. LapanganTenis 

e. Lapangan 

Bulutangkis 

 

1 

1 

1 

0 

0 

 

1 

1 

1 

0 

0 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

6 Ruang Guru 1 1 0  

Sumber: dokumentasi struktur sekolah 

 

Sarana Penunjang  Kegiatan Belajar Mengajar dan Kegiatan EkstraKurikuler 

 

No Jenis Ruangan Kebutuhan Tersedia Kekurangan Keterangan 

1 WC Guru 3 2 1  

2 WC Siswa 4 3 1  

3 Ruang Kegiatan Siswa 2 1 1  

4 Ruang Rapat 1 1 0  

5 Aula / Ruang Serbaguna 1 0 1  

6 Perpustakaan 1 0 1  

7 Ruang Media 1 1 0  

8 Mesjid 1 1 0  
9 Kantin 

a. Guru 

b. Siswa 

 

1 

5 

 

1 

5 

 

0 

0 

 

 

Sumber: dokumentasi struktur sekolah 
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6. Prestasi Al-Hikmah Kalirejo tahun ajaran 2014 s/d 2016 

 

Tabel 5 

Prestasi SMK Al-Hikmah TA 2014/2016 

 

1) Akademik 

Sumber: dokumentasi struktur sekolah 

 

2) Non akademik 

No  Jenis  Lembaga/ 

Penyelenggara 

Prestasi yang 

dicapai 

Tingkat  Tahun  

1 PERKEMPI KWARCAP 

LAMTENG 

Juara 1 Lamteng 2014 

2 Gerak Jalan Putra 

Tingkat SLTA 

Kecamatan 

kalirejo 

Juara 1 Kec. 

Kalirejo 

2015 

3 Stand up comedy SMA N 1 

Bangunrejo 

Juara 1 Lamteng 2015 

4  Pionering  SMAN 1 

Bangunrejo 

Juara 1 Lamteng 2015 

5 LPM putra tingkat 

penegak 

SMA N Kota 

Gajah 

Juara 1 Lamteng 2016 

6 Lomba fotografi SMA N 1 

Bangunrejo 

Juara 1 Lamteng 2015 

7 Lomba fotografi SMA N 1 

Bangunrejo 

Juara 2 Lamteng 2015 

8 Stand up comedy SMA N 1 

Bangunrejo 

Juara 2 Lamteng 2015 

9 Tari kreasi SMA N 1 

Bangunrejo 

Juara 2 Lamteng 2015 

10 Pemanfaatan 

bahan bekas 

SMA N 1 

Bangunrejo 

Juara 2 Lamteng 2015 

11 Pecak silat kelas F 

putra 

Lampung 

Tengah 

Juara 2 Lamteng 2016 

12 Pecak silat kelab 

B putri 

Lampung 

Tengah 

Juara 2 Lamteng 2016 

No. Jenis Lembaga / 

Penyelenggara 

Prestasi Yang Dicapai Tingkat Tahun 

1. Lomba 

Membuat Blog 

 SMA N 1 

Bangunrejo 

Juara 1 Lampung 

Tengah 

2015 
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13 Volly ball putra Kecamatan 

Kalirejo 

Juara 3 Kec. 

Kalirejo 

2015 

14 Volly ball putra SMA N 1 

Bangunrejo 

Juara 3 Lamteng 2015 

15 Catur  SMA N 1 

Bangunrejo 

Juara 3 Lamteng 2015 

16 Menggambar  SMA N 1 

Bangunrejo 

Juara 3 Lamteng 2015 

17 Gerak jalan putra STAI Ma’arif 

Kalirejo 

Juara 3 Lamteng 2015 

Sumber: dokumentasi struktur sekolah 
 

 

B. Implementasi Kurikulum 2013 untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMK Al-Hikmah Kalirejo 

Sesuai wawancara penulis dengan Kepala Sekolah mengenai Implementasi 

Kurikulum 2013 di SMK Al-Hikmah Kalirejo adalah: 

“SMK Al-Hikmah Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah sudah menerapkan 

kurikulum 2013 dan semua mata pelajaran sudah menerapkan model pembelajaran 

saintifik termasuk pelajaran pendidikan agama Islam. Implementasi kurikulum 2013 

di sekolah ini sudah cukup bagus walaupun secara umum masih ditemukan para guru 

khususnya guru PAI masuk mengajar dalam kelas tanpa administrasi yang lengkap 

seperti RPP, buku daftar hadir, media pembelajaran, dan hanya mengandalkan buku 

paket saja. Namun setelah diberikan teguran secara lisan dan kemudian disupervisi 

dalam setiap bulannya sudah mulai ada sedikit peningkatan”
75

 

 

Adapun menurut Waka Kurikulum mengenai Implementasi Kurikulum 2013 di 

SMA Al-Hikmah Kalirejo adalah sebagai berikut: 

“saya menghimbau kepada guru-guru untuk membuat perangkat pembelajaran 

sesuai dengan kurikulum yang dijalankan di sekolah ini yaitu sudah menggunakan 

kurikulum 2013. Langkah-langkah implementasi dalam KBM disini yang pertama-

tama kami tetap fokus pada buku pedoman pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

                                                             
75

 Wawancara dengan Bapak Muhsinun, Kepala Sekolah, pada tanggal 11 Mei, di Ruang 

Kepala Sekolah 
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dari pusat yang tentunya mengacu rambu-rambu dan tujuan kurikulum yang sudah 

ditetapkan dan semuanya itu kita wujudkan dalam bentuk RPP juga jurnal KBM.”
76

 

 

 

Seorang guru merupakan pendukung yang paling berpengaruh dan berkontribusi 

besar terhadap mutu pendidikan adalah guru yang profesional dan guru yang 

sejahtera. Namun dalam pelaksanaan keguatan pembelajaran guru PAI belum 

menunjukkan kompetensi yang dimilikinya sebagai seorang guru. Oleh karena itu, 

guru sebagai salah satu komponen dalam pencapaian tujuan pembelajaran harus 

profesional dalam melaksanakan berbagai tugas mendidik. Mengajar, membimbing, 

melatih, mengarahkan, menilai atau mengevaluasi yang diamanahkan kepadanya. 

 

Pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum 2013 dilaksanakan di SMK Al-

Hikmah Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru Pendidikan Agama Islam yang mengungkapkan bahwa: 

 “Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas kami menggunakan pendekatan 

scientifik karena pendekatan ini merupakan proses belajar yang membantu guru untuk 

mengaitkan atau menghubungkan materi yang diajarkan dengan keadaan atau situasi 

kondisi nyata peserta didik, dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan terhadap mereka sebagai anggota 

keluarga dan masyarakat. Dengan konsep semacam ini diharapkan belajar akan lebih 

bermakna bagi peserta didik”
77

 

 

Data juga di dukung dengan hasil wawancara dengan bapak Robi yang 

mengungkapkan bahwa: 
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“Dalam pembelajaran di kelas kami menggunakan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik, sehingga pembelajaran dapat berjalan 

sesuai dengan harapan tujuan dari pendidikan terutama Pendidikan Agama Islam.”
78

 

 

Namun, hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap siswa dan siswi 

menunjukkan hasil yang berbeda dengan pernyataan yang telah di sampaikan 

guru.“dalam pembelajaran ini loh bu, dalam pembelajaran dikelas itu membosankan, 

karena guru menggunakan metode itu-itu aja”
79

 

 

Jadi, kesimpulan dari wawancara pelaksanaan pembelajaran di SMK Al-Hikmah 

menunjukkan bahwa guru belum optimal dalam proses pembelajaran, sebab siswa-

siswi merasa tidak ada perubahan dalam pengetahuannya terkait mata pelajaran PAI. 

 

Teknik evaluasi pembelajaran PAI yang digunakan SMK Al-Hikmah Kalirejo 

Kabupaten Pringsewu adalah dengan menggunakan teknik tes dan non tes yang 

mencangkup efektif, kognitif, dan psikomotor. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

bapak Robi.
80

 

“Teknik evaluasi pembelajaran PAI menggunakan peniaian tes dan non tes yang 

mana penilaian tersebut mencangkup kognitif, afektif, dan psikomotor. Tes yang 

berupa 1) pretest (tes awal), tes ini merupakan tes yang diberikan sebelum pengajaran 

dimulai. Tes awal pada mata pelajaarn PAI siswa dilaksanakan secara acak, yaitu 

pendidik menunjuk peserta didik untuk menjawab pertanyaan secara lisan tentang 

materi yang telah dibahas minggu lalu, tes ini untuk melihat apakah peserta didik 

sudah paham dan masih ingat materi yang telah dijelaskan minggu lalu serta peserta 

didik disuruh membaca bagian ayat apakah dalam bacaannya sudah sesuai dengan 

kaedah tajwid atau belum. 2) tes tengah kegiatan yakni tes yang dilaksanaakn disela-
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sela atau pada waktu-waktu tertentu selama proses pembelajaran berlangsung. 3) 

post-test yaitu test yang diberikan setelah proses pembelajaran berakhir, 4) tes 

formatif tes ulangan harian, tengah semester, dan 5) test sumatif berupa ulangan 

semester. Sedangkan non test tindakan dengan teknik penskoran”.  

 

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa Implementasi Kurikulum 2013 di SMK 

Al-Hikmah melalui pendekatan saintifik sudah berjalan cukup baik dan diterapkan 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang peneliti lakukan di kelas X 

TKJ 1 dan TSM 2 namun ada beberapa hal yang menjadi penghambat yaitu guru 

tidak menggunakan media ataupun alat peraga dalam mengajar, dan menggunakan 

metode yang membosankan peserta didik. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak 

muhsinun di awal penelitian bahwasanya sudah menerapkan kurikulum 2013 melalui 

pendekatan saintifik di SMK Al-Hikmah Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah 

termasuk yang sudah dilakukan oleh Guru pada mata pelajaran PAI diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan didalam kelas, metode ceramah masih 

sedikit mendominasi jalannya pembelajaran, sehingga pembelajaran masih 

berpusat pada guru. Siswa merasa bosan dengan metode yang di berikan guru 

yang tidak variasi, Sebelum pembelajaran di akhiri, peserta didik diberi tugas 

atau evaluasi untuk mengerjakan tugas pada materi yang telah di ajarkan. 

2) Pengawasan atau evaluasi dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan non 

tes. Tes yanng berupa a) (pre-test) tes awal, tes ini merupakan tes yang 

diberikan sebelum pengajaran dimulai. b) tes tengah kegiatan yakni tes yang 

dilaksanakn di sela-sela atau pada waktu-waktu tertentu selama proses 
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pembelajaran berlangsung. c) post-test, yaitu test yang diberikan setelah proses 

pembelajaran berakhir, d) tes formatif, tes ulangan harian, tengah semester dan 

f) tes sumatif berupa ulangan semester. Sedangkan non tes berupa tes tindakan 

dengan teknik penskoran yaitu ujian praktek. 

Guru sebagai salah satu komponen penentu masa depan bangsa dan penentu 

mutu pembelajaran harus bermutu dan berkinerja baik dalam era globalisasi dengan 

berusaha menguasai berbagai teknologi informasi dan komunikasi. Guru sebagai 

komponen penentu mutu pembelajaran dalam sistem pendidikan nasional memiliki 

peranan yang sangat strategis dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran. 

Mutu Pembelajaran PAI di SMK Al-Hikmah Kalirejo dapat dilihat dari 

beberapa indikator seperti komponen proses pembelajaran yaitu perencanaan, proses 

pembelajaran dan evaluasi. Sedangkan komponen hasil pembelajaran dapat dilihat 

dari hasil/prestasi dan angka kelulusan. Sebagaimana hasil penelitian penulis sebagai 

berikut: 

1. Komponen perencanaan 

Dalam perencanaan pembelajaran ada beberapa yang harus dapat disiapkan 

oleh guru yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran terdiri 

dari silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas 

mata pelajaran, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator 

pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode 
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pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.
81

 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di SMK Al-Hikmah Kalirejo, sekolah 

tersebut selalu mempersiapkan perencanaan pembelajaran dengan baik hal ini sesuai 

pernyataan saat wawancara Guru Pendidikan Agama Islam SMK Al-Hikmah 

Kalirejo. 

 Ya, tentu saja dewan guru di SMK Al-Hikmah Kalirejo selalu mempersiapkan 

perangkat pembelajaran, saya selalu membuat RPP, dan silabus. Agar nanti ketika 

pelaksanaan pembelajaran bisa melaksanakan pembelajaran bisa melaksanakan nya 

dengan maksimal, karena itu adalah salah satu dari perencanaan pembelajaran. Kami 

juga mempersiapkan alat peraga dan media yang relevan. Sehingga murid bisa lebih 

memahami tentang materi yang di sampaikan
82

 

 

Hasil wawancara dengan guru tersebut diperkuat dengan hasil wawancara 

yang dilakukan dengan Kepala sekolah SMK Al-Hikmah Kalirejo, sebagai berikut: 

Ya, tentu saja dewan guru di SMK Al-Hikmah kalirejo kami selalu 

mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik, maka selalu membuat RPP, dan 

silabus serta perangkat pembelajaran yang lainnya.
83

 

 

Akan tetapi ketika peneliti melakukan wawancara dan menanyakan kepada 

pak robby selaku guru PAI di SMK Al-Hikmah Kalirejo apakah sudah membuat 

RPP dan silabus, guru tesebut mengakui bahwasanya dia belum membuat perangkat 

pembelajaran tersebut. Alasannya adalah dikarnakan belum sempat dan tidak ada 
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laptop untuk membuat kadang laptop sering rusak, guru PAI juga masih kuliah S1 

belum lulus banyak kerjaan yang harus dikerjakan.
84

 

Hal ini tidak relevan dengan teori rusman yang menjelaskan bahwa RPP dan 

silabus merupakan acuan untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya 

mencapai kompetensi dasar, setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun RPP secara lengkap sistematis agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik agar 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologi 

peserta didik. RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan 

dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan 

penjadwalan disatuan pendidikan.
85

 

Permasalahan pun peneliti temukan ketika melakukan observasi. Hasil 

observasi yang dilakukan ternyata ada guru belum mempersiapkan alat peraga atau 

media yang relevan, hal itu dapat dilihat dari dokumentasi yang peneliti dapatkan. 

Hasil observasi tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan 

dengan siswa SMK Al-Hikmah Kalirejo.  

                                                             
84
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Pada saat guru mengajar sering sekali guru tidak menggunakan alat peraga dan 

media belajar, guru hanya membawa pena, kadang guru tidak membawa buku 

paket.
86

 

 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan diperkuat dengan dokumentasi 

serta teori diatas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa perencanaan pembelajaran 

yang ada di SMK al-hikmah kalirejo sebagian indikator sudah terlaksana. Akan tetapi 

ada juga yang belum terlaksana dikarenakan masih terdapat guru yang belum 

membuat RPP serta terkadang belum menggunakan alat peraga dan media 

pembelajaran. 

2. Pelaksanaan pembelajaran  

a. Persyaratan pelaksanaan pembelajaran 

Kepala sekolah menjelaskan bahwasanya persyaratan pelaksaaan 

pembelajaran di SMK Al-Hikmah dalam hal (Rombel) rombongan belajar 

sudah baik dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. 

Pembelajaran di SMK Al-Hikmah Kalirejo untuk rombongan belajarnya 

sesuai antara jumlah murid dan jumlah ruangan, jadi Kegiatan belajar 

mengajar tetap nyaman dan kondusif.
87

 

 

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah tersebut diperkuat dengan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan guru PAI di SMK Al-Hikmah Kalirejo, 

sebagai berikut: 
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Terkait rombongan belajar di SMK Al-Hikmah Kalirejo sudah efektif. 

Guru harus bisa berinovasi membuat kelas menjadi hidup dan nyaman.
88

 

 

Siswa dalam satu ruangan tidak melebihi jumlah maksimal. Hal tersebut 

sesuai dengan teori Rusman yang mengatakan bahwa: 

Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar adalah 

1) SD/MI  : 28 peserta didik 

2) SMP/MTS : 32 peserta didik 

3) SMA/MA  : 32 peserta didik 

4) SMK/MAK: 32 peserta didik
89

 

Berdasarkan wawancara, observasi dan diperkuat dengan dokumentasi 

serta teori diatas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa dalam hal 

rombongan belajar (rombel) sudah efektif, hal itu dikarenakan jumlah siswa 

sebanding dengan jumlah ruangan. 

b. Proses pelaksanaan pembelajaran  

1) Kegiatan pendahuluan 

Menerut teori Rusman pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam 

suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan 

motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif 
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dalam proses pembelajaran
90

. Hal ini sesuai pernyataan saat mewawancarai 

guru PAI SMK Al-Hikmah kalirejo sebagai berikut: 

Ya, saya selalu melakukan pendahuluan untuk memulai materi 

pelajaran, hal itu bertujuan untuk menjelaskan pentingnya materi pelajaran 

yang akan dipelajari, selain itu kerapihan tempat duduk siswa juga hendaknya 

perlu diperhatikan agar proses kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan 

baik.
91

 

Hal tersebut tidak sesuai dengan yang di katakan Bapak Robi Guru 

Pendidikan Agama Islam: 

Ya, saya melakukan pendahuluan untuk memulai materi pelajaran, dengan di 

laksanakan pendahuluan maka proses belajar mengajar akan efektif, dan 

adanya semangat untuk peserta didik.
92

 

 

  Hasil wawancara tersebut berbeda dengan hasil wawancara yang 

peneliti lakukan dengan siswa SMK Al-Hikmah Kalirejo  

Sebelum pelajaran dimulai guru tidak mengaitkan pelajaran yang akan di 

bahas dengan pelajaran yang sudah di pelajari. Terkadang guru lupa kalau kita 

ini ada Tugas Rumah.
93

 

 

Akan tetapi yang di katakan guru bertolak belakang dari hasil observasi yang 

peneliti lakukan, bahwasanya ternyata guru dalam memulai pelajaran tidak 

melakukan pendahuluan, tidak mengaitkan pelajaran sebelumnya dengan 

pelajaran yang akan dibahas. 
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Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan diperkuat dengan teori diatas, 

maka peneliti dapat menganalisis bahwa dalam kegiatan pendahuluan guru 

belum melaksanakannya dengan baik ketika memulai pembelajaran. 

2) Kegiatan inti 

Menurut teori rusman kegiatan inti merupakan proses pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi dasar. kegiatan pembelajaran dilakukan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarasa, 

kreativitas,dan kemandirian sesuai dengan bakat, kegiatan ini dilakukan secara 

sistematis yang penelitian lakukan dengan guru mata pelajaran Agama Islam 

adalah sebagai berikut: 

Ketika dilaksanakan proses kegiatan belajar mengajar memang sudah 

seharusnya semua materi yang disampaikan sesuai dengan RPP, namun materi 

yang disampaikan harus jelas, harus memiliki wawasan yang luas, 

ketrampilan, inovasi, dan kreativitas itu semua harus dikuasai dan diterapkan 

dalam kegiatan belajar mengajar.
94

 

 

Hal senada dikatakan oleh ibu umi, pada saat mengajat harus membawa RPP 

dan kita mengajar sesuai dengan RPP yang kita buat.
95

Hasil wawancara 

dengan guru tersebut tidak relevan dengan hasil wawancara yang dilakukan 

kepada peserta didik, yaitu sebagaii berikut: 

Pada saat belajar dikelas materi yang disampaikan oleh guru mata pelajaran 

pendidikan agama islam kami susah memahami apa yang disampaikan karena 
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cara ngajarnya gitu-gitu aja seringnya presentasi terus, dan ketika waktu 

istirahat pelajaran pendidikan agama islam belum selesai.
96

 

 

Hasil wawancara dengan siswa tersebut diperkuat dengan hasil observasi yang 

peneliti lakukan, bahwasannya ketika guru melaksanakan kegiatan 

pembelajaran peneliti guru tersebut belum maksimal menguasai materi, 

sehingga siswa kurang memahami. Tidak adanya inovasi dalam kreativiitas 

dalam proses pembelajaran serta penggunaan alokasi waktu yang kurang 

efektif.  

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan diperkuat dengan teori diatas, 

maka peneliti dapat menganalisis bahwa dalam kegiatan inti untuk mata 

pelajaran pendidikan agama islam masih belum terlaksana dengan baik, hal ini 

di lihat dari  hasil wawancara dengan siswa dan hasil observasi yang 

dilakukan oleh peneliti menyebutkan bahwa ada beberapa sub indikator yang 

tidak dilasanakan sehingga hal itu membuat kegiatan belajar mengajar 

menjadi kurang efektif dan efisien. 

3) Kegiatan penutup 

Menurut teori Rusman penutupan merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuuk 

rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, serta tidak 

lanjut.
97
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Hal ini sesuai pernyataan saat mewawancarai guru SMK Al-Hikmah 

kalirejo sebagai berikut: 

Tentu, ketika menutup pelajaran saya menyimpulkan kegiatan belajar 

mengajar atau materi yang telah disampaikan, melakukan evaluasi serta 

melakukan pengayaan dan pendalaman.
98

 

 

Hasil wawancara dengan guru tersebut diperkuat dengan hasil wawncara 

yang dilakukan dengan siswa, sebagai berikut: 

Ya, guru selalu menyimpulkan pelajaran apa yang telah disampaikan, 

menanyakan lagi apa yang telah disampaikan dan mempertegas apa yang 

telah disampaikan.
99

 

 

Bahwasanya kegiatan penutup dilakukan oleh guru dengan memberikan 

rangkuman atau kesimpulan, umpan balik serta pendalaman. Berdasarkan 

teori, hasil wawancara dan diperkuat dengan hasil observasi diatas maka 

peneliti dapat menganalisis bahwa dalam kegiatan penutup sudah terlaksana 

dengan baik. Hal itu dikarenakan dalam kegiatan penutup guru memberikan 

rangkuman atau kesimpulan, umpan balik serta memberikan tugas yang 

sifatnya memberikan pengayaan dan pendalaman. 

 

3. Penilaian hasil pembelajaran 

Menurut teori rusman penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil 

pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, 

serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, 
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dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, 

sistematis, dan terprogram dengan menggunakan test dan nontest dalam 

bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian 

hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, portofolio serta penilaian diri. 

Penilaian hasil pembelajaran menggunakan standar penilaian pendidikan dan 

panduan penilaian kelompok mata pelajaran.
100

 

Hal ini disampaiakn kepala sekolah ketika peneliti melakukan wawancara, 

sebagai berikut: 

Penilaian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian 

kompetensi lulusan, penguasaan pengetahuan, serta untuk memeantau dan 

mengevaluasi, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar, siswa secara 

berkesinambungan, namun hal yang harus diperhatikan penilaian itu 

hendaknya berdasarkan RPP dan silabus.
101

 

 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah tersebut diperkuat dengan hasil 

wawancara yang peneliti lakukan dengan guru PAI di SMK Al-Hikmah 

Kalirejo, sebagai berikut: 

Banyak cara yang dilakukan dalam penilaian kepada siswa, yaitu dengan 

cara memberikan tugas, baik tugas rumah ataupun dikelas, pengamatan, 

ulangan, ujian sekolah atau penilaian yang lainnya bila diperlukan, yang pasti 

penilaian kompetensi maupun sikap dan akhlak.
102

 

 

Hasil wawancara dengan guru tersebut juga diperkuat dengan hasil 

wawancara kepada siswa, sebagai berikut: 
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Ya, setiap guru memberikan tugas pekerjaan rumah atau kelas pasti hasil 

tugas kami tersebut selalu dikumpul untuk di beri penilaian. Kadang juga 

dengan kerapihan dinilai, beliau ada salah satu buku yang berisi tentang nilai 

kami.
103

 

 

Hasil wawancara dengan guru dan siswa tersebut  relevan dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada bab V bab bentuk 

Penilaian Pasal 6 dan 7 sebagai berikut: 

1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, 

pengamatan, penguasaan dan bentuk lain yang diperlukan. 

2) Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk: 

a. Mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. 

b. Memperbaiki proses pembelajaran, dan 

c. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, 

akhir semester, akhir tahun dan kenaikan kelas. 

Pasal 7 sebagai berikut: 

1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan bentuk ujian 

sekolah. 

2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penentuan kelulusan dari 

satuan pendidikan. 

3) Satuan pendidikan menggunakan hasil penilaian oleh satuan 

pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) untuk melakukan perbaikan dan 

penjaminan pendidikan pada satuan pendidikan. 

4) Dalam rangka perbaikan dan penjaminan mutu pendidikan 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), satuan pendidikan 

menetapkan kriteria ketuntasan minimal serta kriteria dan kenaikan 

kelas peserta didik.
104
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Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan diperkuat dengan teori 

diatas, maka peneliti dapat menganalisis bahwa dalam penilaian hasil 

pembelajaran sudah terlaksana dengan baik, penilaian yang dilakukan 

sudah memenuhi indikator mutu pembelajaran dari teori rusman maupun 

dari Peraturan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi 

Kurikulum 2013 dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SMK Al-Hikmah Kalirejo, baik melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. 

Maka penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Implementasi kurikulum 2013 dalam meningkatkan mutu pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMK Al-Hikmah Kalirejo 

Implementasi kurikulum 2013 di SMK AL-Hikmah agar dapat memperoleh 

hasil yang optimal maka guru harus bisa menjadi motivator peserta didik dengan baik 

dan bisa membawa dan mengarahkan potensi peserta didik tersebut, dan bisa 

membentuk suatu budi pekerti dan perilaku peserta didik untuk menjadi lebih baik 

dan mempunyai akhlak yang mulia dan bisa menjadi siswa yang cerdas. 

Dalam proses implementasi kurikulum 2013 dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran PAI siswa SMK Al-Hikmah Kalirejo, dapat disimpulkan bahwa 

terbatasnya kemampuan guru PAI memahami kurikulum 2013. Dalam kurikulum 

2013 guru di tuntut untuk menggunakan metode yang variatif. Namun dalam 

pelaksanaannya guru mengalami beberapa hambatan yang cukup serius seperti 

keterbatasan dan kemampuan mengelola kelas, peserta didik merasa bosan dengan 

    83 
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metode yang guru gunakan ada guru yang tidak menggunakan media atau alat peraga 

dalam pembelajaaran. 

Kesimpulan dari Indikator pencapaian mutu pembelajarandi SMK Al-Hikmah 

Kalirejo:Perencanaan pembelajaran di SMK Al-Hikmah Kalirejo sudah terlaksana 

namun dalam langkah-langkah penerapan RPP dalam kelas tidak sesuai dengan RPP 

yang guru buat, guru juga tidak menggunakan media pembelajaran dan alat peraga. 

Kegiatan pendahuluan guru sudah melaksanakan, namun ada beberapa 

indikator yang guru tidak lakukan seperti: ada salah satu guru kadang menggunakan 

RPP namun kadang tidak.Dalam kegiatan inti untuk mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam masih belum terlaksana dengan baik, hal ini dilihat dari hasil 

wawancara dengan peserta didik dan hasil observasi yang peneliti lakukan 

menyebutkan bahwa ada beberapa sub indikator yang tidak dilaksanakan sehingga hal 

itu membuat kegiatan belajar mengajar menjadi kurang efektif dan efesien.  

kegiatan penutup sudah terlaksana dengan baik. Hal itu dikarnakan dalam 

kegiatan penutup guru memberikan rangkuman atau kesimpulan, umpan baik serta 

memberikan tugas yang sifat nya memberikan pengayaan dan pendalaman.Dalam 

penilaian hasil pembelajaran sudah berjalan dengan baik penilaian yang dilakukan 

sudah memenuhi indikator mutu pembelajaran dari teori Rusman maupun dari 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah disajikan, maka 

penulis mencoba mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

Hendaknya bagi guru selalu menyiapkan perangkat pembelajaran seperti 

silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata 

pelajaran, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian 

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Sehingga ketika 

akan melaksanakan pembelajaran guru sudah siap dan bisa menyampaikan materi 

dengan maksimal. 

Ketika akan memulai pelajaran hendaknya guru memperhatikan sikap dan 

tempat duduk siswa, menjelaskan pentingnya materi pelajaran yang akan dipelajari, 

serta melakukan apresiasi (mengaitkan materi yang disajikan dengan materi yang 

telah dipelajari sehingga terjadinya kesinambungan). Dalam pelaksanaan 

pembelajaran sebaiknya kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarasa, kreativitas dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik.Menutup 

kegiatan  pembelajaran yang dilakukan hendaknya guru ketika mengakhiri aktivitas 

pembelajaran dengan memberikan rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan 

refleksi, maupun umpan balik, serta tindak lanjut agar siswa bisa memahami materi 

yang telah disampaikan.  
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KERANGKA OBSERVASI 

 

No Indikator Sub indikator 

1.  Perencanaan Pembelajaran a. RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran)  

b. Silabus  

1) Identitas mata pelajaran 

2) Standar Kompetensi 

3) Kompetensi Dasar  

4) Indikator pencapaian kompetensi 

5) Tujuan pembelajaran 

6) Materi ajar 

7) Alokasi waktu 

8) Metode pembelajaran 

9) Kegiatan pembelajaran  

10) Metode pembelajaran 

11) Penilaian hasil belajar 

12) Sumber belajar 

2.  Pelaksaan Proses pembelajaran a. Persyaratan Pelaksanaan Proses 

Pembelajaran 

1) Rombongan belajar 

2) Beban kerja minimal  guru 

3) Buku teks pelajaran 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

1) Kegiatan pendahuluan 

2) Kegiatan inti 

3) Kegiatan penutup 

3.   Penilaian Hasil Pembelajaran a. Penilaian hasil belajar peserta didik 

meliputi aspek: 

1) Sikap 

2) Pengetahuan 

3) Ketrampilan  

(sumber: teori Rusman Model-Model Pembelajaran Pengembangan Profesionalisme 

Guru) 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Panduan Wawancara Kepala Sekolah  

1) Bagaimana penerapan kurikulum 2013 di SMA Al-Hikmah Kalirejo ? 

2) Apakah dalam perencanaan pembelajaran guru selalu menyiapkan RPP, 

Silabus dan Perangkat Pembelajaran lainnya ?  

3) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di SMK Al-Hikmah Kalirejo dalam 

rombongan belajar (rombel) ?  

4) Bagaimana teknik evaluasi yang digunakan guru ? 

2. Panduan Wawancara Bidang Kurikulum  

1) Bagaimana penerapan kurikulum 2013 di SMA Al-Hikmah Kalirejo ? 

2) Apakah dalam perencanaan pembelajaran guru selalu menyiapkan RPP, 

Silabus dan Perangkat Pembelajaran lainnya ?  

3) Apakah  guru PAI selalu  melakukan tahapan evaluasi pembelajaran di SMK 

Al-Hikmah Kalirejo ?  

3. Panduan Wawancara Guru PAI dan Budi Pekerti  

1) Bagaimana penerapan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 di 

SMK Al-Hikmah Kalirejo ? 

2) Apakah dalam perencanaan pembelajaran guru selalu menyiapkan RPP, 

Silabus dan Perangkat Pembelajaran lainnya ?  

3) Apakah dalam perencanaan pembelajaran tersedia alat peraga dan media 

pembelajaran yang relevan ? 

4) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di SMK Al-Hikmah Kalirejo ? 
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5) Apakah  bapak selalu  melakukan  kegiatan  pembukaan  pada  saat 

pelaksanaan pembelajaran?  

6) Apakah guru PAI telah menggunakan buku panduan guru?  

7) Apakah  guru  PAI  setiap mengajar menggunakan variasi media dalam 

mengajar ?  

8) Apakah  bapak selalu  melakukan  kegiatan  penutupan  pada  saat berakhirnya 

pelaksanaan pembelajaran?  

9) Apakah  bapak selalu  menyiapkan  materi  dan  menguasai materi  yang akan 

di ajarkan?  

10) Apakah bapak dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode 

variatif?  

11) Bagaimanakah  tekhnik  bapak dalam  melakukan  evaluasi  pembelajara PAI? 

4. Panduan Wawancara Dengan Siswa 

1) Apakah dalam pembelajaran guru menggunakan alat peraga dan media 

pembelajaran yang relevan ? 

2) Bagaimana pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru? 

3) Apakah guru selalu menjelaskan pentingnya materi pembelajaran yang akan 

dipelajari ? 

4) Bagaimana proses kegiatan belajar mengajar yang guru lakukan? 

5) Bagaimana cara guru anda dalam mengakhiri proses pembelajaran ? 

6) Apakag guru melakukan penilaian hasil pembelajaran ? 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

Data yang dikumpulkan dengan eknik dokumentasi: 

1. Gambaran umum 

Yang meliputi: 

a) Profil SMA N 5 Bandar Lampung  

b) Data mengenai jumlah guru 

c) Data mengenai jumlah peserta didik 

d) Data mengenai sarana prasarana 

e) Data struktur organisasi dan tugas-tugasnya 

f) Data mengenai visi, misi, dan tujuan sekolah 

2. Program pembelajaran 

Yang melipui: 

a) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

b) Silabus Pembelajaran 

c) Dokumentasi kegiatan pembelajaran di SMK Al-Hikmah Kalirejo 

d) Hasil prestasi pesera didik dan sekolah 

  



93 
 

 

 

SMK AL-HIKMAH KALIREJO 

 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Sekolah  : SMK AL-HIKMAH KALIEJO 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Kompetensi Keahlian : Semua Kompetensi Keahlian 

Kelas/Semester  : X/2 

Materi Pokok  : Menghindari Zina 

Alokasi Waktu  : 9 x 45 menit 

 

A. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 

Kompetensi Inti: 

KI. 1. Sikap Spiritual 

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI. 2. Sikap Sosial 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 

dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

KI. 3. Pengetahuan 

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif sesuai dengan 

bidang dan lingkup kajian pada tingkat teknis, spesifik, detail dan kompleks 
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berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, 

sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional dan internasional. 

KI. 4. Keterampilan 

4.1. Melaksanakan tugas spesifik, dengan menggunakan alat informasi dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan serta menyelesaikan masalah 

sederhana sesuai dengan lingkup kajian. 

4.2. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara 

efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif dan 

solutif dalam ranah abstrak, terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah. 

4.3. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, 

membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami, dalam ranah 

kongkrit terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah. 

Kompetensi Dasar: 

1.2. Meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. 

2.1 Menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai 

pengamalan Q.S. Al-Isra’, 17: 32 dan Q.S. An-Nur, 24: 2, serta hadits terkait. 

3.1. Menganalisis Q.S. Al-Isra’, 17: 32 dan Q.S. An-Nur, 24: 2, serta hadits 

tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. 

4.2.1. Membaca Q.S. Al-Isra’, 17: 32 dan Q.S. An-Nur, 24: 2 sesuai dengan kaidah 

tajwid dan makharijul huruf. 

4.2.2. Mendemonstrasikan hafalan Q.S. Al-Isra’, 17: 32 dan Q.S. An-Nur, 24: 2 

dengan fasih dan lancar. 

4.2.3. Menyajikan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berbagai 

kekejian (fahisyiyah) yang ditimbulkannya sesuai dengan pesan Q.S. Al-Isra’, 

17: 32 dan Q.S. An-Nur, 24: 2. 
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.2.1. Menjelaskan manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan 

perbuatan zina. 

1.2.2. Menekankan bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. 

2.2.1. Menolak diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai 

pengamalan Q.S. Al-Isra’/17: 32, dan Q.S. An-Nur /24:  2, serta hadis 

terkait. 

3.2.1. Menganalisis isi kandungan Q.S. Al-Isra’ (17): 32, dan Q.S. An-Nur 

(24): 2 serta hadits tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. 

3.2.2. Menjelaskan manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan 

perbuatan zina. 

4.2.1.1. Mendemonstrasikan hafalan Q.S. Al-Isra’ (17): 32, dan Q.S. An-Nur 

(24): 2 dengan benar dan lancar. 

4.2.2.1. Mendemonstrasikan hafalan Q.S. Al-Isra’/17: 32, dan Q.S. An-Nur/24:2 

dengan fasihdan lancar Al-Isra’/17: 32, dan Q.S. An-Nur/24:2 dengan 

fasihdan lancar 

4.2.3.1. Menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai 

kekejian (fahisyah) yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk (saa-

a sabila) sesuai pesanQ.S. Al-Isra’/17: 32, dan Q.S. An-Nur/24:2 

C. Tujuan Pembelajaran 

Dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran 

discovery learning dengan metode belajar ceramah, diskusi, dan tanya jawab peserta 

didik diharapkan menguasai hal-hal sebagai berikut: 

1. Meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang agama. 

2. Menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. 

3. Menganalisis Q.S. Al-Isra’, 17: 32 dan Q.S. An-Nur, 24: 2, serta hadits terkait. 

4. Membaca Q.S. Al-Isra’, 17: 32 dan Q.S. An-Nur, 24: 2. 

5. Mendemonstrasikan hafalan Q.S. Al-Isra’, 17: 32 dan Q.S. An-Nur, 24: 2. 

6. Menyajikan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. 
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D. Materi Pembelajaran  

1. Pertemuan Pertama 

a. Bacaan Q.S. Al-Isra’, 17: 32 

b. Penjelasan Q.S. Al-Isra’, 17: 32 

c. Menerapkan perilaku mulia sesuai dengan Q.S. Al-Isra’, 17: 32 

2. Pertemuan Kedua 

a. Bacaan Q.S. An-Nur, 24: 2 

b. Penjelasan Q.S. An-Nur, 24: 2 

c. Menerapkan perilaku mulia sesuai dengan Q.S. An-Nur, 24: 2 

3. PertemuanKetiga 

a. Dampak negatif zina 

b. Hikmah larangan zina 

E. Pendekatan, Strategi, dan Metode 

1. Pendekatan : Saintifik 

2. Strategi : Model Discovery Based Learning, 

3. Metode : Diskusi, Tanya Jawab, dan Penugasan. 

F. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Karakter Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam, memimpin 

berdoa, dan memeriksa kehadiran peserta 

didik. 

2. Guru menyiapkan peserta didik secara 

psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

3. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

tentang materi yang sudah dipelajari dan 

terkait dengan materi yang akan 

Religius, 

disiplin, dan 

menghargai 

orang lain 

15 

menit 
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Kegiatan Deskripsi kegiatan Karakter Waktu 

dipelajari. 

4. Guru mengantarkan peserta didik kepada 

suatu permasalahan atau tugas yang akan 

dilakukan untuk mempelajari materi. 

5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dasar yang akan dicapai. 

6. Guru menyampaikan garis besar cakupan 

materi dan penjelasan tentang kegiatan 

yang akan dilakukan peserta didik untuk 

menyelesaikan permasalahan atau tugas 

dan memperdalam pengetahuan dengan 

cara menggali penjelasan dalam dalil-

dalil Alquran. 

 

Inti Stimulation 

1. Guru membuka kesempatan secara luas 

kepada peserta didik untuk melakukan 

pengamatan melalui kegiatan membaca 

dan melihat tentang renungan dan 

membaca materi mengenai perngertian 

pergaulan bebas, factor penyebab 

pergaulan bebas, dampak pergaulan 

bebas dan cara mengatasi pergaulan 

bebas  daribuku Kreatif Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas X 

Semester 2 terbitan CV. 

VIVAPAKARINDO, halaman 5. 

Teliti, 

mandiri, 

gemar 

membaca, 

tanggung 

jawab. 

 

 

 

 

 

 

 

105 

menit 
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Kegiatan Deskripsi kegiatan Karakter Waktu 

2. Guru memfasilitasi peserta didik 

melakukan pengamatan untuk melatih 

peserta didik dalam memperhatikan hal 

penting tentang memahami pengertian 

pergaulan bebas, factor penyebab, 

dampak dan cara mengatasi pergaulan 

bebas. 

Problem statemen 

1. Guru membuka kesempatan secara luas 

kepada peserta didik untuk bertanya 

mengenai pergaulan bebas yang sudah 

diamatinya. 

2. Guru membimbing peserta didik untuk 

dapat mengajukan pertanyaan secara 

mandiri. 

3. Guru mengembangkan rasa ingin tahu 

peserta didik dari pertanyaan yang telah 

diajukan. 

4. Guru membimbing peserta didik untuk 

mencari informasi yang lebih lanjut dan 

beragam dari berbagai sumber. 

Data collection 

1. Guru membimbing peserta didik untuk 

menggali dan mengumpulkan informasi 

tentang pengertian pergaulan bebas, 

factor penyebab, dampak dan cara 

mengatasi pergaulan bebas. 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu, 

komunikatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandiri, rasa 

ingin tahu, 
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Kegiatan Deskripsi kegiatan Karakter Waktu 

2. Peserta didik mengkaji dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber serta membuat laporan tentang 

pengertian pergaulan bebas, factor 

penyebab, dampak dan cara mengatasi 

pergaulan bebas. 

3. Peserta didik dibagi menjadi beberapa 

kelompok, setiap kelompok terdiri dari 

lima peserta didik untuk mengkaji dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber serta membuat laporan untuk 

memperdalam pengetahuan tentang 

pengertian pergaulan bebas, factor 

penyebab, dampak dan cara mengatasi 

pergaulan bebas dengan cara menggali 

penjelasan dalam dalil-dalil Alquran. 

Verification 

1. Peserta didik melakukan kegiatan tanya 

jawab tentang pengertian pergaulan 

bebas, factor penyebab, dampak dan 

cara mengatasi pergaulan bebas. 

2. Peserta didik merumuskan simpulan 

dari hasil tanya jawab tentang 

pengertian pergaulan bebas, factor 

penyebab, dampak dan cara mengatasi 

pergaulan bebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikatif, 

mandiri, 

demokratis, 

tanggung 

jawab. 

 

 

 

 

 

Komunikatif, 

tanggung 

jawab 
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Kegiatan Deskripsi kegiatan Karakter Waktu 

Generalization 

1. Peserta didik menyusun bahan paparan 

tentang pengertian pergaulan bebas, 

factor penyebab, dampak dan cara 

mengatasi pergaulan bebas. 

2. Peserta didikmempresentasi-kan hasil 

kegiatan tentang pengertian pergaulan 

bebas, factor penyebab, dampak dan 

cara mengatasi pergaulan bebas di 

depan kelas. 

3. Guru menilai hasil presentasi dan 

bertanya jawab sebagai hasil belajar 

peserta didik. 

Penutup 1. Guru bersama peserta didik membuat 

rangkuman/simpulan pembelajaran. 

2. Guru melakukan penilaian dan/atau 

refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram. 

3. Guru memberi umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran. 

4. Guru merencanakan kegiatan tindak 

lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan 

konseling, dan/atau tugas individual atau 

kelompok sesuai hasil belajar peserta 

didik. 

Menghargai 

prestasi, 

religious, 

disiplin. 

15 

menit 
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Kegiatan Deskripsi kegiatan Karakter Waktu 

5. Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 

Pertemuan Kedua 

Kegiatan Deskripsi kegiatan Karakter Waktu 

Pendahuluan 1. Guru mengucapkan salam, memimpin 

berdoa, dan memeriksa kehadiran peserta 

didik. 

2. Guru menyiapkan peserta didik secara 

psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. 

3. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

tentang materi yang sudah dipelajari dan 

terkait dengan materi yang akan 

dipelajari. 

4. Guru mengantarkan peserta didik kepada 

suatu permasalahan atau tugas yang akan 

dilakukan untuk mempelajari materi. 

5. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dasar yang akan dicapai. 

6. Guru menyampaikan garis besar cakupan 

materi dan penjelasan tentang kegiatan 

yang akan dilakukan peserta didik untuk 

menyelesaikan permasalahan atau 

memperdalam pengetahuan tentang 

malaikat dengan cara menggali 

Religius, 

disiplin, dan 

menghargai 

orang lain 

15 

menit 
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Kegiatan Deskripsi kegiatan Karakter Waktu 

penjelasan dalam dalil-dalil Alquran. 

Inti Stimulation 

1. Guru membuka kesempatan secara luas 

dan bervariasi kepada peserta didik 

untuk melakukan pengamatan melalui 

kegiatan membaca tentang pengertian 

zina dan hukum zina dan hal-hal yang 

berkaitan daribuku Kreatif Pendidikan 

Agama  Islam dan Budi Pekerti Kelas X 

Semester 2 terbitan CV. 

VIVAPAKARINDO,halaman 9. 

2. Guru memfasilitasi peserta didik 

melakukan pengamatan untuk melatih 

peserta didik dalam memperhatikan hal 

penting tentang pengertian zina dan 

hukum zina dan pemanfaatannya dan 

hal-hal yang berkaitan. 

Problem Statemen 

1. Guru membuka kesempatan secara luas 

kepada peserta didik untuk bertanya 

mengenai pengertian zina dan hukum 

zina dan menerapkan yang sudah 

diamatinya. 

2. Guru membimbing peserta didik untuk 

dapat mengajukan pertanyaan secara 

mandiri. 

3. Guru mengembangkan rasa ingin tahu 

Teliti, 

mandiri, 

gemar 

membaca, 

tanggung 

jawab. 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu, 

komunikatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 

menit 
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Kegiatan Deskripsi kegiatan Karakter Waktu 

peserta didik dari pertanyaan yang telah 

diajukan. 

4. Guru membimbing peserta didik untuk 

mencari informasi yang lebih lanjut dan 

beragam dari berbagai sumber. 

 

Data Collection 

1. Guru membimbing peserta didik untuk 

menggali dan mengumpulkan informasi 

tentang pengertian zina, hukum zina, 

kategori zina, hukum bagi pezina, 

hukum bagi yang menuduh zina, ayat 

A-Quran dan hadis tentang larangan 

mendekati zina dari berbagai sumber 

melalui berbagai cara. 

2. Peserta didik mengkaji dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber serta membuat laporan tentang 

pengertian zina, hukum zina, kategori 

zina, hukum bagi pezina, hukum bagi 

yang menuduh zina, ayat A-Quran dan 

hadis tentang larangan mendekati zina. 

3. Peserta didik dibagi menjadi beberapa 

kelompok, setiap kelompok terdiri dari 

lima peserta didik untuk mengkaji dan 

mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber serta membuat laporan untuk 

Mandiri, rasa 

ingin tahu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikatif, 

mandiri, 
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Kegiatan Deskripsi kegiatan Karakter Waktu 

memperdalam pengetahuan tentang 

pengertian zina, hukum zina, kategori 

zina, hukum bagi pezina, hukum bagi 

yang menuduh zina, ayat Al-Quran dan 

hadis tentang larangan mendekati zina 

dengan cara menggali penjelasan dalam 

dalil-dalil Alquran. 

 

 

Verification 

1. Peserta didik melakukan kegiatan tanya 

jawab tentang pengertian zina, hukum 

zina, kategori zina, hukum bagi pezina, 

hukum bagi yang menuduh zina, ayat 

A-Quran dan hadis tentang larangan 

mendekati zina. 

2. Peserta didik merumuskan simpulan 

dari hasil tanya jawab tentang 

pengertian zina, hukum zina, kategori 

zina, hukum bagi pezina, hukum bagi 

yang menuduh zina, ayat A-Quran dan 

hadis tentang larangan mendekati zina. 

 

Generalization 

1. Peserta didik menyusun bahan paparan 

tentang pengertian zina, hukum zina, 

kategori zina, hukum bagi pezina, 

demokratis, 

tanggung 

jawab. 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikatif, 

tanggung 

jawab 
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Kegiatan Deskripsi kegiatan Karakter Waktu 

hukum bagi yang menuduh zina, ayat A-

Quran dan hadis tentang larangan 

mendekati zina serta dalil-dalil dalam Al 

Quran. 

2. Peserta didik mempresentasikan hasil 

kegiatan tentang pengertian zina, hukum 

zina, kategori zina, hukum bagi pezina, 

hukum bagi yang menuduh zina, ayat A-

Quran dan hadis tentang larangan 

mendekati zina di depan kelas. 

3. Guru menilai hasil presentasi dan 

bertanya jawab sebagai hasil belajar 

peserta didik. 

Penutup 1. Guru bersama peserta didik membuat 

rangkuman/simpulan pembelajaran. 

2. Guru melakukan penilaian dan/atau 

refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan 

terprogram. 

3. Guru memberi umpan balik terhadap 

proses dan hasil pembelajaran. 

4. Guru merencanakan kegiatan tindak 

lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan 

konseling, dan/atau tugas individual atau 

kelompok sesuai hasil belajar peserta 

didik. 

Menghargai 

prestasi, 

religious, 

disiplin. 

15 

menit 
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Kegiatan Deskripsi kegiatan Karakter Waktu 

5. Guru menyampaikan rencana 

pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 

G. Alat, Bahan, dan Meda Pembelajaran 

1. Alat dan Bahan : Papan tulis, spidol,  buku tulis, modul pembelajaran, 

  laptop, dan proyektor. 

2. Media Pembelajaran : Media power point 

 

H. Sumber Belajar 

1. Modul Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (Muatan 

Nasional) SMK/MAK Kelas X Semester 2, cetakan CV. Viva Pakarindo. 

2. Alquran 

3. Internet 

 

I. Penilaian, Pembelajaran Remedi, dan Pengayaan 

1. Penilaian Sikap 

a. Teknik penilaian   :Penilaian diri dan observasi guru 

b. Instrumen Penilaian :terlampir (lampiran 1) 

 

2. Penilaian Pengetahuan 

a. Teknik penilaian   : Test Tertulis 

b. Instrumen Penilaian :terlampir (lampiran 2) 

 

3. Penilaian Keterampilan 

a. Teknik Penilaian : Penilaian Unjuk Kerja 

b. Instrumen Penilaian : terlampir (lampiran 3) 
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4. Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 

Teknik penilaian dan bentuk instrumen disesuaikan dengan pembelajaran 

remedi dan pengayaan yang ditetapkan oleh guru. 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

H.MUHSINUN,S.Pd.M.Pd 

NIK.1960738645200002 

 Kalirejo…,…., 2018 

Guru Mata Pelajaran, 

 

 

 

ROBI SYAPUTRA 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Instrumen Penilaian Sikap 

 

Instrumen Penilaian Diri 

Nama Siswa 

Kelas / Semester 

: 

: 

.......................................... 

X /Genap 

 

Lembar Penilaian Diri 

N

o 
Pernyataan 

Pilihan Jawaban 
Skor 

SS S KS TS 

1 

Meyakini bahwa menghormati hak dan 

kewajiban orang lain merupakan perintah 

Allah Swt. 

  

 

  

2 

Meyakini  bahwa Allah  Swt. mencintai 

manusia yang memiliki perilaku keluhuran 

budi 

  

 

  

3 

Meyakini  bahwa Allah  Swt. mencintai 

manusia yang memiliki perilaku kokoh 

pendirian 

  

 

  

4 

Meyakini  bahwa Allah  Swt. mencintai 

manusia yang memiliki perilaku pemberi 

rasa aman 

  

 

  

5 
Meyakini  bahwa Allah  Swt. mencintai 

manusia yang memiliki perilaku tawakal 
  

 
  

6. 
Meyakini  bahwa Allah  Swt. mencintai 

manusia yang memiliki perilaku adil 
  

 
  

Jumlah Skor      

Keterangan Nilai Nilai Akhir 

SS : Sangat Setuju,  Skor : 4 

S : Setuju,  Skor : 3 

KS : Kurang Setuju, Skor : 2 

TS : Tidak Setuju,  Skor : 1 

              

             
      

 
 

Catatan: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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Instrumen Penilaian Observasi Guru 

(Format PenilaianMenggunakanPanduan Observasi) 

Nama siswa :  

Satuanpendidikan :  SMK AL-HIKMAH KALIEJO 

Tahunpelajaran :  2017/2018 

Kelas/Semester  :  X / Semester Genap 

Mata Pelajaran :  Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Aspek Penilaian 

N

o 
Perilaku yang Diharapkan 

Skor 

1 2 3 4 

1 Melakukan doa sebelum dan sesudah pelajaran     

2 Mengamalkan dan menerapkan perilaku mulia untuk 

menghindari perbuatan zina dan pergaulan bebas 

    

3 Bersikap mawas diri sebagai cerminan dari memahami 

pergaulan bebas. 

    

4 Selalu taat beribadah sebagai cerminan dari memahami 

hukum perbuatan zina dan pergaulan bebas. 

    

5 Bersikap jujur dan tanggung jawab dalam mengerjakan 

tugas-tugas dari pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti 

    

6 Memiliki rasa ingin tahu terhadap materi yang akan 

diberikan 

    

7 Menaati peraturan dalam mengikuti pembelajaran     

Jumlah     

Keterangan Nilai Nilai Akhir 

4 : Sangat Baik 

3 : Baik 

2 : Cukup Baik 

1 : Kurang Baik 
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Catatan: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

Rubrik Penilaian Sikap 

Rentang Skor 

Akhir 
Nilai Nilai Kualitatif 

86 – 100 A Sangat Baik 

75 – 85 B Baik 

61 – 74 C Cukup 

<60 K Kurang 
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Lampiran 2. Instrumen Penilaian Pengetahuan 

Kisi-Kisi Penilaian Pengetahuan 

No. Kompetensi Dasar Cakupan Materi Materi 
Kelas/ 

Semester 
Indikator 

Level Bentuk 

Soal 

Nomo

r Soal A B C 

1. 3.2. Menganalisis Q.S. Al-

Isra’, 17: 32 dan Q.S. An-

Nur, 24: 2, serta hadits 

tentang larangan pergaulan 

bebas dan perbuatan zina. 

 

Menghindarkan diri 

dari pergaulan bebas 

dan perbuatan zina 

Pengertian zina. X/Genap Peserta didik dapat menjelaskan 

pengertian zina. 
V   Essay 1 

Q.S. Al-Isra’, 

17: 32 dan Q.S. 

An-Nur, 24: 2, 

X/Genap 

Peserta didik dapat menuliskan ayat-

ayat Alquran tentang larangan 

perbuatan zina. 

  V Essay 2 

Hukuman bagi 

pezina dan 

penuduh zina. 

X/Genap 

Peserta didik dapat 

menjelaskantentanghukuman bagi 

pezina dan yang menuduh zina 

  V Essay 3 

Dampak zina. 
X/Genap 

Peserta didik dapat menjelaskan dampak 

dari zina dan pergaulan bebas. 
 V  Essay 4 

Hikmah 

larangan zina. X/Genap 

Peserta didik dapat menyebutkan 

hikmah larangan zina dan pergaulan 

bebas. 

 V  Essay 5 

 

Keterangan: 

Level Kognitif:      

A. Pemahaman dan Pengetahuan 

(LOTS) 

1. MenyebutkanM 

2. enentukan 

3. Menjelaskan  

 

B. Aplikasi (MOTS) 

1. Mengidentifikasi 

2. Membandingkan   

3. Mengklasiifikasikan  

 

 

C. Penalaran (HOTS) 

1. Menginterpretasikan 

2. Menyimpulkan 

3. Menganalisis 

4. Merumuskan 
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5. Menjelaskan hubungan 

konseptual dan informasi 

faktual 

6. Merancang percoban 
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KARTU SOAL 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester : X/Genap 

Kurikulum  : 2013 

Kompetensi 

Dasar/Kemampuan yang akan 

Diuji 

Menganalisis Q.S. Al-Isra’, 17: 32 dan Q.S. An-Nur, 24: 2, 

serta hadits tentang larangan pergaulan bebas dan 

perbuatan zina. 

Materi Pengertian zina. 

Indikator Soal Peserta didik dapat menjelaskan pengertian zina. 

Level Kognitif A (LOTS)  

 

Soal nomor 1: 

Jelaskan yang dimaksud dengan zina! 

 

Kunci Jawaban: 

Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat 

pernikahan. Secara umum, zina merupakan segala bentuk kegiatan seksual yang dapat 

merusak kehormatan manusia. 

 

Kompetensi 

Dasar/Kemampuan yang akan 

Diuji 

Menganalisis Q.S. Al-Isra’, 17: 32 dan Q.S. An-Nur, 24: 2, 

serta hadits tentang larangan pergaulan bebas dan 

perbuatan zina. 

Materi Q.S. Al-Isra’, 17: 32 dan Q.S. An-Nur, 24: 2. 

Indikator Soal Peserta didik dapat menuliskan ayat-ayat Alquran tentang 

larangan perbuatan zina. 

Level Kognitif C (HOTS)  

 

Soal nomor 2: 

Tulislah surat Al-Isra’ ayat 32! 

 

Kunci Jawaban: 

ى اِنَّٗه َكاَن فَاِحَشةً   ۗ  َوَسآَٰء َسبِيًْل 
ٰٓ ن   َوََل تَْقَربُوا الزِّ

 

Kompetensi 

Dasar/Kemampuan yang akan 

Diuji 

Menganalisis Q.S. Al-Isra’, 17: 32 dan Q.S. An-Nur, 24: 2, 

serta hadits tentang larangan pergaulan bebas dan 

perbuatan zina. 

Materi Hukuman bagi pezina dan penuduh zina. 

Indikator Soal Peserta didik dapat menjelaskan tentang hukuman bagi 

pezina dan yang menuduh zina. 

Level Kognitif C (HOTS)  
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Soal nomor 3: 

Mengapa hukum rajam dianggap paling berat diantara hukum yang ada dalam Islam? 

 

Kunci Jawaban: 

Rajam adalah siksaan dan hukuman mati bagi pelanggar hukum dengan cara dilempari batu 

dan disaksikan banyak orang. Hukuman itu sangat membuat orang tersebut tersiksa dan 

menderita dengan sakit yang luar biasa. Oleh itu, rajam dianggap sebagai hukuman paling 

berat. 

 

Kompetensi Dasar/Kemampuan 

yang akan Diuji 

Menganalisis Q.S. Al-Isra’, 17: 32 dan Q.S. An-Nur, 24: 2, 

serta hadits tentang larangan pergaulan bebas dan 

perbuatan zina. 

Materi Dampak zina. 

Indikator Soal Peserta didik dapat menjelaskan dampak dari zina dan 

pergaulan bebas. 

Level Kognitif M (MOTS)  

 

Soal nomor 4: 

Apa saja dampak negatif zina? Sebutkan! 

 

Kunci Jawaban: 

Berikut dampak negatif dari perbutan zina: 

1. Menghilangkan wibawa atau kesucian diri. 

2. Menyebabkan kefakiran materi dan nonmateri. 

3. Terserang penyakit mematikan. 

4. Mendapat laknat dari Allah Swt. dan RasulNya. 

5. Dijauhi dan dikucilkan masyarakat. 

6. Nasab menjadi tidak jelas. 

7. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. 

8. Anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. 

 

Kompetensi Dasar/Kemampuan 

yang akan Diuji 

Menganalisis Q.S. Al-Isra’, 17: 32 dan Q.S. An-Nur, 24: 2, 

serta hadits tentang larangan pergaulan bebas dan 

perbuatan zina. 

Materi Hikmah larangan zina. 

Indikator Soal Peserta didik dapat menyebutkan hikmah larangan zina dan 

pergaulan bebas. 

Level Kognitif B (MOTS)  

 

Soal nomor 5: 
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Sebutkan dua hikmah dilarangnya zina! 
 

Kunci Jawaban: 

Hikmah dilarangnya zina: 

1. Sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. 

2. Dapat memelihara kesucian jasmani dan rohani secara baik dan terhormat. 

3. Dapat menjaga keehatan jasmani dari berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan. 

4. Dapat menciptakan generasi yang baik, bersih, dan suci lahir batin. 

5. Kehidupan masyarakat terbebas dari fitnah-fitnah dan laknat Allah Swt. 

 

Lembar Soal 

 

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 

Paket Keahlian : Semua Paket Keahlian 

Kelas/Semester : X/Gasal 

Hari/Tanggal  : 

 

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan benar! 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan zina! 

Jawab:………………………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………………

…… 

Tulislah surah Al-Isra’ ayat 32! 

Jawab:………………………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………………

…… 

2. Mengapa hukum rajam dianggap paling berat di antara hukum yang ada dalam Islam? 

Jawab:………………………………………………………………………………………

… ………………………………………………………………………………………… 
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3. Apa saja dampak negatif zina? Sebutkan! 

Jawab:………………………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………………………

…… 

4. Sebutkan dua hikmah dilarangnya zina! 

Jawab:………………………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………………

…… 

No. ButirPertanyaan 
Bobot 

Soal 

Kriteria 
Skor 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

1. Soaluraiannomor1 2       

2. Soaluraiannomor2 2       

3. Soaluraiannomor3 2       

4. Soaluraiannomor4 2       

5. Soaluraiannomor5 2       

Jumlahskormaksimal 10   

Nilai 

 
                     

                    
x 100 

 

Skor Akhir 

 

Lampiran 3. Penilaian Ketrampilan 

 

Lembar Penilaian Ketrampilan 

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam pengamatan pada saat 

pelaksanaan diskusi. 

 

No 
Nama 

Siswa 

Aspek yang 

dinilai 
Skor 

maks 

 

Nilai 

Ketuntasan Skor 

maks 

Tindak lanjut 

1 2 3 T TT R P 

1            

2            

3            

Dst            
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Keterangan: 

T : Tuntas mencapai nilai (disesuaikan dengan nilai KKM ) 

TT : Tidak tuntas bila di lihat dari nilai KKM 

R : Remedial 

P : Pengayaan  

Aspek dan rubik penilaian: 

1. Kejelasan dan kedalaman informasi. 

a. Jika kelompok tersebut bisa memberikan kejelasan dan pedalaman informasi 

lengkap dan sempurna, skor 30. 

b. Jika kelompok tersebut bisa memberikan penjelasan dan pedalaman informasi 

lengkap dan kurang sempurna, skor 20. 

c. Jika kelompok tersebut bisa memberikan penjelasan dan pendalaman informasi 

kurang lengkap dan kurang sempurna, skor 10. 

 

2. Keaktipan dalam diskusi. 

a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 

b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20. 

c. Jika kelompok kurang aktif dalam diskusi diberi, skor 10. 

 

3. Kejelasan dan kerapian persentasi. 

a. Jika kelompok tersebut dapat mempersentasikan dengan jelas dan rapi, skor 40. 

b. Jika kelompok tersebut dapat mempersentasikan dengan sangat jelas dan kurang 

rapi, skor 30. 

c. Jika kelompok tersebut dapat mempersentasikan dengan kurang jelas dan tidak rapi, 

skor 20. 
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Nilai Pendidikan Agama Islam  

kelas X TKJ 2 dan TSM 1 

No Nama Peserta L/P Kelas Total Nilai 

1 Abu Umar L X TKJ 2 70 

2 Ade Pratama L X TKJ 2 57,5 

3 Adinda yogi fatmawati P X TKJ 2 80 

4 Alan dwi cahya L X TKJ 2 75 

5 Alfina damayanti P X TKJ 2 60 

6 Anggi  P X TKJ 2 65 

7 Atik trisna wati P X TKJ 2 70 

8 Daffa kurniawan L X TKJ 2 42,5 

9 Danang permana S L X TKJ 2 60 

10 Elvina dwi oktaviani P X TKJ 2 47,5 

11 Evina ningsih P X TKJ 2 70 

12 Fauzi darmawan L X TKJ 2 70 

13 Indriyani lestari P X TKJ 2 82,5 

14 Kiki parisan L X TKJ 2 52.5 

15 Linda wati P X TKJ 2 60 

16 Lola widiastuti P X TKJ 2 57,5 

17 Lutfiatul azizah P X TKJ 2 82,5 

18 Neni rahmawati P X TKJ 2 77,5 

19 Nur rahman P X TKJ 2 67,5 

20 Qori’atun khoeriyah P X TKJ 2 82,5 

21 Reldi erlangga L X TKJ 2 57,5 

22 Eizki wahyudhi L X TKJ 2 57,5 

23 Safira  P X TKJ 2 75 

24 Selfiya ningsih P X TKJ 2 57,5 

25 Selva azzuri P X TKJ 2 72,5 

26 Siti badriyah P X TKJ 2 72,5 

27 Siti fatimah P X TKJ 2 57,5 

28 Siti mukaromah P X TKJ 2 55 

29 Siti munawaroh P X TKJ 2 57,5 
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30 Slamet riyadi L X TKJ 2 57,5 

31 Tika aprilia P X TKJ 2 47,5 

     

     

32 Adam adi irawan L X TSM 1 47,5 

33 Agung athoulloh L X TSM 1 42,5 

34 Agung julianto L X TSM 1 65 

35 Aji saputra L X TSM 1 47,5 

36 Akli aprilian L X TSM 1 57,5 

37 Alfan masruri  L X TSM 1 55 

38 Daffa rifkiyandi L X TSM 1 57,5 

29 Egi fathudin L X TSM 1 55 

40 Eko susilo L X TSM 1 45 

41 Fikri hafidz al farahi L X TSM 1 52,5 

42 Fikri tristian fauzi L X TSM 1 35 

43 Gumilang nur A L X TSM 1 37,5 

44 Haerul aditian L X TSM 1 57,5 

45 Hajir arifin L X TSM 1 70 

46 Hendrik maulana L X TSM 1 47,5 

47 Hengki maulana L X TSM 1 47,5 

48 Miftahudin nur L X TSM 1 67,5 

49 Ngumar faruq L X TSM 1 70 

50 Nur rahmad L X TSM 1 35 

51 Nur wahyudi L X TSM 1 62,5 

52 Puji pangestu L X TSM 1 - 

53 Rizki nugraha L X TSM 1 50 

54 Rizki ronaldo L X TSM 1 65 

55 Sariful anam al’asor L X TSM 1 47,5 

56 Teguh kurniawan L X TSM 1 57,5 

57 Umam hanafi L X TSM 1 45 

58 Yuda setiawan L X TSM 1 45 
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DOKUMENTASI  

 

 

 

 

Halaman depan SMK AL-Hikmah 

Hasil Prestasi siswa-siswi SMK Al-Hikmah 
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Proses pembelajaran 

Proses pembelajaran 
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Wawancara waka kurikulum 

Wawancara gueu PAI 
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Wawancara siswa 

Wawancara siswa 
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