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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN KURIKULUM DALAM MENINGKATKAN MUTU 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SDIT PERMATA BUNDA III  

BANDAR LAMPUNG 

Oleh 

Kurnia Cahya Ramadhan 

Kurikulum merupakan wahana belajar mengajar yang dinamis sehingga perlu 

dikembangkan dan dinilai secara terus menerus berkelanjutan sesuai dengan 

perkembangan yang ada dimasyarakat. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses 

yang menentukan bagaimana kurikulum akan berjalan. Sehingga dalam penyusunan 

pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan langkah – langkah sebagai 

berikut: 1) Perumusan tujuan; 2) Menentukan isi; 3) Memilih kegiatan dan 4) 

Merumuskan evaluasi. Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam dapat  

diartikan  sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum Pendidikan Agama Islam, proses 

mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum  

pendidikan agama Islam  yang lebih baik lagi. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif/deskriptif kualitatif. 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. Jadi, melalui penelitian deskriptif ini agar penulis mampu mendiskripsikan 

tentang pengembangan kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan agama 

Islam di SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung. Adapun yang menjadi sumber 

data primer didalam penelitian ini yaitu: kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, 

sedangkan yang menjadi data skunder antara lain yaitu: dokumen – dokumen sekolah 

yang berkaitan dengan penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa: Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di SDIT 

Permata Bunda III Bandar Lampung yaitu dengan memadukan antara kurikulum 

Nasional dengan kurikulum Sekolah Islam Terpadu. Sedangkan strategi yang 

digunakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan agama Islam diantaranya 

melakukan improvisasi kurikulum. Mengembangkan progam sekolah dan mentoring 

agama Islam serta melengkapi sarana dan prasarana yang berhubungan langsung 

dengan proses pembelajaran. Sedangkan tahap mengevaluasi pengembangan 

kurikulum merupakan tahap ahir dari segala kegiatan pengembangan, pada tahap ini 

diharapkan mampu memberikan informasi terhadap pengembangan kurikulum yang 

telah diterapkan di SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung, baik segi ketercapaian 

hasil ataupun hambatan – hambatan yang dialami selama proses pengembangan 

kurikulum dilaksanakan. 

Kata Kunci: Pengembangan Kurikulum, Mutu Pendidikan Agama Islam 
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MOTTO 

           

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.(QS. Ar-Ra’ad : 11)
1
 

“Barang siapa yang bersungguh – sungguh, maka dia akan mendapatkannya”.
2
 

                                                             
1
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), h. 249 

2
Al-Mahfudzot, (Ponorogo: Trimurti, 2014), h. 1 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk memberi gambaran yang jelas terhadap pokok bahasan skripsi ini, 

terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian kata-kata penting yang terdapat di 

dalam judul “Pengembangan Kurikulum Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan Agama Islam di SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung” 

Adapun penegasan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, cara, 

perbuatan mengembangkan.
1
 Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah rancangan mengembangkan sesuatu yang sudah ada dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih maju. 

2. Kurikulum  

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.
2
 

 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 679 
2
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional UU RI No. 20 Tahun 2003, (Jakarta: 

Sinargrafika, 2008), h. 3 
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3. Meningkatkan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, meningkatkan adalah menaikkan 

derajat taraf dan sebagainya, mempertinggi memperhebat produksi dan lain 

sebagainya.
3
 Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan “meningkatkan” 

adalah upaya yang dilakukan lembaga pendidikan dalam mengembangkan dan 

menaikkan taraf kualitas pendidikan sesuai dengan yang dicita-citakan. 

4. Mutu  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah ukuran baik buruk suatu 

benda, taraf atau derajat kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya.
4
 dalam 

penelitian ini yang dimaksud dengan “mutu” adalah kemampuan lembaga 

pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk 

meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin yang mencakup input, 

proses, dan output pendidikan. 

5. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama 

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

kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman. 

Disertai dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam 

                                                             
3
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit., h. 1529 

4
Ibid., h. 990 
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hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat 

hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.
5
 

6. Sekolah Dasar Islam Terpadu 

Sekolah Islam Terpadu merupakan lembaga pendidikan yang memadukan 

antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Sekolah Islam Terpadu 

pada hakekatnya adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep 

pendidikan Islam berlandaskan Al-Quran dan As Sunnah. Dalam aplikasinya 

Sekolah Islam Terpadu diartikan sebagai sekolah yang menerapkan 

pendekatan penyelenggaraannya dengan memadukan pendidikan umum dan 

pendidikan agama menjadi suatu jalinan kurikulum.
6
  

7. SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung 

SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung adalah sekolah dasar yang 

bercirikan Islam dengan mengimplementasikan konsep pendidikan Islam yang 

berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah dan dipadukan dengan konsep 

pendidikan umum. SDIT Permata Bunda III merupakan lembaga pendidikan 

di bawah naungan Yayasan Daarul Hikmah yang terletak di Jl. Pulau Singkep 

No. 123, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. 

 

 

                                                             
5
Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 11 
6
Pengertian Sekolah Islam Terpadu – JSIT Indonesia, (On – Line), tersedia di : https://jsit-

indonesia.com/, (01 Desember 2016), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

https://jsit-indonesia.com/
https://jsit-indonesia.com/
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul diatas tersebut 

adalah sebagai berikut : 

SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung adalah Sekolah Dasar yang 

menggunakan sistem Sekolah Islam Terpadu. Kurikulum yang digunakan di SDIT 

Permata Bunda III adalah kurikulum Nasional (KTSP dan K-13). Penggunaan 

kurikulum tersebut disesuaikan dengan standar kurikulum Sekolah Islam Terpadu 

yang dikeluarkan oleh JSIT Indonesia. Standar yang ada pada kurikulum Nasional 

dikembangkan sesuai dengan kekhasan SIT, artinya kompetensi yang ada pada 

kurikulum Nasional diperluas atau diperdalam dengan muatan kekhasan SIT. Oleh 

sebab itu, penulis tertarik untuk mengetahui pengembangan kurikulum dalam 

meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di SDIT Permata Bunda III Bandar 

Lampung. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan awal sebuah peletakan dasar nilai-nilai peradaban 

kebudayaan manusia yang ada di dunia ini. Suatu proses yang diharapkan dalam 

usaha pendidikan adalah proses terarah dan bertujuan, yaitu mengarahkan anak didik 

kepada titik optimal kemampuannya. Oleh karena itu proses pendidikan adalah 

bersifat life long education yang dapat dimaknai bahwa untuk melestarikan 

kebudayaan masyarakat yang berpendidikan dilakukan melalui proses yang tanpa 
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akhir atau pendidikan sepanjang hayat. Mengapa pendidikan itu sepanjang hayat? dan 

mengapa pendidikan itu belangsung seumur hidup? 

Jawaban dari pertanyaan tersebut terletak pada  pandangan tentang hakekat 

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

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

seumur hidup karena manusia selama masih hidup, manusia selalu mendapat pegaruh 

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

agar manusia mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jadi, selama 

manusia masih menghadapi masalah yang harus diselesaikan, selama itu pula 

manusia masih menjalani pendidikan.
7
 

Didalam ajaran agama Islam, pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat 

penting. Sebagaimana yang sudah dijelaskan didalam Al-Qur’an surat Al-Alaq ayat 

1-5 yang berbunyi : 

                  

              

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 mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”.
8
 

 

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

8
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), h. 597 
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Didalam ayat tersebut, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk membaca dan 

belajar serta memperluas kajian tentang ilmu pengetahuan. Islam merupakan agama 

yang mempunyai perhatian besar kepada ilmu pengetahuan. Dalam ajaran agama 

Islam, baik dalam ayat al-Qur’an maupun Hadist, bahwa ilmu pengetahuan paling 

tinggi nilainya melebihi hal lainya. Karena seseorang yang mempunyai ilmu 

pengetahuan didalam Islam mendapat tempat yang dimuliakan. Tidak hanya itu, 

bahkan Allah SWT memposisikan manusia yang memiliki ilmu pengetahuan pada 

derajat yang tinggi. Oleh sebab itu, Allah senantiasa memerintahkan hamba-Nya 

untuk memperluas majelis-majelis kajian ilmu pengetahuan. Hal tersebut dijelaskan 

dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:  

               

              

          

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

kelapangan didalam majlis – majlis” maka lapangkanlah, niscaya Allah 

akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan 

“berdirilah kamu” maka berdirilah, niscaya Allah mengangkat (derajat) 

orang- orang yang beriman di antaramu dan orang – orang yang diberi 

ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan”.
9
 

Dari ayat diatas tersebut, dapat dipahami bahwa betapa pentingnya ilmu 

pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia. Karena dengan ilmu pengetahuan, 

                                                             
9
Ibid., h. 542 
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manusia akan mengetahui apa yang tidak diketahui, yang baik dan yang buruk, yang 

benar dan yang salah, serta yang membawa manfaat dan tidak membawa manfaat 

bagi kehidupannya. 

Dalam sebuah Hadist, Rosulullah SAW bersabda:  

Artinya: “Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim”. (HR. Ibnu Majah)
10

 

ٲ

Artinya: “Barang siapa menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu, barang siapa 

menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu, dan barang siapa 

menginginkan keduanya maka harus dengan ilmu”. (HR. Tirmidzi)
11 

Hadist tersebut menunjukkan bahwa Islam mewajibkan kepada seluruh 

pemeluknya untuk mendapatkan pengetahuan. Yaitu, kewajiban bagi mereka yang 

menuntut ilmu pengetahuan. Islam menekankan akan pentingnya ilmu pengetahuan 

dalam kehidupan manusia. Karena tanpa pengetahuan niscaya manusia akan berjalan 

mengarungi kehidupan ini bagaikan orang yang tersesat, yang implikasinya akan 

membuat manusia terlunta-lunta kelak dihari akhirat. 

Dengan konteks ini, Islam sebagai agama wahyu yang merupakan pedoman 

hidup untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat amat kaya sumber prinsip dan 

                                                             
10

Bukhari Umar, Hadist Tarbawi (pendidikan dalam prespektif hadist), (Jakarta: Amzah, 

2015), h. 113 
11

Ibid., h. 114 
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konsep kependidikan. Disamping itu, Nabi Muhammad SAW sendiri diutus sebagai 

pendidik umat manusia. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa ajaran Islam 

sarat dengan konsep pendidikan, sehingga bukan satu hal yang mengada-ada bila 

Islam diangkat sebagai alternatif paradigma ilmu pendidikan. Pernyataan Islam 

sebagai paradigma pendidikan merupakan keniscayaan dan obsesi sekaligus 

persoalan. Pendidikan senantiasa menghendaki adanya paradigma dan implementasi 

baru dalam menjawab krisis intelektual, moralitas dan kultural kehidupan manusia.
12

 

Islam dengan konsep ke-Tuhanan, kemanusiaan dan kealaman ternyata amat 

strategis menjadikan manusia dan masyarakat berkualitas, bahkan menjadikannya 

sebagai makhluk sempurna dalam kerangka kehidupan ideal secara keseluruhan. 

Dengan paradigma filosofis-epistemologis konsep pendidikan dalam Islam 

merupakan pendidikan ideal, yang berwawasan nilai, semesta, integratif dan 

fungsional, yang dibangun secara utuh, dan menyeluruh berdasarkan nilai-nilai 

ketuhanan (ilahiyah), nilai-nilai kemanusiaan (insaniyah), dan nilai-nilai kealaman 

(alamiyah) secara interaktif, dinamis, integratif, dan harmonis ke dalam kehidupan 

yang ideal bagi peradaban umat manusia, yang bersumber dari segala sumber, yaitu 

Allah SWT. 

Dalam konteks ini semakin jelas bahwa dengan pijakan Islam sebagai pola 

dasar paradigma ilmu pendidikan, akan menjadikan pendidikan sangat ideal dijadikan 

pijakan pembangunan semua aspek kehidupan yang tidak terlepas dari konsep 

ketuhanan (ilahiyah), kemanusiaan (insaniyah) dan alam semesta (alamiyah) secara 
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Arifuddin Arif, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kultura, 2008), h. 3 
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utuh dan integratif mewujudkan pendidikan berkualitas bagi masa depan umat 

manusia yang berperadaban, dan berkeadilan; humanis serta ummatik.
13

 

Ilmu pengetahuan atau pendidikan pada hakikatnya bertujuan untuk 

membentuk manusia agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta mempunyai ilmu pengetahuan.
14

 

Dengan demikian, melalui pendidikan diharapkan terbentuknya manusia yang 

bermoral, berilmu, dan berkepribadian serta berguna bagi kepentingan manusia, 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

Pendidikan dipandang sebagai suatu proses perubahan prilaku peserta didik, 

baik perubahan prilaku dalam bidang afektif, kognitif maupun psikomotorik. 

Pendidikan adalah proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu 

menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya dan yang akan 

menimbulkan perubahan pada dirinya yang memungkinkan, sehingga berfungsi 

sesuai kompetensinya dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan ialah usaha sadar 

yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan 

bimbingan dan pengajaran yang berlangsung di sekolah.
15

 

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional mengatakan bahwa; “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

                                                             
13

Ibid., h. 4 
14

Nana Sudjana, Pembinaan dan Perkembangan Kurikulum di Sekolah, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2008), h. 21 
15

Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 3 



10 

 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan bagi dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara”.
16

 

Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

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

yang demokratis serta bertanggung jawab.
17

 

Sesuai dengan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 35 tentang standar Nasional pendidikan, 

bahwa standar Nasional pendidikan harus mengacu pada standar Nasional pendidikan 

dalam pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan dan pembiayaan. Standar Nasional pendidikan terdiri atas standar isi, 

proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan 

dan pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berkala. 

Secara historis pendidikan itu selalu mengikuti alur dari pemerintahan  

dimana setiap ada periode pemerintahan baru mempunyai kebijakan yang berbeda 

dengan kebijakan sebelumnya. Hal ini wajar, namun berdampak tidak baik bagi 

pendidikan itu sendiri. Sebenarnya setiap kebijakan baru yang muncul itu termasuk 

dari salah satu upaya pemerintah untuk selalu memajukan pendidikan yang ada di 

Indonesia. Namun hal ini menjadikan pendidikan yang ada di Indonesia yang 
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Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional UU RI No. 20 Tahun 2003, Op.Cit., h. 8 
17

Ibid., h. 62 



11 

 

seringkali berganti kurikulum membutuhkan banyak biaya dan menjadikan tidak 

efektif dan efisien. Misalnya kurikulum baru digunakan, kemudian muncul kebijakan 

baru untuk merubah kurikulum tersebut, sehingga pihak dari daerah atau sekolah 

dalam hal ini harus bisa menyesuaikan dengan cepat kurikulum dari hasil kebijakan 

baru tersebut. 

Untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas, ada beberapa unsur yang 

harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi tiga bagian, Pertama berupa 

perangkat keras (hardwere) yang meliputi tempat belajar, sarana dan prasarana, 

laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya. Kedua, perangkat lunak (softwere) yang 

berupa kurikulum, progam pengajaran, manajemen sekolah, dan sebagainya. Ketiga, 

perangkat berfikir (brainwere) yang meliputi keberadaan guru, kepala sekolah, dan 

semua pihak yang terkait dengan sistem pembelajaran.
18

 

Kurikulum mempunyai posisi sentral dalam mewujudkan tujuan dan sasaran  

pendidikan yang dicita-citakan. Kurikulum merupakan pedoman mendasar dalam 

proses belajar dan mengajar di dunia pendidikan. Berhasil tidaknya suatu pendidikan, 

mampu tidaknya seorang anak didik dan pendidik dalam menyerap dan memberikan 

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

berpulang kepada kurikulum. Bila kurikulumnya di desain dengan sistematis dan 

komprehensif dengan segala kebutuhan pengembangan dan pengajaran anak didik 

untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupannya, tentu hasil output pendidikan 
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Lias Hasiban, Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan, (Jakarta : Gaung Persada, 2010), h. 21 
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itu pun akan mampu mewujudkan harapan. Tapi bila tidak, kegagalan demi kegagalan 

akan terus membayangi dunia pendidikan.
19

 

Salah satu komponen yang paling penting dalam pendidikan adalah 

kurikulum. Karena kurikulum memegang peranan “kunci” dalam menentukan tujuan 

dan arah pendidikan kedepan. Dengan kurikulum proses pendidikan akan berjalan 

dengan arah yang jelas, kurikulum akan menggambarkan proses pendidikan yang 

dilaksanakan dan bagaimana keadaan pendidikan di kemudian hari. Kurikulum juga 

memberikan pedoman, sehingga mengarahkan seluruh aktivitas proses pendidikan 

demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan. Kurikulum dipandang 

sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar 

dibawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta 

staf pengajarannya.
20

 Kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang 

harus dimiliki berdasarkan standar Nasional, materi yang perlu di pelajari, 

pengalaman belajar yang harus dipelajari dan pengalaman belajar yang harus dijalani 

untuk mencapai kemampuan tersebut dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk 

menentukan tingkat pencapaian kamampuan peserta didik.
21

 Kurikulum disebut juga 

“a plan of learning” yaitu rencana progam pembelajaran. Tanpa adanya 

pengembangan kurikulum yang baik dan tetap maka akan sulit dalam mencapai 

tujuan dan sasaran pendidikan yang dicita-citakan. 

                                                             
19

Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 
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Istilah kata “kurikulum” berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan 

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

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

tersebut kemudian diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata 

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

program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah.
22

 Dalam 

bahasa Arab, istilah “kurikulum” diartikan dengan manhaj, yakni jalan yang terang 

atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Dalam 

konteks pendidikan kurikulum berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik/ 

guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, dan keterampilan, 

sikap serta nilai – nilai.  Di dalam pengertian ini, Al-manhaj (kurikulum) 

didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan media untuk mengantarkan lembaga 

pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan.
23

 

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan bahwa 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.
24

  

Kurikulum sebagai progam pendidikan yang telah direncanakan secara 

sistematis, mengemban peran yang sangat penting bagi pendidikan peserta didik. 
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Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, Op.Cit., h. 184  
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24

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional UU RI No. 20 Tahun 2003, Loc.Cit, h. 4 



14 

 

Setidaknya ada tiga jenis peranan kurikulum yang dinilai sangat penting, yakni: 

peranan konservatif, peranan kritis, peranan kreatif. Ketiga peranan ini sama 

pentingnya dan antara ketiganya perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.
25

 

Disamping memiliki peranan, kurikulum juga meliliki atau mengembang berbagai 

fungsi diantaranya : 

a. Penyesuaian (the adjustive of adaptive function) 

b. Pengintegrasian (the integratingfunction) 

c. Pereferensiasi (the differentiating function) 

d. Persiapan (the propaedeutic function) 

e. Pemilihan (the selective function) 

f. Diagnostik (the diagnostic function)
26

 

Berdasarkan hal diatas jelas bahwa kurikulum merupakan inti dari proses 

pendidikan. Karena didalam kurikulum terintegrasi filsafat, nilai-nilai, pengetahuan 

dan perbuatan pendidikan. Kurikulum memuat rumusan tujuan yang harus dicapai, 

pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik, dan strategi serta 

cara yang dapat dikembangkan. Kurikulum memberikan pedoman kepada para 

pelaksana pendidikan dalam proses pembimbingan perkembangan peserta didik 

mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh peserta didik sendiri, keluarga, maupun 

masyarakat. 

Mengingat pentingnya kurikulum dalam proses pendidikan, maka 

pengembangan dan implementasinya agar efektif dan mampu mewujudkan 

keberhasilan serta meningkatkan mutu pendidikan harus bertolak dari orientasi 

pengembangan kurikulum yang tepat. Pengembangan kurikulum harus dimulai dari 
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membentuk orientasi kurikulum, yakni kebijakan-kebijakan umum, misalnya arah 

dan tujuan pendidikan, pandangan tentang hakikat belajar, hakikat anak didik dan 

pandangan tentang keberhasilan implementasi kurikulum. Berdasarkan orientasi itu, 

selanjutnya dikembangkan kurikulum menjadi pedoman pembelajaran,dan 

diimplementasikan dalam proses pembelajaran serta evaluasinya. Hasil evaluasi 

itulah yang kemudian dijadikan bahan dalam menentukan orientasi, begitu seterusnya 

hingga membentuk siklus. 

Sistem pengembangan kurikulum terbentuk oleh empat komponen yaitu:  

Komponen tujuan, Isi kurikulum, Metode atau strategi pencapaian tujuan, dan  

Komponen evaluasi (penilaian). Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling 

berkaitan satu sama lain. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem 

kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem 

kurikulum juga akan terganggu.
27

 

Pengembangan kurikulum merupakan salah satu bagian inti dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan dan 

penyelenggaraannya harus pada asas-asas pengembangan secara makro. Disamping 

itu, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar Nasional 

pendidikan untuk mewujudkan standar pendidikan Nasional. Kurikulum pada semua 

jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai 

dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Pengembangan 
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kurikulum (Curriculum Development) merupakan komponen yang sangat esensial 

dalam keseluruhan kegiatan pendidikan.  

Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan 

belajar yang dimaksudkan untuk membawa peserta didik kearah perubahan-

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

terjadi pada diri peserta didik. Sedangkan yang dimaksud kesempatan belajar 

(learning opportunity) adalah hubungan yang telah direncanakan dan terkontrol 

antara peserta didik, guru, bahan peralatan, dan lingkungan dimana belajar yang 

diinginkan dan diharapkan terjadi.
28

 

Kurikulum pendidikan agama Islam merupakan sarana atau alat untuk 

mencapai tujuan pendidikan agama Islam yang sekaligus juga arah pendidikan agama 

dalam rangka pembangunan bangsa dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. 

Pendidikan Agama Islam akan membawa dan mengantarkan serta membina anak 

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

pendidikan Agama Islam ditekankan pada terbentuknya manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha  Esa.
29

 

Menurut Muhaimin, pendidikan agama Islam merupakan salah satu bagian 

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

perspektif, yaitu: 
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1. Pendidikan menurut Islam, atau pendidikan yang berdasarkan Islam, atau 

sistem pendidikan Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan 

dikembangkan serta disusun dari ajaran nilai nilai fundamental yang 

terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu al-qur’an dan al-sunnah atau 

hadits. Dalam pemikiran pertama ini Pendidikan Islam dapat berwujud 

pemikiran dan teori yang mendasarkan diri atau dibangun dan 

dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut. 

2. Pendidikan ke-Islaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya 

mendidikan Agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar 

menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup) seseorang. Dalam 

pengertian kedua ini dapat berwujud :  

a. Segenap kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membantu seorang 

atau kelompok peserta didik dalam menanamkan dan atau 

menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai- nilainya untuk 

dijadikan sebagai pandangan hidupnya, yang  diwujudkan dalam sikap 

hidup dan dikembangkan dalam keterapilan hidupnya sehari – hari. 

b. Segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau 

lebih yang dampaknya ialah tertanamya dan/atau tumbuh kembangnya 

ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak. 

3. Pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik penyelenggaraan 

pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam. 

Dalam arti proses bertumbuh kembangnya  Islam dan umatnya, baik Islam 

sebagai agama, ajaran maupun sistem budaya dan peradaban, sejak  zaman 

Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang. Jadi, dalam pengertian yang 

ketiga ini istilah “pendidikan Islam” dapat dipahami sebagai sebagai 

proses pembudayaan dan pewarisan ajaran agama, budaya dan peradaban 

umat Islam dari generasi ke generasi sepanjang sejarahnya.
30

 

Pendidikan agama Islam itu secara keseluruhannya terliput dalam lingkup  Al-

Qur’an dan Al-Hadis, keimanan, akhlak, fiqih/ibadah dan sejarah, sekaligus 

menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam mencakup 

perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan 

Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya 

(hablum minallah wa hablum minanas minal hablum a’lam).  

                                                             
30
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Pendidikan agama Islam adalah sistem pendidikan yang disengaja didirikan 

dan diselengarakan dengan hasrat dan niat (rencana yang sungguh-sungguh) untuk 

mengejewantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam, sebagaimana tertuang atau 

terkandung dalam visi, misi, tujuan, progam kegiatan maupun pada praktik 

pelaksanaan kependidikannya. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam 

merupakan salah satu perwujudan dari pengembangan sistem pendidikan Islam. 

Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan lembaga pendidikan formal dalam meningkatkan mutu pendidikan agama 

Islam. 

Sekolah Islam Terpadu (SIT) merupakan lembaga pendidikan yang 

mempunyai nilai plus karena memadukan antara pendidikan umum dengan agama. 

Keberadaan sekolah Islam terpadu sebagai sekolah umum yang bercirikan Islam 

dituntut untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu pendidikan 

Nasional agar dapat bersaing dengan sekolah umum. Sekolah Islam Terpadu pada 

hakekatnya adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam 

berlandaskan Al-Quran dan As Sunnah. Dalam aplikasinya Sekolah Islam Terpadu 

diartikan sebagai sekolah yang menerapkan pendekatan, penyelenggaraannya dengan 

memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi suatu jalinan 

kurikulum. Sekolah Islam Terpadu juga menekankan keterpaduan dalam metode 

pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Selain itu, Sekolah Islam Terpadu juga memadukan pendidikan 

aqliyah, ruhiyah dan jasadiyah. 
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Sekolah Islam Terpadu yang muncul sebagai alternatif solusi dari keresahan 

sebagai masyarakat muslim yang menginginkan adanya sebuah institusi pendidikan 

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

bertujuan agar peserta didiknya mempunyai kompetensi seimbang antara ilmu 

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

mampu melahirkan generasi muda muslim yang berilmu, berwawasan luas dan 

bermanfaat bagi ummat. Dengan tujuan menciptakan siswa yang memiliki kecerdasan 

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

Kecerdasan Spiritual (Spritual Quotient) yang tinggi serta kemampuan beramal yang 

ihsan.
31

 

Salah satu lembaga pendidikan formal yang bercirikan ke-Islaman saat ini 

adalah SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung. SDIT Permata Bunda III Bandar 

Lampung merupakan Sekolah Dasar yang menggunakan sistem Sekolah Islam 

Terpadu. Kurikulum yang digunakan di SDIT Permata Bunda III adalah kurikulum 

Nasional (KTSP dan K-13). Penggunaan kurikulum tersebut disesuaikan dengan 

standar kurikulum Sekolah Islam Terpadu yang dikeluarkan oleh JSIT Indonesia. 

Standar yang ada dalam pada kurikulum Nasional dikembangkan sesuai dengan 

kekhasan SIT, artinya kompetensi yang ada pada kurikulum Nasional diperluas atau 

diperdalam dengan muatan kekhasan SIT seperti Tahsin dan Tahfidz, Do’a dan 

Hadist, serta Pendalaman Agama Islam. 

                                                             
31

Pengertian Sekolah Islam Terpadu – JSIT Indonesia, (On – Line), tersedia di : https://jsit-

indonesia.com/, (01 Desember 2016), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

https://jsit-indonesia.com/
https://jsit-indonesia.com/
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SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung merupakan lembaga pendidikan 

yang mengintegrasikan kurikulum Nasional dengan nilai – nilai Islami, dengan sistem 

penjaminan mutu yang intensif serta berkelanjutan. 

Adapun yang menjadi karakteristik/ciri khas dari SDIT Permata Bunda III 

Bandar Lampung yaitu: 

1. Penanaman pendidikan karakter SMART (sholeh, muslih, cerdas, mandiri 

dan terampil) sedini mungkin 

2. Progam Tahfidz Al-Qur’an 

3. Munaqosah Al-Qur’an 

4. Progam layanan psikologis anak (personal education) 

5. Pendekatan pembelajaran berbasis IT 

6. Qurban At School (Tabungan Qurban) 

7. Model pembelajaran aktif (active learning) 

8. Satu kelas dibimbing oleh dua guru profesional.
32

 

 

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik menganalisis 

lebih mendalam terhadap pengembangan kurikulum dalam meningkatkan mutu 

pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Bunda III Bandar 

Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, untuk mengarahkan pembahasan 

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

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di SDIT 

Permata Bunda III Bandar Lampung ? 

                                                             
32

Dokumen Sekolah, Observasi Penulis pada tanggal 16 Maret 2017 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk melaksanakan suatu kegiatan, perlu sekali di tentukan suatu tujuan 

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

sekali adanya tujuan. Adapun tujuan dari penelitan ini adalah : 

a. Mengetahui bagaimana pengembangan kurikulum pendidikan agama 

Islam di SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian 

Disamping memiliki tujuan yang telah direncanakan, penulis 

mengharapkan penelitian ini berguna bagi pihak-pihak terkait. Adapun 

kegunaan dari penelitian ini adalah: 

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberi wawasan 

keilmuan, khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca mengenai 

pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Penelitian ini diharapkan 

bermanfaat bagi masyarkat, guru, peserta didik, juga dapat dijadikan bahan 

informasi atau kontribusi baru bagi pembaharuan pengembangan kurikulum 

dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam. Juga untuk 

meningkatkan motivasi dalam menyempurnakan kemajuan bidang pendidikan 

Islam, serta diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi 

perkembangan pendidikan dan pengembangan kurikulum di sekolah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengembangan Kurikulum 

1. Pengertian  Pengembangan Kurikulum  

Pengembangan kurikulum (Curriculum Development) merupakan komponen 

yang sangat esensial dalam keseluruhan kegiatan pendidikan.
1
 Pengembangan 

kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang 

kurikulum (Curriculum Developer) dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum 

yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan bahan acuan yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pendidikan Nasional. Pengembangan kurikulum menunjuk pada 

kegiatan menghasilkan kurikulum. Kegiatan pengembangan terdiri dari kegiatan 

penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan.
2
 Pengembangan kurikulum 

merupakan perencanaan kesempatan - kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk 

membawa peserta didik kearah  perubahan - perubahan yang diinginkan dan menilai 

hingga mana perubahan - perubahan itu telah terjadi pada peserta didik.
3
 

Istilah pengembangan kurikulum (Curriculum Development) memiliki makna 

yang lebih komprehensif yaitu mencakup perencanaan (planning) pelaksanaan 

(implementation) dan evaluasi (evaluation). Tahap perencanaan kurikulum 

                                                             
1
Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam berbasis kompetensi, (Bandung: 

PT. Remaja Rosda Karya, 2006), h. 3 
2
Sukarya, “Pengembangan Kurikulum”.  Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan, Vol. 1 

No. 1 (Maret 2010), h. 101 
3
Oemar Hamalik Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007),  h. 97 
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merupakan proses awal bagi para pengembang kurikulum untuk mengambil 

keputusan dan tindakan sehingga melahirkan suatu desain kurikulum yang 

mengandung empat komponen kurikulum utama, yaitu : tujuan, isi/bahan, 

strategi/metode dan evaluasi. Dan implementasi kurikulum merupakan tahap 

penjabaran desain kurikulum kedalam tindakan nyata. Implementasi kurikulum 

berusaha mentransfer perencanaan kurikulum kedalam tindakan operasional. 

Sedangkan tahap evaluasi kurikulum merupakan tahap ahir dari proses 

pengembangan kurikulum dimana hasil-hasil penerapan kurikulum dinilai efektifitas 

dan efisiensinya baik berhubungan dengan produk pendidikan maupun kurikulum itu 

sendiri.
4
   

Dari beberapa definisi tentang pengembangan kurikulum tersebut, maka dapat 

dipahami bahwa “pengembangan kurikulum” dapat diartikan sebagai kegiatan 

menghasilkan kurikulum atau proses mengaitkan suatu komponen dengan yang 

lainnya untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan kegiatan penyusunan 

(desain), pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan kurikulum atau dengan kata lain 

pengembangan kurikulum adalah kegiatan yang mengacu pada usaha untuk 

melaksanakan dan mempertahankan serta menyempurnakan kurikulum yang telah 

ada guna memperoleh hasil yang lebih baik lagi.  

Pengembangan kurikulum pada hakikatnya merupakan pengembangan 

komponen – komponen kurikulum yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri, 

                                                             
4
Sukarya, “Pengembangan Kurikulum”,  Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan, Vol. 1 

No. 1 (Maret 2010), h. 101 
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yaitu komponen tujuan, bahan, metode, peserta didik, pendidik, media, lingkungan, 

sumber belajar dan lain-lain. Komponen – komponen kurikulum tersebut harus 

dikembangkan, agar tujuan pendidikan dapat dicapai sebagaimana mestinya.
5
 

Apabila ditinjau dari segi bahasa, maka pengembangan kurikulum mencakup 

dua kata yakni pengembangan dan kurikulum. Pengembangan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia berarti : proses, cara, perbuatan mengembangkan.
6
 Dengan 

demikian konsep pengembangan adalah rancangan mengembangkan sesuatu yang 

sudah ada dalam rangka meningkatkan kualitas lebih maju. Pengembangan 

merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar, terencana dan terarah untuk 

membuat atau memperbaiki, sehingga menjadi produk yang semakin bermanfaat 

untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya untuk menciptakan mutu yang lebih baik. 

Sedangkan istilah kurikulum (curriculum) berasal dari kata curir (pelari) dan 

curere (tempat berpacu). Pada awalnya kurikulum digunakan dalam dunia olahraga. 

Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang 

pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh mendali / penghargaan. 

Kemudian pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah 

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

program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. 

                                                             
5
Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2007), h. 188 
6
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 679 
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Secara garis besar, kurikulum dapat ditinjau dari dua sisi yang berbeda, yakni 

menurut pandangan lama dan pandangan baru. Menurut pandangan lama atau 

tradisional, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh 

peserta didik untuk memperoleh ijazah. Sejalan dengan perkembangan zaman, maka 

pengertian kurikulum juga mengalami perubahan menjadi lebih luas artinya.  Dalam 

pengertian terbaru, kurikulum bukan hanya kumpulan mata pelajaran saja, tetapi lebih 

dari itu. Kurikulum dalam paradigma baru ini berarti semua kegiatan dan pengalaman 

potensial (isi/materi) yang telah disusun secara ilmiah, baik yang terjadi dalam kelas 

maupun di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan 

pendidikan.
7
 Secara lebih luas lagi, kurikulum diartikan sebagai semua kegiatan dan 

pengalaman belajar serta “segala sesuatu” yang berpengaruh terhadap pembentukan 

pribadi peserta didik, baik disekolah maupun di luar sekolah atas tanggung jawab 

sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Segala sesuatu yang dimaksud disini 

merupakan hidden curriculum (kurikulum tersembunyi). Misalnya fasilitas sekolah, 

lingkungan yang aman, suasana keakraban, kerjasama yang harmonis, dan sebagainya 

yang dinilai turut mendukung keberhasilan pendidikan.
8
 

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 

                                                             
7
Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum,  (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 4 
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Ibid., h. 5 
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pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
9
 Sementara itu, 

Zakiyah Daradjat memandang kurikulum sebagai suatu progam yang direncanakan 

dalam pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan 

pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran atau kegiatan 

yang mencakup progam pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang 

diharapkan.
10

 

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

UUD Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, definisi  

kurikulum dijelaskan sebagai berikut : “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengeturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajarana serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu”.
11

 

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: 

1. Kurikulum sebagai substansi atau sebagai suatu rencana belajar. 

2. Kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum yang merupakan 

bagian dari sistem persekolahan dan sistem pendidikan, bahkan sistem 

masyarakat. 

                                                             
9
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2012), h. 229 
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Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), h. 122 
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3. Kurikulum sebagai suatu bidang kajian para ahli kurikulum, pendidikan 

dan pengajaran.
 12

 

Dari sejumlah definisi kurikulum diatas, terdapat pandangan lain tentang 

kurikulum menurut beberapa ahli kurikulum, diantaranya: 

1. J Galen Saylor dan William M Alexander 

The curriculum is the sum total of school‟s efforts to influence 

learning, wheter in the classroom, on the playground, or out of school. Jadi 

segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam 

ruangan kelas, dihalaman sekolah, atau diluar sekolah termasuk kurikulum, 

kurikulum juga meliputi apa yang disebut kegiatan ekstra-kurikuler. 

2. Harold B Albertycs 

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

Kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran, akan tetapi meliputi juga 

kegiatan – kegiatan  lain, didalam dan diluar kelas, yang berada dibawah 

tanggung jawab sekolah. Definisi melihat manfaat kegiatan dan 

pengalaman siswa diluar mata pelajaran tradisional. 

 

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

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

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

mereka melihat kurikulum sebagai sejumlah pengalaman  yang secara 

potensial dapat diberikan kepada anak dan pemuda, agar mereka dapat 

berpikir dan berbuat sesuai dengan masyarakatnya. 

4. William B. Ragan 

Ragan menggunakan kurikulum dalam arti luas, yang meliputi seluruh 

program dan kehidupan didalam sekolah, yakni segala pengalaman anak 

dibawah tanggung jawab sekolah. Kurikulum tidak hanya meliputi bahan 

pelajaran tetapi meliputi seluruh kehidupan dalam kelas, jadi hubungan 

sosial antara guru dengan murid, metode mengajar, cara mengevaluasi 

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

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

secara ilmiah 
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5. J. Lloyd Trump dan Delmas F. Mille 

Menurut mereka dalam kurikulum juga termasuk metode mengajar 

dan belajar, cara mengevaluasi murid dan seluruh program, perubahan 

tenaga pengajar, bimbingan dan penyuluhan, supervise dan administrasi, 

dan hal-hal struktural mengenai waktu, jumlah ruangan serta kemungkinan 

memilih mata pelajaraan. Ketiga aspek pokok, program,, manusia dan 

fasilitas sangat erat hubungannya, sehingga tidak mungkin diadakan 

perbaikan kalau tidak diperhatikan ketiga-tiganya. 

6. Alice Miel 

Kurikulum meliputi juga keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, 

keyakinan, pengetahuan dan sikap orang-orang melayani dan dilayani 

sekolah, yakni anak didik, masyarakat, para pendidik dan personalia 

(termasuk penjaga sekolah, pegawai administrasi dan orang lainnya yang 

ada hubungannya dengan murid-murid). 

7. 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 seperti rumah 

tangga, lembaga agama, masyarakat, dan lain- lain. Ia dengan sengaja 

menggunakan istilah schooling untuk menjelaskan apa sebenarnya tugas 

sekolah, memborong segala tanggung jawab atas pendidikan anak 

merupakan beban terlampau berat, sehingga tidak mungkin dilakukan 

dengan baik.
13

 

Adanya berbagai pandangan tentang kurikulum tidak perlu merisaukan, 

karena justru dapat memberikan dorongan untuk mengadakan inovasi untuk mencari 

bentuk-bentuk dan model-model kurikulum baru yang sesuai dengan tuntutan dan 

perkembangan zaman. Pandangan yang berbeda-beda itu memberi dinamika dalam 

pemikiran tentang kurikulum secara berkelanjutan tanpa henti-hentinya. 
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S. Nasution,  Asas –Asas Kurikulum, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011),  h. 4-6 
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Berbagai tafsiran tentang kurikulum dapat kita tinjau dari segi lain, sehingga 

kita peroleh penggolongan sebagai berikut: 

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

pengembang kurikulum, biasanya dalam suatu panitia. Hasilnya 

dituangkan dalam bentuk buku atau pedoman kurikulum, yang misalnya 

berisi sejumlah mata pelajaran yang harus diajarkan. 

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

dilakukan oleh sekolah untuk mencapai tujuannya. Ini dapat berupa 

mengajarkan berbagai mata pelajaran tetapi dapat juga meliputi segala 

kegiatan yang dianggap dapat mempengaruhi erkembangan siswa misalnya 

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

lain. 

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

siswa, yakni pengetahuan , sikap, keterampilan tertentu. 

4. Kurikulum sebagai pengalaman siswa. Ketiga pandangan diatas berkenaan 

dengan perencanaan kurikulum sedangkan pandangan ini mengenai apa 

yang secara aktual menjadi kenyataan pada tiap  siswa.
14

  

Mengacu pada pendapat tersebut, dapat ditegaskan bahwa kurikulum 

merupakan rancangan pendidikan yang berisi serangkaian proses kegiatan belajar 

peserta didik. Dengan demikian, secara implisit kurikulum memiliki tujuan yaitu 

tujuan pendidikan. 

2. Landasan Pengembangan Kurikulum 

Landasan pengembangan kurikulum memiliki peranan yang sangat penting, 

sehingga apabila kurikulum diibaratkan sebagai sebuah bangunan gedung yang tidak 

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

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

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

tersebut akan mudah terombang – ambing dan yang akan dipertaruhkan adalah 
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manusia ( peserta didik) yang dihasilkan oleh pendidikan itu sendiri. Landasan adalah 

suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran, suatu prinsip yang 

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

Dengan demikian, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu 

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

mengembangkan kuikulum.
15

 

Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup 

sentral dalam seluruh kegiatan pendidikan, menentukan proses pelaksanaan dan hasil 

pendidikan. Mengingat kedudukan kurikulum yang sangat penting dalam kegiatan 

pendidikan, maka penyusunan kurikulum harus dilakukan dengan pertimbangan yang 

matang dan analisa yang mendalam. Penyusunan kurikulum haruslah berdasarkan 

landasan (asas-asas) yang kuat, yang didasarkan atas dasar hasil-hasil pemikiran dan 

penelitian yang mendalam. Ada beberapa landasan utama dalam pengembangan suatu 

kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya  serta 

perkembangan ilmu dan teknologi. 

a. Landasan Filosofis 

Secara harfiah filosofis (filsafat) berarti “cinta akan kebijakan” (love of 

wisdom). orang belajar berfilsafat agar ia menjadi orang yang mengerti dan 

berbuat secara bijak. Untuk dapat mengerti kebijakan dan berbuat secara 

bijak, ia harus tahu atau berpengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh 
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Persada, 2012), h.16 



31 

 

melalui proses berpikir, yaitu berpikir secara sistematis, logis, dan mendalam. 

Pemikiran demikian dalam filsafat sering disebut sebagai pemikiran radikal, 

atau berpikir sampai keakar-akarnya (radic berarti akar). 

Berfilsafat diartikan pula berpikir secara radikal, berpikir sampai keakar. 

Secara akademik, filsafat berarti upaya untuk menggambarkan dan 

menyatakan suatu pandangan yang sistematis dan komprehensif tentang alam 

semesta dan kedudukan manusia didalamnya. Filsafat mencakup keseluruhan 

pengetahuan manusia, berusaha melihat segala yang ada ini sebagai satu 

kesatuan yang menyeluruh dan mencoba mengetahui kedudukan manusia 

didalamnya. Sering dikatakan bahwa filsafat merupakan ibu dari segala 

ilmu.
16

  

Filsafat dijadikan sebagai landasan pengembangan kurikulum 

mengandung arti bahwa penyusunan kurikulum hendaknya berdasar dan 

mengacu pada falsafah bangsa yang dianut. Prinsip-prinsip ajaran filsafat 

suatu bangsa, seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme dan sebagainya menjadi 

dasar dalam penyusunan kurikulum. Sebagai contoh di negara Indonesia 

dimana Ideologi bangsa adalah Pancasila, maka didalam penyusunan 

kurikulum yang dijadikan acuan adalah filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat 

pendidikan dijadikan dasar dan arah, sedangkan pelaksanaanya melalui 

pendidikan. Pandangan – pandangan filsafat sangat dibutuhkan dalam 
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pendidikan terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat 

akan menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Untuk  itu harus 

ada kejelasan tentang pandangan hidup manusia tentang hidup dan 

eksistensinya. Filsafat atau pandangan hidup yang dianut oleh suatu bangsa 

atau kelompok masyarakat tertentu atau bahkan yang dianut oleh perorangan 

akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang akan dicapai. Sedangkan 

tujuan pendidikan sendiri pada dasarnya merupakan rumusan yang 

komprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai. 

Tujuan pendidikan memuat pernyataan – pernyataan mengenai berbagai 

kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik selaras dengan 

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

filsafat yang dianut oleh suatu komunitas  akan memiliki keterkaitan yang 

sangat erat dengan rumusan tujuan pemdidikan yang dihasilkannya. Dengan 

kata lain, filsafat suatu Negara tidak bisa dipungkiri akan mempengaruhi 

tujuan pendidikan di Negara tersebut. Oleh karena itu, tujuan pendidikan di 

suatu Negara akan berbeda dengan tujuan pendidikan di Negara lainnya, 

sebagai implikasi dari adanya perbedaan filsafat yang dianutnya.
17

 

Kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau 

pandangan hidup suatu bangsa, maka kurikulum dikembangkan juga harus 
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mencerminkan falsafah atau pandangan hidup yang dianut oleh bangsa 

tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara 

kurikulum pendidikan disuatu Negara dengan filsafat yang dianutnya. Sebagai 

contoh pada waktu Indonesia dijajah oleh Belanda, maka kurikulum yang 

dianut pada masa itu sangat berorientasi pada kepentingan politik Belanda. 

Demikian pula saat Negara kita dijajah oleh Jepang, maka orientasinya 

kurikulumnya disesuaikan dengan kepentingan dan sistem nilai yang dianut 

oleh Negara Jepang. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya secara 

bulat dan utuh, menggunakan pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup 

dalam bermasyarakat,berbangsa dan bernegara, maka kurikulum pendidikan 

pun disesuaikan dengan nilai – nilai Pancasila itu sendiri. Perumusan tujuan 

pendidikan, penyusunan program pendidikan pemilihan dan penggunaan 

pendekatan atau strategi pendidikan, peranan yang harus pendidik/ peserta 

didik senantiasa harus sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu 

Pancasila. 

b. Landasan Psikologis 

Pendidikan senantiasa berkaitan dengan prilaku manusia. Dalam setiap 

proses pendidikan terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, 

baik lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Melalui 

pendidikan diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik menuju 

kedewasaan, baik dari segi fisik, mental, emosional, moral, intelektual, 
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maupun sosial. Harus diingat bahwa walaupun pendidikan dan pembelajaran 

adalah upaya untuk mengubah perilaku manusia, akan tetapi tidak semua 

perubahan perilaku manusia atau peserta didik mutlak akibat dari intervensi 

program pendidikan. 

Perubahan perilaku peserta didik dipengaruhi oleh faktor kematangan dan 

faktor dari luar program pendidikan atau lingkungan. Kurikulum sebagai alat 

untuk mencapai tujuan atau program pendidikan, sudah pasti berhubungan 

dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Kurikulum diharapkan dapat 

menjadi alat untuk mengembangkan kemampuan potensial menjadi 

kemampuan aktual peserta didik serta kemampuan kemampuan baru yang 

dimiliki dalam waktu relatif lama. 

Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang 

berasal dari psikologi yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana 

perkembangan peserta didik, serta bagaimana peserta didik belajar.
18

 

Perkembangan atau kemajuan-kemajuan yang dialami anak sebagian besar 

terjadi karena usaha belajar, baik berlangsung melalui proses peniruan, 

pengingatan, pembiasaan, pemahaman, penerapan maupun pemecahan 

masalah. Pendidik atau guru melakukan berbagai upaya, dan menciptakan 

berbagai kegiatan dengan dukungan berbagai alat bantu pengajaran agar anak-

anak belajar. Cara belajar mengajar-mengajar mana yang dapat memberikan 
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hasil secara optimal serta bagaimana proses pelaksanaannya membutuhkan 

studi yang sistematik dan mendalam. Studi yang demikian merupakan bidang 

pengkajian dari psikologi belajar. 

Jadi, minimal ada dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan 

kurikulum, yaitu Psikologi Perkembangan dan Psikologi Belajar. Keduanya 

sangat diperlukan, baik di dalam merumuskan tujuan, memilih dan menyusun 

bahan ajar, memilih dan menerapkan metode pembelajaran serta teknik-teknik 

penilaian.
19

 

c. Landasan Sosiologis 

Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi – asumsi 

yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan 

kurikulum. Mengapa pengembangan kurikulum harus mengacu pada landasan 

sosiologis? Anak – anak  berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan 

baik informal, formal, maupun nonformal dalam lingkungan masyarakat. Dan 

diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu 

kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus 

menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksakan pendidikan. 

Dipandang dari sosiologis, pendidikan adalah proses mempersiapkan 

individu agar menjadi warga Negara masyarakat yang diharapkan, pendidikan 

adalah proses sosialisasi, dan berdasarkan pandangan antropologi,  pendidikan 
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adalah “enkulturasi” atau pembudayaan. “dengan demikian kita tidak 

mengharapkan muncul manusia – manusia yang lain dan asing terhadap 

masyarakatnya,  tetapi manusia yang lebih bermutu, mengerti, dan mampu 

membangun masyarakatnya. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses 

pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik  kekayaan, dan 

perkembangan masyarakat tersebut”.  

Untuk menjadikan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang 

diharapkan maka pendidikan memiliki peranan penting, karena itu kurikulum 

harus mampu memfasilitasi peserta didik  agar mereka mampu  bekerja sama, 

berinteraksi,  menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat dan mampu 

meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk  yang berbudaya. 

Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui  interaksi insani menuju manusia 

yang berbudaya. Dalam konteks inilah anak didik dihadapkan dengan budaya 

manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai  budayanya, serta 

dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia.
20

 

d. Landasan Teknologis 

Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan  yang disusun secara 

sistematis dan dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi 

adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah – masalah 

praktis dalam kehidupan. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan, sejak abad 
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pertengahan ilmu pengetahuan telah berkembang dengan pesat.  

Perkembangan ilmu  pengetahuan pada masa kini banyak disadari oleh 

penemuan dan hasil pemikiran para filsuf purba seperti  Plato, Socrates, 

Aristoteles, John Dewey, Archimedes, dan lain lain. Seiring dengan 

perkembangan pemikiran manusia, dewasa ini  banyak ditemukan temuan – 

temuan  baru dalam berbagai bidang kehidupan manusia, baik secara langsung 

atau tidak langsung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

berpengaruh tehadap pendidikan.perkembangan teknologi industri 

mempunyai hubungan timbal balik dengan pendidikan. Industri dengan 

teknologi  maju memproduksi berbagai macam alat – alat dan bahan secara 

yang secara langsung atau tidak langsung dibutuhkan dalam pendidikan dan 

sekaligus menuntut sumber daya manusia yang andal untuk 

mengaplikasikannya. 

Kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat –alat 

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

Penggunaan alat – alat yang dibutuhka dalam menunjang pelaksanaan 

program pendidikan, apalagi disaat perkembangan produk  teknologi  

komunikasi yang semakain canggih, menuntut pengetahuan dan keterampilan 

serta kecakapan yang memadai dari para guru dan pelaksana program 

pendidikan lainnya. Mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan 

siswa menghadapi  masa depan dan perubahan masyarakat  yang semakin 
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pesat  termasuk didalamnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka 

pengembangan kurikulum haruslah berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung 

berimplikasi terhadap  pengembangan kurikulum  yang di dalamnya mencaku  

pengembangan isi/materi pendidikan, penggunaan strategi dan media 

pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Secara tidak langsung 

menuntut dunia pendidikan untuk dapat membekali  peserta didik agar 

memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu perkembangan 

Ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan 

masalah pendidikan.
21

 

3. Fungsi Kurikulum 

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

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

pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan 

pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervise atau 

pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam 

membimbing anaknya belajar dirumah. Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi 

sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses 
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pendidikan di sekolah. Sedangkan bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu 

pedoman belajar. berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, 

terdapat enam fungsi kurikulum, yaitu : 

a. Fungsi Penyesuaian 

Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat 

pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well 

adjusted yaitu  mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa 

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

memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di 

lingkungannya. 

b. Fungsi Integrasi 

Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat 

pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi – pribadi yang utuh. Siswa 

pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh 

karena itu,  siswa  harus  memiliki  kepribadian  yang  dibutuhkan untuk dapat 

 hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. 

c. Fungsi Diferensiasi 

Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat  

pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu 
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siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis 

yang harus dihargai dan dilayani dengan baik.
22

 

d. Fungsi Persiapan 

Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat 

pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke 

jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu kurikulum juga diharapkan dapat 

mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya  

karena suatu hal, tidak dapat melanjutkan pendidikannya. 

e. Fungsi Pemilihan 

Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai  alat 

pendidikan  harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memilih program – program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan 

minatnya. Fungsi pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi 

diferensiasi, karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti 

pula diberikan kesempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai 

dengan minat dan kemampuannya.  

f. Fungsi Diagnostik 

Fungsi diagnostic mengandung makna kurikulum sebagai alat pendidikan 

harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan 

menerima kekuatan  (potensi) dan kelemahan yang dimilikinya. Apabila siswa 
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sudah mampu memahami kekuatan – kekuatan dan kelemahan – kelemahan 

yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sendiri 

potensi kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan – 

kelemahannya.
23

 

4. Peranan Kurikulum 

Kurikulum sebagai progam pendidikan yang telah direncanakan secara 

sistematis, mengemban peran yang sangat penting bagi pendidikan (peserta didik). 

Apabila dianalisis secara sederhana sifat dari masyarakat dan kebudayaan, dimana 

sekolah sebagai institusi sosial melaksanakan operasinya, paling tidak dapat 

ditentukan tiga jenis peranan kurikulum yang dinilai sangat pokokatau krusial, yaitu : 

peran konservatif, peranan kritis, dan evaluatif, serta peran kreatif. Ketiga peran 

tersebut sama pentingnya dan saling berkaitan, yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan.
24

 

a. Peranan Konservatif 

Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan 

sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai – nilai warisan budaya masa lalu 

yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam 

hal ini para siswa. Peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan 

kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Peranan ini sifatnya  menjadi 

sangat  mendasar, disesuaikan dengan  kenyataan  bahwa pendidikan pada 
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hakikatnya merupakan proses sosial. Salah satu  tugas pendidikan yaitu 

memengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai – nilai sosial 

yang hidup di lingkungan masyarakat. 

b. Peranan Kreatif 

Perkembangan ilmu pengetahuan daan aspek- aspek lainnya senantiasa 

terjadi setiap saat.  Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus 

mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan 

yang terjadi dan kebutuhan- kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan 

mendatang. Kurikulum harus mengandung hal- hal yang membantu setiap 

siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk  

memperoleh  pengetahuan- pengetahuan baru, kemampuan – kemampuan 

baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. 

c. Peranan Kritis dan Evaluatif 

Peranan ini dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai – nilai 

dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, 

sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu 

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

perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan mendatang belum tentu 

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

hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil  

perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki  peranan untuk 
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menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan 

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

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

dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan diadakkan modifikasi 

atau  penyempurnan-penyempurnaan.
25

 

Ketiga peranan kurikulum diatas tentu saja harus berjalan secara  seimbang 

dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Jika tidak akan terjadi 

ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum persekolahan 

menjadi tidak optimal. Menyelaraskan ketiga  peranan kurikulum tersebut menjadi 

tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan, diantaranya guru, 

kepala sekolah, pengawas, orang tua, siswa, dan masyarakat. Dengan demikian, 

pihak-pihak yang terkait tersebut idealnyadapat memahami betul apa yang menjadi  

tujuan dan isi dari kurikulum yang diterapkan sesuai dengan bidang tugas masing-

masing. 

5. Komponen-Komponen Kurikulum 

a. Komponen Tujuan 

Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan 

dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat 

atau nilai yang dianut masyarakat. Bahkan rumusan tujuan menggambarkan 

suatu masyarakat yang dicita-citakan. Misalkan filsafat atau sistem nilai yang 
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dianut oleh masyarakat Indonesia adalah Pancasila, maka tujuan yang 

diharapkan tercapai oleh suatu kurikulum adalah terbentuknya masyarakat 

yang Pancasilais. Dalam skala makro, tujuan kurikulum berhubungan dengan 

visi dan misi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit, seperti tujuan 

setiap mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran.
26

 

Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi, mulai dari tujuan yang sangat 

umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang 

kemudian dinamakan kompetensi. Tujuan pendidikan diklasifikasikan 

menjadi empat, yaitu: 

1. Tujuan Pendidikan Nasional (TPN) 

Tujuan Pendidikan Nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum 

dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap 

usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggara pendidikan 

harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan itu, baik 

pendidikan yang dilakukanoleh lembaga pendidikan formal,informal 

maupun nonformal. 

Tujuan Pendidikan Nasional merupakan sumber dan pedoman dalam 

usaha penyelenggaraan pendidikan. Secara jelas tujuan pendidikan 

Nasional yang bersumber dari sistem nilai  Pancasila dirumuska dalam 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, bahwa Pendidikan Nasional 
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berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentukwatak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik, agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehar, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

waga yang demokratis serta bertanggung jawab. 

2. Tujuan Institusional (TI) 

Tujuan Institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap 

lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefenisikan 

sebagai kualifikasi  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap siswa setelah mereka 

menempuh atau dapat menyelesaikan di suatu lembaga pendidikan tertentu 

3. Tujuan Kurikuler  (TK) 

Tujuan Kurikuler adalah tujuan yangharus dicapai oleh setiap bidang 

studi atau mat pelajaran. Oleh sebab itu, tujuan kurikuler dapat 

didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah mereka 

mnyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. 

4. Tujuan Instruksional atau Tujuan Pembelajaran (TP) 

Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler, 

dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak 

didik setelah mereka mempelajari basan tertentu dalam bidang studi 

tertentu dalam satu kali  pertemuan. 
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b. Komponen Isi/Materi Pelajaran 

Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan 

pengalaman belajar yang harus  dimiliki siswa. Isi kurikulum menyangkut 

semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi 

pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang 

diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas 

itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
27

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membicarakan isi kurikulum 

yaitu, isi kurikulum didefinisikan sebagai bahan atau materi belajar dan 

mengajar. Bahan itu tidak  hanya berisikan informasi faktual, tetapi juga men-  

cakup pengetahuan, ketrampilan, konsep – konsep, sikap dan nilai. 

Beberapa ahli yakin bahwa beberapa isi memiliki nilai – nilai instrinsik 

yang dapat dipelajari demi kepentingan sendiri. Namun, pendirian lain 

menyatakan bahwa isi memiliki nilai jika hal itu dapat digunakan. Pendapat 

lain mengatakan bahwa hampir semua isi memiliki nilai instrumental, yakni 

alat – alat sederhana yang menjadi pelajaran – pelajaran yang lebih bernilai. 

Kedua, dalam proses belajar mengajar, dua elemen kurikulum, yakni isi 

dan metode, berinteraksi secara konstan. Isi menjadi signifikan jika 

ditransmisikan kepada anak didik dalam beberapa hal dan jalan, dan itulah 

yang disebut metode atau pengalaman belajar mengajar (PBM). Hubungan 
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antara isi dan metode sangatlah dekat, tetapi ketika keduanya dipisahkan 

menjadi elemen – elemen kurikulum, masing – masing dapat dinilai dengan 

kriteria yang berbeda. Kita harus memilih salah satu kriteria, meski akan lebih 

memuaskan jika dipilih semua, namun itu bukan pola pembelajaran yang 

efektif. Hal yang sama juga berlaku bagi pemilihan metode, metode yang 

efektif namun tidak bisa menggunakan isi dengan signifikan tidak bisa 

menghasilkan  manfaat  dalam  proses  belajar. Oleh  karenanya  baik  isi  atau  

metode harus signifikan sehingga hasil dari belajar efektif bisa diraih dengan 

baik.
28

 

c. Komponen Strategi/metode 

Strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang  

sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi 

pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk 

penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya/kekuatan dalam 

pembelajaran. Ini berarti penyusunan suatu strategi baru sampai proses 

penyusunan rencana kerja belum sampai pada tindakan. Strategi disusun 

untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya arah dari semua keputusan penyusan 

strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan langkah-

langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar 

semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. 
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Upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 

kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal 

dinamakan metode, ini berarti metode digunakan untuk merealisasikan 

strategi yang telah ditetapkan. 

d. Komponen Evaluasi 

Evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam 

pengembangan kurikulum, melalui evaluasi dapat ditemukan nilai dan arti  

dalam kurikulum, sehinga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu 

kurikulum dipertahankan atau  tidak,  dan bagian-bagian mana yang perlu 

disempurnakan.
29

 

Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dapat 

dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu: 

1. Tes   

Tes biasanya digunakan untuk mengukur keampuan siswa dalam aspek 

kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Proses pelaksanaan 

tes dilakukan setelah berakhir pembahasan atau atau  pokok bahasan atau 

setelah semester. 

 

2. Nontes 

Nontes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek 

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

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

dan skala penilaian.
30
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3. Model – Model Pengembangan Kurikulum 

a. The Administrative Model 

Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan 

palinng banyak dikenal. Diberi nama model administrative karena inisiatif dan 

gagasan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan 

prosedur administrasi. Dengan wewenang administrasinya, administrator 

pendidikan membentuk suatu komisi atau tim pengarah pengembangan 

kurikulum. 

b. The Grass Roots Model 

Model pengembangan grass roots inisiatif dan upaya pengembangan 

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

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

sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Pengembangan atau 

penyempurnaan ini dapat berkenaan dengan suatu komponen kurikulum, satu 

atau beberapa bidang studi ataupun seluruh bidang studidan seluruh 

komponen kurikulum.  

Pengembangan kurikulum yang bersifat grass roots, mungkin hanya 

berlaku untuk bidang studi tertentu atau sekolah tertentu, tetapi  mungkin  

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

seluruh bidang studi pada sekolah atau  daerah lain. Pengembangan kurikulum 

ini  memungkinkan terjadinya kompetisi didalam meningkatkan mutu dan 
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sistem pendidikan, yang pada gilirannyaakan melahirkan manusia –manusia 

yang lebih mandiri dan kreatif.
31

 

c. Beauchamp‟s System 

Model pengembangan ini dikembangkan oleh Beauchamp seorang ahli 

kurikulum. Beauchamp mengemukakan lima hal didalam pengembangan 

kurikulum. Pertama, menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan 

dicakup oleh kurikulum tersebut, apakah suatu sekolah, kecamatan, 

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

yaitu siapa – siapa orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. 

Ketiga,organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini 

berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan 

umum dan tujuan lebih khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta 

kegiatan evaluasi, dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. 

Keempat, implementasi kurikulum, langkah ini merupakan langkah 

melaksanakan kurkulum. Kelima, adalah evaluasi.  

d. The Demonstration Model 

Model pengembangan ini pada dasarnya juga bersifat grass roots, datang 

dari bawah. Model  ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok 

guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan 

kurikulum model  ini umumnya bersekala kecil. 
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e. Taba‟s Inverted Model 

Menurut Taba pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi 

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

inverse atau arah terbalik dari model tradisional. Ada lima langkah dalam 

pengembangan kurikulum model Taba, yaitu:  

1. Mengadakan unit – unit eksperimen bersama guru – guru.  

2. Menguji unit eksperimen.  

3. Mengadakan revisi dan konsolidasi.  

4. Pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum.  

5. Implementasi dan diseminasi.
32

 

 

f. Roger‟s Interpersonal Relations Model 

Rogers adalah ahki psikologi atau psikoterapi, tetapi konsep – konsepnya 

tentang psikoterapi khususnya bagaimana membimbing individu juga dapat 

diterapkan dalam dunia pendidian dan pengembangan kurikulum. Menurut 

rogers, manusia berada dalam proses perubahan. Sesungguhnya ia mempunyai 

kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan – 

hambatan tertentu ia membutuhkan orang lain untuk membantu mempercepat 

perubahan tersebut.  Pendidikan juga tidak lain merupakan upaya untuk 

membantu memperlancar dan mempercepat perubahan tersebut. Guru serta 

pendidik lainnya bukan pemberi informasi apalagi penentu perkembangan 

anak, mereka hanyalah pendorong dan pemelancar perkembangan anak. 
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g. The System Action – Research Model 

Model pengembangan kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa 

perkeembangan kurikulum merupakan perubahan sosial.hal itu mencakup 

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

sistem sekolah, pola hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan 

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

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

dari pengetahuan profsional. 

h. Emerging Technical Model 

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

efisiensi efektifitas dalam bisnis, juga mempengaruhi perkembangan model-

model kurikulum. Tumbuh kecendrungan – kecendrungan baru  yang 

didsarkan atas hal  itu, diantaranya:  The Behavioral Analysis Model, The 

System Analysis Model, The Computer Based Model.
33

 

B. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan pesertapeserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani, ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati 

penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama 

hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. 
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Secara terminologis pendidikan agama Islam sering diartikan dengan 

pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam.
34

 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, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya, 

guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat.
35

 

Ahmad D. Marimba memberikan definisi pendidikan agama Islam sebagai 

bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju 

kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran agama Islam.
36

 Dari 

pengertian tersebut sangat jelas bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu proses 

educative yang mengarah kepada pembentukan 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.
37

 

Definisi pendidikan agama Islam secara lebih rinci dan jelas tertera dalam 

kurikulum pendidikan agama Islam ialah sebagai upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 
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mengimani, bertaqwa, 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 kerukukan 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, 

pengajaran dan 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 Islam yang melakukan bimbingan, 

pengajaran dan atau latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk 

mencapai tujuan pendidikan agama Islam. 

d. Kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam diarahkan untuk 

meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan 

ajaran agama Islam dari peserta didik, disamping untuk membentuk 

kesalehan sosial.
38

 

Dari penjabaran pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa penddidikan 

agama Islam disekolah diharapkan mampu membentuk kesalehan pribadi (individu) 

dan kesalehan sosial sehingga pendidikan agama Islam diharapkan jangan sampai; 

menumbuhkan sikap fanatisme; 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 ukhuwah Islamiyah, dalam arti yang luas yaitu, 
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ukhuwah fi al- ubudiyah, ukhuawah fi al-insaniyah, ukhuwah fi al-wathaniyah wa al-

nasab, dan ukhuwah fi din al-Islam.
39

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka 

mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran 

Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
40

 

2. Karakteristik Pendidikan Agama Islam 

Menurut Pusat Kurikulum Depdiknas, tujuan pendidikan agama Islam adalah 

untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik melalui pemberian 

dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta 

didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang 

dalam hal keimanan, ketakwaanya kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam 

kehidupan pribadi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Visi pendidikan Agama 

Islam disekolah umum adalah terbentuknya sosok anak didik yang memiliki karakter, 

watak, dan kepribadian dengan landasan iman dan ketakwaan serta nilai-nilai akhlak 

atau budi pekerti yang kukuh, yang tercermin dalam keseluruhan sikap dan prilaku 

sehari-hari, untuk selanjutnya memberi corak bagi pembentukan watak bangsa. 

Sedangkan misi pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pendidikan agama sebagai bagian integral dari keseluruhan 

proses pendidikan di sekolah. 
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2. Menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah dengan mengintegrasikan 

aspek pengajaran, pemahaman serta aspek pengalaman bahwa kegiatan 

belajar mengajar di depan kelas diikuti dengan pembiasaan pengamalan 

ibadah bersama di sekolah, kunjungan dan memperhatikan lingkungan sekitar 

serta penerapan nilai dan norma akhlak dalam prilaku sehari-hari. 

3. Melakukan upaya bersama antara guru agama dan kepala sekolah serta 

seluruh unsur pendukung pendidikan disekolah untuk mewujudkan budaya 

sekolah yang dijiwai oleh suasana dan disiplin keagamaan yang tinggi yang 

tercermin dari aktualisasi nilai dan norma keagamaan dalam keseluruhan 

interaksi antar unsur pendidikan disekolah dan diluar sekolah. 

Hal tersebut makin tampak jelas dari beberapa indikator yang menjadi 

karakteristik pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan agama Islam mempunyai dua sisi kandungan, yakni sisi keyakinan 

dan sisi pengetahuan. 

2. Pendidikan agama Islam bersifat doktrinal, memihak, dan tidak netral. 

3. Pendidikan agama Islam merupakan pembentukan akhlak yang menekankan 

pada pembentukan hati nurani dan penanaman sifat-sifat ilahiah yang jelas 

dan pasti. 

4. Pendidikan agama Islam bersifat fungsional. 

5. Pendidikan agama Islam diarahkan untuk menyempurnakan bekal keagamaan 

peserta didik. 

6. Pendidikan agama Islam diberikan secara komprehensif.
41

 

Karakteristik pendidikan agama Islam diatas tersebut mempunyai implikasi 

sebagai berikut: 

1. Pendidikan agama Islam merupakan rumpun mata pelajaran yang 

dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok (dasar) yang terdapat dalam agama 

Islam. Karena itulah pendidikan agama Islam merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Ditinjau dari segi isinya, pendidikan 

agama Islam merupakan mata pelajaran pokok yang menjadi salah satu 
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komponen, dan tidak dapat dipisahkan dari rumpun mata pelajaran yang 

bertujuan, mengembangkan moral dan kepribadian peserta didik.   

2. Tujuan pendidikan agama Islam adalah terbentuknya peserta didik yang 

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti yang luhur 

(berakhlak mulia), memiliki pengetahuan tentang ajaran pokok Agama Islam 

dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki 

pengetahuan yang luas dan mendalam tentang Islam, sehingga memadai baik 

untuk kehidupan masyarakat maupun untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi.   

3. Pendidikan Agama Islam, sebagai sebuah program pembelajaran, diarahkan 

pada menjaga aqidah dan ketakqwaan peserta didik, menjadi landasan untuk 

rajin mempelajari ilmu-ilmu lain yang diajarkan di sekolah/madrasah, 

mendorong peserta didik untuk kritis, kretif dan inovatif, menjadi landasan 

perilaku dalm kehidupan sehri-hari di masyarakat. Pendidikan Agama Islam 

bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang Agama Islam, tetapi juga 

untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari (membangun etika sosial).   

4. Pembelajaran pendidikan agama Islam tidak hanya menekankan penguasaan 

kompetensi kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotoriknya.   

5. Isi mata pelajaran pendidikan agama Islam didasarkan dan dikembangkan dari 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam dua sumber pokok ajaran Islam, yaitu 

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW (dalil naqli). Di samping itu 
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materi pendidikan agama Islamjuga diperkaya dengan hasil-hasil istinbath 

atau ijtihad (dalil aqli) para ulama sehingga ajaran-ajaran pokok yang bersifat 

umum lebih rinci dan mendetail.   

6. Materi pendidikan agama Islam dikembangkan dari tiga kerangka dasar ajaran 

Islam, yaitu aqidah,syari'ah dan akhlak. Aqidah merupakan penjabaran konsep 

Islam, dan akhlak merupakan penjabaran konsep ihsan. Dari ketiga konsep 

dasar itulah berkembang berbagai kajian keislaman, termasuk kajhian-kajian 

yang terkait dengan ilmu, teknologi, seni dan budaya.   

7. Out put pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah adalah terbentuknya 

peserta didik yang memiliki akhlak mulia (budi pekerti luhur) yang 

merupakan misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia. 

pendidikan akhlak adalah  (budi pekerti) adalah jiwa pendidikan dalam Islam, 

sehingga pencapaian akhlak mulia (karimah) adalah tujuan sebenarnya dari 

pendidikan. Dalam hubungan ini, perlu ditegaskan bahwa pelajaran 

pendidikan agama Islam tidak identik dengan menafikan pendidikan jasmani 

dan pendidikan akal. Keberadaan program pembelajaran selain pendidikan 

agama Islam juga menjadi kebutuhan bagi peserta didik yang tidak dapat 

diabaikan. Namun demikian, pencapaian akhlak mulia justru mengalami 

kesulitan jika hanya dianggap menjadi tanggung jawab mata pelajaran 

pendidikan agama Islam. Dengan demikian, pencapaian akhlak mulia harus 

menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk mata pelajaran  non 
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pendidikan agama Islam dan guru-guru yang mengajarkannya. Ini berarti 

meskipun akhlak itu tampaknya hanya menjadi muatan mata pelajaran 

pendidikan agama Islam, mata pelajaran lain juga perlu mengandung muatan 

akhlak. Lebih dari itu, semua guru harus memperhatikan akhlak peserta didik 

dan berupaya menanamkannya dalam proses pembelajaran. Jadi, pencapaian 

akhlak mulia tidak cukup hanya melalui mata pelajaran pendidikan agama 

Islam. 

3. Dasar - Dasar dan Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah  mempunyai dasar  yang 

kuat.  Dasar tersebut ditinjau dari berbagai segi, yaitu: 

a. Dasar Yuridis 

Dasar pelaksanaan Pendidikan Agama  berasal dari perundang–undangan 

yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan 

pendidikan Agama di sekolah secara formal. Dasar yuridis formal tersebut 

terdiri dari tiga macam, yaitu : 

1. Dasar Ideal, yaitu dasar falsafah negara yakni Pancasila, sila pertama : 

ketuhanan Yang Maha Esa. 

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

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

Maha Esa dan  Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk 
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memeluk agama masing – masing dan beribadah menurut agama dan 

kepercayaannya itu. 

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

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

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

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

pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama Islam 

secara langsung dimaksudkan dalam kurikulum sekolah-sekolah formal, 

mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

b. Dasar Religius 

Yang dimaksud dengan dasar religius adalah dasar yang bersumber dari 

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

dan merupakan perwujudan ibadah kepada-Nya.
42

 Seperti yang dijelaskan 

dalam al-Qur‟an surat An-Nahl ayat 125 dan surat Al-Imran ayat 104: 

                              

                                 

        

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

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 

baik. Sesungguhnya Tuhan-mu Dialah yang lebih baik 

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

petunjuk”
43 

                               

                  

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah 

dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”
44

 

Dua ayat tersebut terkait dengan metode atau cara-cara yang digunakan 

dalam pendidikan agama Islam. Sementara itu, Islam mengajarkan secara 

umum bahwa materi pendidikan agama Islam mencakup tiga hal utama yaitu: 

1. Berkaitan dengan keimanan (al-„aqaid) 

2. Berkaitan dengan aspek syariah, yakni suatu sistem norma Ilahi yang 

mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia 

dengan sesamanya serta lingkungan. 

3. Mencakup aspek akhlak, yang mencakup akhlak manusia dengan makhluk 

lainnya.
45

 

Selain itu, Islam juga mengajarkan agar peserta didik dibekali dengan 

berbagai ketrampilan sebagai bekal dalam menjalani hidup didunia. 

Keseimbangan dalam pembinaan peserta didik menjadi titik sentral 

diperbincangkanagama Islam. Islam mengkehendaki bahwa proses pendidikan 

harus menyeimbangkan antara pembinaan dan pengembangan aspek jasmani 

dan rohani peserta didik. Hal ini agar mereka memiliki kehidupan yang layak 
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 (bahagia) di dunia dan juga di akhirat.
46

 

c. Aspek Psikologis  

Psikologis yaitu dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan 

kehidupan bermasyarakat. Hal ini didasarkan bahwa dalam hidupnya, manusia 

baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dihadapkan pada 

hal-hal yang membuat hatinya tidak tenang dan tidak tenteram sehingga 

memerlukan adanya pegangan hidup. semua manusia di dunia ini selalu 

membutuhkan adanya pegangan hidup yang disebut agama. Mereka 

merasakan bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya 

Dzat Yang Maha Kuasa, tempat mereka berlindung dan tempat mereka  

memohon pertolongan-Nya. Hal ini terjadi pada masyarakat yang masih 

primitif maupun masyarakat yang sudah  modern. Mereka merasa tenang dan 

tenteram hatinya kalau mereka dapat mendekat kepada Dzat Yang Maha 

Kuasa.
47

 

Pendidikan agama Islam berfungsi membentuk manusia Indonesia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia mampu 

menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan atar umat beragama. Fungsi pendidikan 

agama Islam disekolah mencakup: 

1. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta 

didik kepada Allah SWT, yang telah ditanamkan dalam lingkungan 

keluarga. 
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2. Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagian hidup 

didunia dan diakhirat, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat 

mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

3. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan 

baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah 

lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

4. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kelemahan-

kelemahan, kekurangan-kekurangan, dan pengalaman ajaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya 

atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. 

6. Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam 

nyata dan niryata), sistem dan fungsionalnya. 

7. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memilki bakat 

khusus di bidang pendidikan agama Islam agar bakat tersebut dapat 

berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya 

sendiri dan bagi orang lain.
48

 

 

4. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan pendidikan agama Islam adalah sesuatu yang ingin dicapai setelah 

melakukan serangkaian proses pendidikan agama Islam di sekolah. Terdapat 

beberapa pendapat mengenai tujuan pendidikan agama Islam ini. Diantaranya Ahmad 

D. Marimba, menurutnya tujuan pendidikan agama Islam adalah terciptanya orang 

yang berkepribadian muslim. Berbeda dengan Al-Abrasy, menurutnya tujuan akhir 

pendidikan agama Islam itu adalah terbentuknya manusia yang berakhlak mulia 

(akhlak al-karimah). Munir Musyi mengatakan tujuan akhir pendidikan agama Islam 

adalah manusia yang sempurna (al-insan al-kamil). 
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 Berbeda dengan pendapat diatas, Abdul Fatah Jalal mengatakan bahwa tujuan 

pendidikan agama Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah yang 

bertaqwa („abdullah).
49

 

Secara lebih operasional tujuan pendidikan agama Islam khususnya dalam 

konteks ke Indonesiaan sebagaimana tertera dalam kurikulum pendidikan agama 

Islam ialah, bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui 

pemberian dan pemupukkan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim 

yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya kepada Allah SWT. Serta 

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyaraka, berbangsa dan bernegara, 

serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Dari rumusan tujuan tersebut mengandung pengertian bahwa proses 

pendidikan agama Islam disekolah yang dilalui dan dialami oleh peserta didik 

dimulai dari tahap kognisi, yaitu pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap 

ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, untuk selanjutnya menuju 

ketahap afeksi, yakni terjadinya internalisasi ajaran dan nilai agama kedalam diri 

peserta didik dalam arti meyakini dan menghayatinya. Melalui tahapan afeksi 

tersebut diharapkan dapat tumbuh dalam diri peserta didik dan tergerak untuk 

mengamalkan dan mantaati ajaran Islam (tahapan psikomotorik) yang telah 

diinternalisasikan dalam dirinya. 

                                                             
49

Demikianlah para Ahli memberikan pendapat tentang tujuan pendidikan agama Islam, 

diantaranya; Ahmad D. Marimba, Al-Abrasy, Munir Musyi dan Abdul Fatah Jalal 



65 

 

C. Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar 

1. Pengertian Mutu Pendidikan 

Menurut Deming, mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau 

konsumen, kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi dan kepuasan pelanggan. 

Sementara itu menurut Crosby, mutu ialah “conformance to requirement”, yaitu 

sesuai yang diisyaratkan atau distandarkan.
50 

Implementasi mutu memiliki dua aspek 

utama, yaitu pertama produknya memenuhi tuntutan pelanggan. Kedua, produk sesuai 

dengan standar. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar yang 

telah ditentukan. 

Dalam pengertian umum mutu dapat diartikan sebagai derajat/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 orang yang lainnya, tergantung dari sudut 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 (kognitif, afektif, atau psikomotorik), 

metodologi (bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan 

administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta menciptakan 

susasana yang kondusif. 
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Mutu pendidikan yang dimaksudkan disini adalah kemampuan lembaga 

pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan 

kemampuan belajar seoptimal mungkin. Dalam konteks pendidikan, menurut 

Depdiknas, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. 

Pendidikan bermutu mengacu pada berbagai input seperti tenaga pengajar, 

peralatan, buku, biaya pendidikan, teknologi, dan input-input lainnyayang diperlukan 

dalam proses pendidikan. Ada pula yang mengaitkan 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, penyelenggara pendidikan dapat mengembangkan 

pendidikan, metode, dan teknik-teknik pembelajaran yang dianggap efektif. Orientasi 

mutu dari aspek output mendasarkan pada hasil pendidikan (pembelajaran) yang 

ditunjukkan oleh keunggulan akademik dan non akademik di suatu sekolah. 

Dewasa ini semua lembaga pendidikan berorientasi pada mutu. Lembaga 

pendidikan dikatakan “bermutu” jika input, proses dan hasilnya dapat memenuhi 

persyaratan yang dituntut oleh pengguna jasa pendidikan. Bila performance-nya 

dapat melebihi persyaratan yang dituntut oleh stakeholder (user), maka suatu 

lembaga pendidikan baru bisa dikatakan unggul.
51

 Banyak lembaga pendidikan yang 

mulai sadar bahwa antara berbagai input, proses, dan output, perlu diperhatikan 

secara seimbang. Bahkan untuk menjamin mutu, langkah-langkah sudah dimulai dari 

misi, tujuan, sasaran, dan target dalam bentuk desain perencanaan yang mantap. Para 
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pendidik harus selalu sadar akan hasil yang diperoleh bagi peserta didik setelah 

melalui proses pembelajaran tertentu, dengan gambaran akan hasil yang ingin dicapai 

itu pada gilirannya akan memberikan motivasi untuk mengembangkan input, proses 

yang sesuai. Bahkan saat ini mutu pendidikan tidak hanya dilihat dari prestasi yang 

dicapai, tetapi bagaimana prestasi tersebut dapat dibandingkan dengan standar yang 

ditetapkan, seperti yang tertuang di dalam UUD No.20 Tahun 2003 pasal 35 dan PP 

No. 19 Tahun 2005. 

Penetapan standar untuk melihat mutu pendidikan masih banyak yang 

didasarkan pada keinginan yang kuat dari pengguna (customer) dan pemangku 

kepentingan (stakeholder) pendidikan. Termaksuk pengguna (customer) dan 

pemangku kepentingan adalah peserta didik, orangtua, pengguna jasa pendidikan, 

pengguna jasa lulusan yang menuntut kompetensi tertentu sebagai indikator 

kelayakan bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan, 

atau berbagai peran dalam kehidupan sosial yang merupakan output 

pendidikan.sementara masalah input dan proses dianggap internal sekolah yang 

merupakan prerogatif profesi tenaga kependidikan. Sebenarnya, input, proses, dan 

output tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya merupakan masalah internal 

atau eksternal yang akan menentukan mutu pendidikan sekolah.
52

 

Dari segi lingkup kompentensi yang harus dicapai begitu luas. Pandangan 

tentang mutu pun kemudian meliputi berbagai aspek kompetensi. Bukan hanya 
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menyangkut ranah kognitif tetapi juga afektif, psikomotor dan bahkan spiritual. Mutu 

tidak hanya terfokus pada pencapaian atau prestasi akademis, tetapi juga bidang-

bidang non akademik, seperti prestasi seni, ketrampilan, vokasional, serta 

penghayatan dan pengalaman spiritual dalam bentuk budi pekerti luhur. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pendidikan yang bermutu adalah 

pendidikan yang seluruh komponen serta berbagai perangkat pendukung lainnya 

dapat memuaskan peserta didik, pimpinan, guru dan masyarakat pada umumnya. 

Komponen pendidikan yang bermutu tersebut antara lain terkait dengan kurikulum 

atau pelajaran yang diberikan, proses belajar mengajar, tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, lingkungan pengelolaan, dan lain sebagainya.
53

 

2. Indikator Mutu Pendidikan 

Pada bidang pendidikan, banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan. 

Dalam pendekatan fungsi produksi, mutu pendidikan ditentukan oleh faktor input dan 

faktor proses. Faktor input diantaranya adalah peserta didik, kurikulum, bahan ajar, 

metode/strategi pembelajaran, sarana pembelajaran disekolah. Faktor faktor proses 

diantaranya adalah peciptaan suasana yang kondusif, kordinasi proses pembelajaran, 

dan juga interaksi antar unsur-unsur disekolah, baik guru dengan guru, peserta didik 

dengan peserta didik, maupun guru dengan staf administrasi sekolah, dalam konteks 

akademis maupun non akademis, kurikuler maupun non kurikuler. 
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Konteks mutu dapat pula dilihat dari prestasi yang dicapai sekolah pada tiap 

kurun waktu tertentu. Prestasi ini dapat dilihat dari student achievement atau prestasi 

bidang lain, seperti olahraga, kesenian dan ketrampilan. Selain itu, indikator lain yang 

dapat digunakan sebagai ukuran mutu pendidikan adalah kedisiplinan, tanggung 

jawab, saling menghormati dan kenyamanan sekolah. Di Indonesia, prestasi 

akademik umumnya dijadikan salah satu indikator sekolah yang paling dominan, 

termasuk prestasi peserta didik dalam Ujian Nasional (UN). 

Hasil Ujian Nasional sering dianggap sebagai salah satu indikator mutu 

pendidikan. Dalam hal ini, UN dianggap sebagai evaluasi diagnostik karena hasil 

UN tersebut   dapat   digunakan   untuk   mengetahui   satuan   dan/atau   program 

pendidikan yang capaian UN-nya rendah dan kompetensi apa saja dari standar 

kompetensi yang daya serapnya rendah. Demikian halnya, UN dianggap sebagai 

evaluasi selektif dan penempatan karena hasil UN dapat digunakan sebagai salah 

satu pertimbangan dalam seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. 

Mutu pendidikan dengan indikator hasil pendidikan, dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya; Pendidikan merupakan fungsi produksi dari sistem 

pendidikan, mutu sekolah merupakan fungsi dari proses pembelajaran yang efektif, 

dan kepemimpinan, peran serta guru, peran serta peserta didik, manajemen, 

organisasi, lingkungan fisik dan sumber daya, kepuasan pelanggan sekolah, dukungan 

input dan fasilitas serta budaya sekolah. Optimalisasi dari masing-masing komponen 

ini menentukan mutu sekolah sebagai satuan penyelenggara pendidikan. 
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Astin sebagaimana dikutip oleh Amat  Jaenudin , membedakan dua 

tinjauan tentang mutu pendidikan. Pertama, adalah tinjauan secara tradisional atau 

pandangan elitisme, yang melihat mutu sekolah berdasarkan kepemilikan sumber-

sumber  pendidikan dan reputasi serta posisi akademik yang tinggi. Kedua, adalah 

pandangan developmental yang sifatnya dinamik, yang melihat sekolah bermutu 

sebagai sekolah yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi dasar 

peserta didik secara optimal sebagaimana nampak pada keberhasilan sekolah dalam 

memberikan nilai tambah baik yang berupa pengetahuan maupun hal-hal yang 

bersifat personal, salah satu indikator dari keberhasilah atau keefektifan sekolah 

adalah mutu pencapaian hasil belajar peserta didiknya, dan hasil belajar peserta didik 

tersebut akan sangat tergantung pada sejauhmana keberhasilan guru dalam membantu 

peserta didik untuk mencapai hasil belajarnya. Oleh karena itu, guru mempunyai 

peran yang sangat menentukan bagi keberhasilan pendidikan di sekolah.
54

 

Keberhasilan upaya peningkatan mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh 

kualitas sumber daya manusia yang terlibat didalamnya, karena dalam sistem 

pendidikan apapun kualitas kemampuan dan profesionalisme dari tenaga 

kependidikannya merupakan kunci keberhasilan sistem pendidikan. Sumber daya 

manusia (SDM) sebagai jantung dari sebuah sistem merupakan komponen utama 

dalam pengelolaan pendidikan. Sebagai sesuatu yang pokok, maka upaya 

peningkatan SDM yang efisien perlu dikedepankan, seperti aspek kualitas kinerja, 
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dedikasi, kreativitas, daya saing dan komitmen merupakan aspek-aspek yang perlu 

dibina, dievaluasi, dan disegarkan. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan kualitas 

kemampuan dan profesionalisme tenaga kependidikan merupakan kebutuhan dalam 

upaya peningkatan mutu pendidikan di era globalisasi. Secara praktis, peningkatan 

mutu pendidikan merupakan suatu proses yang sinergis dengan upaya peningkatan 

sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan 

akan terjadi jika kualitas sumber daya manusianya meningkat. 

Indikator mutu pendidikan dapat dikelompokkan menjadi enam kategori, 

yaitu: 

1. Profesionalisme Guru 

a) Guru menguasai materi pelajaran dan ipteks. 

b) Guru memiliki sifat dan prilaku yang dapat diteladani. 

c) Guru memiliki kecintaan dan berkomitmen terhadap profesi.  

d) Guru menjadi motivator agar peserta didik aktif belajar. 

e) Guru menguasai berbagai strategi pembelajaran dan teknik penilaian. 

f) Guru bersifat terbuka dalam menerima pembaruan dan wawasan. 

g) Guru memperhatikan perbedaan karakteristik setiap peserta didik. 

h) Guru mendapat kemudahan/kesempatan mengembangkan pribadi dan 

profesionalisme. 

2. Kurikulum dan proses pembelajaran 

a) Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

masyarakat. 

b) Pengembangan kurikulum mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. 

c) Progam pembelajaran disusun secara sistematis dan komprehensif. 

d) Progam pembelajaran mendukung aspek spiritual, intelektual, sosial, 

emosional dan konestetik. 

e) KBM dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

seoptimal mungkin. 

f) Pengembangan kurikulum meningkatkan kompetensi dan kemandirian 

peserta didik. 

g) Pengembangan dan implementasi kurikulum dilaksanakan secara 

kolegial dalam forum guru. 
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h) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan 

kondisi peserta didik, satuan pendidikan dan daerah. 

3. Sarana prasarana dan Sumber belajar 

a) Dimanfaatkan sumber belajar yang bervariasi, termasuk lingkungan. 

b) Tersedianya sarana dan prasarana yang yang mendukung proses 

belajar dan pembelajaran.  

c) Tersedianya perpustakaan, koleksi pustaka dan pelayanan yang 

memadai. 

d) Tersedianya laboratorium, fasilitas olahraga, dan ruang kreatif yang 

diperlukan. 

4. Penilaian Belajar dan Pembelajaran 

a) Penilaian dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. 

b) Penilaian dilaksanakan secara terbuka dan otentik. 

c) Penilaian hasil belajar dan pembelajaran digunakan untuk pembinaan 

lebih lanjut. 

d) Penilaian terhadap peserta didik dilakukan mencakup keseluruhan 

aspek pengembangan potensi. 

e) Proses pembelajaran diawali secara internal dan eksternal. 

5. Daya tarik dan keberhasilan belajar peserta didik 

a) Peserta didik yang mengalami hambatan belajar atau kecerdasan 

khusus memperoleh bimbingan khusus. 

b) Terbukanya kesempatan percepat belajar bagi peserta didik yang 

mampu. 

c) Kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan kecakapan hidup. 

d) Berkembangnya kemampuan peserta didik dalam mengikuti 

perubahan lingkungan. 

6. Pengembangan budaya kelembagaan dan pendayagunaan lingkungan 

a) Adanya komitmen bersama untuk mencapai proses dan hasil yang 

terbaik. 

b) Visi, misi dan tujuan sekolah yang berprinsip sederhana, terukur, 

dapat ditetapkan, beralasan dan dengan batas waktu. 

c) Tersedianya tenaga kependidikan yang sesuai. 

d) Proses dan hasil pendidikan dapat dipertanggung jawabkan. 

e) Rencana kerja disusun bersama antara sekolah dan dinas yang terkait. 

f) Terbangunnya partisipasi masyarakat dalam mendukung 

penyelenggaran pendidikan. 

g) Terbangunnya partisipasi masyarakat  dalam mendukung 

penyelenggaraan pendidikan.
55
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3. Upaya Pengembangan Mutu Pendidikan 

Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya  

dengan manajemen mutu pendidikan. Dalam manajemen mutu, semua fungsi  

manajemen  yang  dijalankan  oleh  para  manajer  pendidikan  di sekolah (kepala 

sekolah) diarahkan untuk dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggannya 

(customer), terutama kepada pelanggan eksternal, seperti: siswa, orangtua atau 

masyarakat pemakai lulusan. Dalam upaya memberikan kepuasan kepada  pelanggan  

tersebut diperlukan suatu patokan atau standar tertentu sebagai kriteria, dan layanan 

pendidikan yang diberikan seharusnya sesuai atau jika mungkin dapat melampaui  

kriteria minimal tersebut. Dengan demikian, semua fungsi manajemen pendidikan 

diarahkan agar semua layanan pendidikan yang diberikan tersebut paling tidak 

memenuhi atau jika memungkinkan dapat melebihi harapan pelanggan atau 

customer yang tercermin dari kriteria minimal tersebut. 

Penjaminan  mutu  (Quality  Assurance)  adalah  upaya  pengelolaan  mutu 

yang  dilakukan  oleh pihak  internal  sekolah,  dalam  rangka  untuk  memberikan 

jaminan  bahwa  semua  aspek  yang  terkait  dengan  layanan  pendidikan  yang 

diberikan oleh suatu lembaga atau satuan pendidikan tertentu dapat mencapai 

suatu standar mutu tertentu. Definisi lain, menyatakan bahwa penjaminan mutu 

(Quality Assurance, QA) adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu 

pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, 

dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Sedangkan pelaksanaan 
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penjaminan mutu sekolah terutama harus dilakukan oleh pihak internal sekolah 

yang bersangkutan sebagai bagian dari proses manajemen mutu. 

Ruang lingkup penjaminan mutu sekolah, meliputi penjaminan mutu 

terhadap komponen-komponen sistem pendidikan, yaitu:  

1. Input, baik input peserta didik, guru, tenaga kependidikan maupun 

sumber daya yang lain 

2. Proses, baik proses manajemen sekolah (termasuk pengembangan kultur 

sekolah) maupun proses pembelajaran dan penilaian 

3. Produk atau hasil, terutama penjaminan terhadap kualitas output yang 

dihasilkan oleh sekolah, dan penjaminan mutu sekolah sebagai suatu 

sistem secara keseluruhan, dan;  

4. Outcomes, terutama penjaminan mutu mengenai relevansi kualitas 

lulusan dari suatu satuan pendidikan dengan kebutuhan.
56

 

Mutu pendidikan harus didesain dengan langkah-langkah kegiatan yaitu 

mengetahui apa yang dilakukan, mempelajari, memperbaiki, dan menyempurnakan 

metode dan prosedur, mencatat apa yang dilakukan, melakukan apa yang telah 

direncanakan untuk dilaksanakan, dan mengumpulkan bukti keberhasilan dan upaya 

yang telah dilakukan dan menyebarluaskannya. Dalam dalam menejemen mutu 

terpadu terdapat lima pilar utama, yaitu : produk, proses, organisasi, kepemimpinan, 

dan komitmen. 

 Produk dalam pendidikan adalah lulusan, yang merupakan mata rantai 

keberlangsungan lembaga pendidikan. Sebab, lembaga pendidikan tidak dapat 

berjalan apabila tidak ada peserta didik didalamnya. Lulusan yang bermutu diperoleh 

melalui proses yang bermutu pula. Agar semua proses berjalan dengan lancar 
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diperlukan kepemimpinan dalam lembaga pendidikan tersebut. Semua proses berjalan 

dengan komitmen yang telah disepakati menjadi aturan bersama dan membentuk 

sistem mutu.
57

 

 Menurut Sashkin dan Kisser, ada delapan elemen mutu yang sangat penting, 

yaitu: 

1. Informasi mutu harus digunakan untuk meningkatkan mutu; 

2. Otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab terhadap mutu; 

3. Tersedia hadiah atas ketercapaian mutu; 

4. Warga sekolah harus aman dalam melaksanakan kerja; 

5. Iklim keterbukaan harus tersedia; 

6. Gaji harus adil; dan 

7. Warga sekolah harus merasa memiliki.
58

 

 Perbaikan mutu dalam bidang pendidikan bukanlah semata-mata soal phsycal-

product, seperti yang terjadi dalam bidang industri atau pabrik, karena raw input 

pendidikan adalah manusia dan hasil pendidikan adalah manusia yang akan teruji  

lagi kemampuannya pada saat individu berinteraksi dengan manusia lain dalam hidup 

dan kehidupan. Mutu hasil pendidikan formal sangat dipengaruhi oleh mutu input dan 

mutu proses pembelajarannya. Oleh karena itu, seluruh komponen dalam sistem 

sekolah diarahkan secara terpadu untuk mendukung terciptanya proses transformasi 

yang sebaik-baiknya. 
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 Beberapa faktor kesuksesan dalam menajemen mutu sektor pendidikan antara 

lain: 

1. Kepemimpinan yang kuat 

Semua unsur pimpinan harus mendukung penerapan filosofi menajemen 

mutu. Mutu pendidikan akan terwujud apabila dilaksanakan secara 

menyeluruh, bukan departemental. 

2. Perbaikan sistem secara berkesinambungan 

Sistem merupakan serangkaian proses yang merupakan satu kesatuan yang 

saling terkait satu sama lain. Dalam lembaga pendidikan, sistem dimulai 

dari penerimaan pegawai (staf edukatif dan staf administrasi) dan sistem 

penerimaan peserta didik. Sistem tersebut harus memegang pedoman mutu 

adalah nomor satu (quality first). 

3. Metode statistik 

Metode statistik yang dimaksud disini, bahwa setiap personel yang 

melaksanakan menajemen mutu harus berani berbicara berdasarkan data 

atau fakta. Jadi, mutu bukan hanya diukur secara kualitatif, melainkan 

kuantitatif. 

4. Memiliki visi dan tujuan bersama 

Visi dan nilai bersama mengandung arti sepakat. Sepakat untuk 

menjadikan mutu sebagai the way of life.
59

 

 Menurut Edward Sallis bahwa bervariasi faktor yang mempengaruhi mutu 

pendidikan yaitu: 

1. Desain kurikulum, 

2. Sarana dan prasarana dan pemeliharaannya, 

3. Lingkungan belajar, 

4. Sistem dan prosedur 

5. Sumber daya dan pengembangan staf.
60

 

 Konsep managemen pendidikan untuk mencapai produktivitas  sekolah yang 

tinggi, dapat dianalisis dan dikaji dari berbagai dimensi, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini mencakup: 
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1. Upaya untuk mengadakan perbaikan yang berkelanjutan, 

2. Mempertemukan kebutuhan pelanggan, 

3. Mengurangi pengulangan kerja, 

4. Berpikir jangka panjang, 

5. Meningkatkan keterlibatan pegawai dalam team work, 

6. Competitive bencmarking, 

7. Pemecahan masalah dengan cara team-based, dan 

8. Pengukuran hasil.
61

 

 Konsep manajemen mutu berkaitan erat dengan konsep just in time. Artinya, 

just in time  mendukung pelaksanaan manajemen mutu. Pendidikan yang menganut 

just in time dapat ditunjukkan dengan partisipasi peserta didik. Dalam hal ini, 

pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang menggunakan just in time yang 

dicapai dengan simulasi atau partisipasi aktif lain. Pada dasarnya just in time dalam 

lembaga pendidikan mengkehendaki perubahan pikiran, mengkritisi kondisi yang 

mapan, menghilangkan pemborosan, menghilangkan aktivitas yang tidak perlu, 

menata keorganisasian, perbaikan terus menerus dan berkesinambungan. Pemborosan 

dalam pendidikan yang berulang atau sama pada lebih dari satu mata pelajaran harus 

dihindari. Pengaturan heregistrasi yang rumit dan memakan waktu lama, dan 

seterusnya perlu diatur yang mudah dan cepat.
62

 

 Sallis berpendapat bahwa dalam suatu sistem mutu pendidikan harus 

mengandung elemen-elemen antara lain : 

1. Rencana pengembangan kelembagaan (strategy plan) untuk mewujudkan 

pelayanan mutu terpadu. 

2. Mutu merupakan kebijaksanaan yang diarahkan kepada pelanggan 

(internal dan eksternal). 
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3. Tanggung jawab pengelola yang tergantung juga pada peran dari tim 

menajemen senior. 

4. Badan pengendali mutu merupakan kelompok pengarah mutu untuk 

menciptakan upaya peningkatan mutu dan transformasi budaya. 

5. Informasi terhadap ketentuan penerimaan siswa yang perlu diperbarui. 

6. Progam pengenalan bagi calon siswa serta pemakai jasa pendidikan 

7. Penjelasan tentang kurikulum yang selengkapnya. 

8. Memberikan bimbingan dan konseling terhadap siswa. 

9. Manajemen pengajaran. 

10. Bentuk kurikulum yang menunjukkan tujuan dan spesifikasi progam. 

11. Pengembangan staf dan latihan. 

12. Pemerataan kesempatan bagi staf dan siswa. 

13. Pemantauan dan evaluasi. 

14. Ketentuan administrasi yang jelas. 

15. Pengkajian ulang terhadap keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi 

sebaiknya oleh pengawas dari luar.
63

 

 Berdasarkan kajian teoretik di atas tersebut, maka dapat dikembangkan 

kerangka pikir sebagai berikut: 

1. Hasil Ujian Nasional merupakan salah satu indikator keberhasilan 

penyelenggaran  pendidikan di satuan pendidikan maupun suatu  daerah. 

2. Sampai saat ini, hasil Ujian Nasional merupakan indikator kualitas luaran 

pendidikan yang paling valid. Oleh karena itu, hasil UN sebagai kriteria 

keberhasilan dalam  penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 

3. Ujian Nasional dilakukan untuk menilai penguasaan kompetensi lulusan 

siswa, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam peningkatan mutu lulusan. 

Peningkatan mutu lulusan dapat dilakukan dengan memperbaiki penguasaan 

kompetensi lulusan. 

4. Peningkatan penguasaan kompetensi siswa dapat dilakukan dengan meng-

identifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya penguasaan kompetensi siswa, 

baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal siswa. Dalam 

studi ini, faktor-faktor penyebab yang diidentifikasi terutama faktor-faktor 

yang berasal dari eksternal siswa, yaitu faktor-faktor yang dapat dikelola dan 

diperbaiki oleh sekolah. 

 

 

                                                             
63

Edward Sallis, Total Quality Management in Education, (London: Kogan Page, 1993), h. 

40, dikutip oleh Deden Makbuloh, Pendidikan Islam dan Sistem Penjaminan Mutu (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2016), h. 41 



79 

 

D. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SD 

1. Kompetensi dan Tujuan PAI di SD 

Agama memiliki peran yang amat penting dalam kehidupan umat manusia. 

Agama menjadi pemandu dalam upaya mewujudkan suatu kehidupan yang 

bermakna, damai dan bermartabat. Menyadari betapa pentingnya  peran agama 

bagi kehidupan umat manusia maka internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan 

setiap pribadi menjadi sebuah keniscayaan, yang ditempuh melalui pendidikan baik 

pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. 

Pendidikan Agama Islam dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual 

dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, 

budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan Agama. Peningkatan 

potensi spritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai 

keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual 

ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spritual tersebut pada 

akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang 

aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. 

Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan  bahwa agama 

diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang  

bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk 

menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, 

disiplin, harmonis dan produktif,  baik  personal  maupun  sosial.  Tuntutan  visi  ini  
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mendorong dikembangkannya standar kompetesi sesuai dengan jenjang persekolahan  

yang secara Nasional yang ditandai dengan ciri-ciri: 

1. Lebih menitik beratkan pencapaian kompetensi secara utuh selain 

penugasan materi; 

2. Mengakomodasikan keagamaan kebutuhan dan sumber daya pendidikan 

yang tersedia; 

3. Memberikan kebebasan yang lebih luas kepada pendidik dilapangan untuk 

mengembangkan strategi dan progam pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan dan ketersediaan sumber daya pendidikan.
64

 

Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu 

berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun 

peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban 

bangsa yang bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi 

tantangan, hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik 

dalam lingkup lokal, nasional, regional maupun global. 

Pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pencapaian seluruh kompetensi 

dasar perilaku terpuji dapat dilakukan tidak beraturan. Peran semua unsur sekolah, 

orang tua siswa  dan  masyarakat  sangat  penting  dalam  mendukung  keberhasilan  

pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam. 

Pendidikan Agama Islam di sekolah atau madrasah bertujua untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan 

pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang 
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agama Islam sehingga menjadi muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

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

pendidikan yang lebih tinggi. 

Sedangkan tujuan Pendidikan Agama Islam adalah terbentuknya pribadi 

muslim yang dapat: 

1. Menguasai pegetahuan, kemampuan intelek berkembang dan terampil 

secara intelektual (aspek kognitif) 

2. Minat, sikap, nilai, penghayatan serta penyesuaian dirinya berkembang 

(aspek afektif) 

3. Terampil melakukan sesuatu/ amaliyah (aspek motor skill).
65

 

Dalam pengertian-pengertian diatas sesungguhya tujuan Pendidikan Agama 

Islam adalah menciptakan, membimbing anak didik muslim menjadi pribadi yang 

mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah dan abdi Allah SWT sekaligus 

mempunyai akhlak yang bail, sebagaimana tujuan yang diturunkannya Nabi 

Muhammad SAW. Sehingga pada ahirnya peserta didik mempunyai kualitas hidup 

yang baik di dunia dan di akhirat 

2. Ruang Lingkup Materi PAI di SD 

Mata pelajaran pendidikan agama Islam secara keseluruhannya dalam ruang 

lingkup Al-Qur‟an dan Hadits, keimanan, akhlak, fiqih, atau ibadah, sekaligus 

menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam mencakup 

perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan 

Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, serta lingkungannya. 
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 Adapun ruang lingkup materi pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah 

Dasar meliputi: Al-Qur‟an dan Hadist, Aqidah, Akhlak, Fiqih/Ibadah dan Tarikh, 

yang difokuskan pada aspek: 

1. Al-Qur‟an, yang menentukan pada kemampuan membaca, menulis, dan 

mengartikan surat – surat pendek 

2. Akhlak yang menekankan pada pembiasaan akhlak terpuji dan 

menghindari akhlak tercela 

3. Keimanan, mengenal enam rukun Iman, beriman kepada Allah dan 

Asmaul Al Husna, beriman kepada Allah dan mengenal sifat-sifatNya, 

beriman kepada kitab suci dan mengenal nama-namanya, beriman kepada 

Qadha dan Qadar dan beriman kepada Rasul serta beriman kepada hari 

ahir. 

4. Ibadah, yang menekankan pada cara melakukan ibadah dan mu‟amalah 

yang baik dan benar.
66

 

Dilihat dari sudut ruang lingkup pembahasannya, pendidikan agama Islam 

sebagai mata pelajaran yang umum dilaksanakan di Sekolah Dasar di antaranya: 

a. Pengajaran Keimanan 

Aqidah Islam berawal dari keyakinan kepada Dzat Mutlak yang 

Maha Esa yaitu Allah beserta sifat dan wujud-Nya yang sering disebut 

dengan tauhid. Tauhid menjadi rukun iman dan prima causa seluruh 

keyakinan Islam.
67

 Keimanan merupakan akar suatu pokok agama, 

pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar tentang 

berbagai aspek kepercayaan. 

b. Pengajaran Akhlak 

Kata akhlak berawal dari bahasa Arab yang berarti bentuk 
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kejadian dalam hal ini bentuk batin atau psikis manusia. Akhlak 

merupakan aspek sikap hidup atau kepribadian hidup manusia sebagai 

sistem yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, 

Manusia dan lainnya yang dilandasi oleh aqidah yang kokoh. Dalam 

pelaksanaannya pengajaran ini berarti proses kegiatan belajar 

mengajar dalam mencapai tujuan supaya yang diajar berakhlak baik.
68

 

c. Pengajaran Ibadah 

Ibadah menurut bahasa artinya, taat, tunduk, turut, ikut dan do‟a.
69

 

Dalam pengertian yang khusus ibadah adalah segala bentuk 

pengabdian yang sudah digariskan oleh syariat Islam baik bentuknya, 

caranya, waktunya serta syarat dan rukunnya seperti shalat, puasa, 

zakat dan lain – lain.
70

 Pengajaran ibadah ini tidak hanya memberikan 

pengetahuan tentang ibadah tetapi juga menciptakan suasana yang 

menyenangkan, sehingga situasi proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan baik. 

d. Pengajaran al-Qur'an 

Al-Qur'an adalah sumber ajaran agama (juga ajaran) Islam 

pertama dan utama. Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat firman-

firman Allah. Dalam hal ini pada tingkatan Sekolah Dasar, memahami 
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dan menghayati pokok-pokok Al-Qur'an dan menarik hikmah yang 

terkandung didalamnya secara keseluruhan dalam setiap aspek 

kehidupan. 

e. Pengajara Muamalah 

Muamalah merupakan sikap hidup dan kepribadian hidup manusia  

dalam menjalankan sistem kehidupannya yang dilandasi dengan 

keimanan yang kokoh.
71

 Sebagaimana yang diungkapkan Thoha 

Husein bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memecahkan 

peradaban.
72

 Setiap proses kehidupan seharusnya mengandung 

berbagai kebutuhan masyarakat, sehingga output pendidikan sanggup 

memetakan sekaligus masalah yang sedang dihadapi masyarakat. 

f. Pengajaran Tarikh atau Sejarah Islam 

Tarikh merupakan suatu bidang studi yang memberikan 

pengetahuan tentang sejarah dan kebudayaan Islam meliputi masa 

sebelum kelahiran Islam, masa Nabi dan sesudahnya baik pada daulah 

Islamiyah maupun pada negara-negara lainnya di dunia, khususnya 

perkembangan agama Islam di tanah air.
73

 

Pelaksanaan pengajaran tarikh ini diharapkan mampu membantu 

peningkatan iman peserta didik dalam rangka pembentukan pribadi 

muslim disamping memupuk rasa kecintaan dan kekaguman terhadap 
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Islam dan kebudayaannya, memberikan bekal kepada peserta didik 

dalam melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau untuk 

menjalani kehidupan  pribadi mereka bila putus sekolah, mendukung 

perkembangan Islam masa kini dan mendatang. Di samping 

meluaskan cakrawala pandangan terhadap makna Islam bagi 

kepentingan umat Islam. 

3. Proses Belajar Mengajar PAI di Sekolah Dasar 

 Proses belajar mengajar (PBM) yang juga dikenal proses pembelajaran 

merupakan gabungan dua konsep yaitu belajar yang dilakukan oleh peserta didik dan 

mengajar yang dilakukan oleh instruktur atau guru. Belajar tertuju oleh apa yang 

harus dilakukan oleh seseorang sebagai subjek yang menerima pelajaran, sedangkan 

mengajar tertuju pada apa yang harus dilakukan oleh instruktur atau guru sebagai 

pemberi pelajaran. Dua konsep tersebut menjadi terpadu pada suatu kegiatan pada 

saat terjadi interaksi antara guru dan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik 

lainnya pada saat proses belajar mengajar itu berlangsung.  

 Proses pembelajaran adalah inti dari proses pendidikan formal di sekolah. 

Pembelajaran merupakan proses belajar mengajar yang terdiri dari dua konsep tidak 

dapat dipisahkan yaitu proses belajar dan mengajar. Belajar adalah proses 

pengalaman, perubahan tingkah laku berbentuk kegiatan yang dapat diamati atau 

tidak dapat diamati. Menurut Oemar Hamalik, belajar adalah memodifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman, pertumbuhan atau perubahan diri 
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seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku berkat pengalaman dan 

latihan.
74

 Sedangkan menurut Nur Asiah, belajar itu merupakan perubahan tingkah 

laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya membaca, mengamati, 

mendengarkan, meniru dan lain sebagainya.
75

 

 Belajar adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang. Perubahan dari hasil proses belajar dapat dilihat dari berbagai aspek, 

seperti perubahan aspek kognitif, aspek afektif dan psikomotor. Menurut Nana 

Sudjana, belajar mengajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan, proses 

berbuat melalui beberapa pengalaman seperti proses melihat, mengamati, dan 

memahami sesuatu.
76

 Apabila kita belajar maka kita berbicara bagaimana mengubah 

tingkah laku seseorang. 

 Belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan prilaku individu melalui 

interaksi dengan lingkungan. Dalam interaksi inilah terjadi serangkaian pengalaman-

pengalaman belajar yang diperoleh melalui interaksi antara individu dengan 

lingkungan.
77

 Pada hakikatnya belajar merupakan perubahan prilaku yang terjadi 

akibat adanya interaksi dengan lingkungan yang berlangsung secara sengaja. 

Kesengajaan itu terlihat dari adanya faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk 

belajar, seperti faktor kesiapan fisik dan mental untuk melakukan sesuatu dan tujuan 

yang hendak dicapai.  
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 Sedangkan mengajar, menurut Nana Sudjana adalah suatu proses yakni proses 

mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada disekitar peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar mengajar.
78

 

Dari pengertian ini, proses mengajar terbagi menjadi dua tahap pertama, proses 

mengajar merupakan proses yang dilakukan sumber untuk menciptakan kondisi 

belajar pada peserta didik dengan cara memanfaatkan lingkungan sebagai faktor 

penunjang terhadap kondisi belajar pada peserta didik. Kedua, kondisi belajar tercipta 

sehingga prilaku mengajar yang dilakukan instruktur atau guru dengan melakukan 

bimbingan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.  

 Mengajar adalah segala upaya yang disengaja dalam rangka memberi 

kemungkinan bagi peserta didik untuk terjadinya proses belajar sesuai dengan tujuan 

yang telah dirumuskan. Sasaran ahir dari proses pembelajaran adalah peserta didik 

belajar dengan upaya yang disengaja dan penuh rasa tanggung jawab untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Mengajar merupakan usaha menyampaikan 

pengetahuan kepada peserta didik, memberikan bimbingan belajar kepada peserta 

didik, mengorganisasi lingkungan sehingga menciptakan kondisi belajar bagi peserta 

didik  serta membantu peserta didik dalam menghadapi kehidupan masyarakat sehari-

hari. 

 Pengertian proses belajar mengajar secara umum dapat diartikan sebagai suatu 

proses dimana terdapat perubahan tingkah laku pada diri peserta didik baik dari aspek 

pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan psikomotor yang dihasilkan dari 
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pentransferan dengan cara pengkondisian situasi belajar serta bimbingan untuk 

mengarahkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses belajar 

mengajar merupakan interaksi antara komponen-komponen pembelajaran sehingga 

tercipta situasi belajar mengajar yang memungkinkan tercapainya tujuan yang telah 

direncanakan. Adapun komponen-komponen pembelajaran terdiri dari tujuan, bahan, 

metode dan media evaluasi. 

  Proses pembelajaran pada prinsipnya merupakan proses pengembangan 

keseluruhan sikap kepribadian khususnya mengenai aktivitas dan kreativitas peserta 

didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Pembelajaran adalah 

kegiatan guru secara terprogam dalam desain intruksional untuk membuat peserta 

didik belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.
79

 

 Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik 

dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam 

melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran atau latihan dengan memperhatikan 

tuntunan untuk menghormati agama lain.
80

 Pendidikan agama Islam adalah sebuah 

proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya, beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah 

Allah dimuka bumi, yang berdasarkan kepada ajaran Al-Qur‟an dan sunnah, maka 

tujuan dari konteks ini berarti terciptanya insan kamil setelah proses pendidikan 

berahir. 
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 Pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu proses yang bertujuan 

untuk membantu peserta didik dalam belajar agama Islam. Pembelajaran ini akan 

lebih membantu memaksimalkan kecerdasan peserta didik yang dimiliki, menikmati 

kehidupan, serta kemampuan untuk berinteraksi secara fisik dan sosial terhadap 

lingkungan.
81

 

Dari uaraian diatas jelas bahwa proses belajar mengajar Pendidikan Agama 

Islam di sekolah merupakan usaha sadar untuk menyaipakan siswa dalam meyakini, 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam melalui bimbingan, 

pengajaran dan latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama 

lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk 

mewujudkan persatuan Nasional. Jadi pembelajaran pendidikan agama di sekolah 

diharapkan membentuk kesalehan pribadi dan sekaligus kesalehan sosial dan mampu 

mewujudkan ukhuwah islamiyah, dalam arti luas proses belajar mengajar pada 

dasarnya mengharapkan terjadinya perubahan dalam ketiga aspek diatas tersebut, 

begitu juga dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, hanya saja tingkat 

kedalaman perubahan masing-masing aspek harus disesuaikan dengan disiplin ilmu 

yang dipelajarinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses belajar 

mengajar Pendidikan Agama Islam merupakan suatu proses yang mengakibatkan 

beberapa perubahan yang realatif menetap dalam tingkah laku seseorang sesuai 

dengan Taxsonomi Bloom yaitu tujuan Pendidikan Agama Islam yang meliputi aspek 
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kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan sifat perubahan yang terjadi pada masing-

masing aspek tersebut tergantung pada tingkat kedalaman belajar. 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Pendidikan Agama Islam menekankan 

pada pengertian interaksi yaitu hubungan aktif dua arah (timbal balik) antara guru dan 

murid. Hubungan aktif antara guru dan murid harus diikuti oleh tujuan pendidikan 

agama. Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah untuk meningkatkan keimanan 

melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan penghayatan, pengamalan serta 

pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim 

yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaanya berbangsa dan bernegara. 

Usaha guru dalam membantu murid untuk mencapai tujuan adalah guru harus 

memilih bahan ajar atau meteri pendidikan agama yang sesuai dengan tujuan yang 

akan dicapai disamping memilih bahan yang sesuai, guru selanjutnya memilih dan 

menetapkan metode dan sasaran yang paling tepat dan sesuai dalam penyampaian 

bahan dengan mempertimbangkan faktor situasional serta diperkirakan dapat 

memperlancar jalannya proses belajar mengajar Pendidikan Agama Islam. Setelah 

proses belajar mengajar dilaksanakan, maka komponen lain yang harus disertakan 

adalah evaluasi. 

4. Evaluasi PAI di Sekolah Dasar 

Evaluasi pada dasarnya adalah proses penentuan nilai sesuatu berdasarkan 

kriteria tertentu. dalam proses tersebut tercakup usaha mencari dan mengumpulkan 

data atau informasi, yang diperlukan sebagai dasar dalam menentukan nilai sesuatu 
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yang menjadi objek evaluasi seperti progam, prosedur, usul, cara, pendekatan, model 

kerja, hasil progam dan lain-lain. Oleh sebab itu, evaluasi sebagai suatu proses, yakni 

menentukan, mencari dan menyajikan informasi yang diperlukan untuk menentukan 

alternatif keputusan. Ada tiga hal penting yang harus tercakup dalam hal evaluasi 

yakni; menetapkan suatu nilai atau judgement, adanya suatu kriteria dan adanya 

deskripsi progam sebagai objek penilaian. Ketiga aspek tersebut merupakan 

keharusan adanya dalam suatu tindakan penilaian. Judgment atau penentuan nilai 

baik buruk didasarkan kepada pertimbangan objektif dan subjektif penilaian. 

Pertimbangan objektif adalah pertimbangan atas dasar kriteria yang telah disepakati 

secara umum.
82

 Penilaian merupakan salah satu komponen dalam proses 

pembelajaran yang meliputi, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan 

penilaian hasil belajar. 

Evaluasi yang hendak dilaksanakan harus memenuhi persyaratan atau kriteria 

sebagai berikut: 

1. Memiliki validitas, artinya evaluasi harus benar-benar mengukur apa yang 

hendak diukur. Misalnya suatu tes memiliki suatu validitas bila tes itu 

benar-benar mengukur hal yang hendak dites. Jadi validitas suatu tes 

menunjukkan ukuran atau tingkat dimana tes itu dapat dipergunakan untuk 

mengukur suatu tujuan objek tertentu. 

2. Mempunyai reliabilitas, artinya suatu alat evaluasi memiliki reliabilitas 

bila menunjukkan ketetapan hasilnya. Untuk mengetahui besar kecilnya 

reliabilitas suatu tes dapat ditempuh dengan berbagai cara yakni, dengan 

cara mengulangi kembali tes itu (tes-retest), atau dengan cara comparable 

forms atau split halves method. Dengan demikian semua alat evaluasi 

yang digunakan oleh guru harus cukup reliabel sekalipun tidak begitu 

tinggi. 
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3. Objektivitas, suatu alat evaluasi harus benar-benar mengukur apa yang 

diukur, tanpa adanya interpretasi yang tidak ada hubunganya dengan alat 

evaluasi itu. 

4. Efisiensi, suatu alat evaluasi secepat mungkin dipergunakan tanpa 

membuang waktu dan uang yang banyak. Suatu alat evaluasi diharapkan 

dapat digunakan dengan sedikit biaya dan usaha yang sedikit, dalam 

waktu yang singkat, dan hasil yang memuaskan. 

5. Kegunaan atau Kepraktisan, ciri lain dari alat evaluasi adalah usefulness 

(harus berguna). Untuk memperoleh keterangan tentang peserta didik, 

sehingga guru dapat memberikan memberikan bimbingan sebaik-baiknya 

kepada peserta didik.
83

  

Secara umum, evaluasi mencakup: evaluasi hasil belajar dan evaluasi 

pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan pada informasi tentang sejauh mana 

hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan.
84

 Evaluasi hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran 

(pengumpulan data, dan informasi), pengelolaan, penafsiran dan pertimbangan untuk 

membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik 

setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Hasil belajar menunjuk pada prestasi belajar, sedangkan prestasi 

belajar itu merupakan indikator adanya derajat perubahan tingkah laku peserta 

didik.
85

 

Sedangkan Evaluasi hasil belajar berfungsi:  

1. Untuk diagnostik dan pengembangan, hasil evaluasi menggambarkan 

kemajuan, kegagalah, dan kesulitan masing-masing peserta didik. Untuk 

menentukan jenis dan tingkat kesulitan peserta didik serta faktor 

penyebabnya dapat diketahui dari hasil belajar atau hasil dari evaluasi 

tersebut. 
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2. Untuk seleksi, hasil evaluasi belajar dapat digunakan dalam rangka 

menyeleksi calon peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik 

baru dan melanjutkan kejenjang pendidikan berikutnya. 

3. Untuk kenaikan kelas, hasil evaluasi digunakan untuk menetapkan peserta 

didik mana yang memenuhi rangking atau ukuran yang ditetapkan dalam 

rangka kenaikan kelas. 

4. Untuk penempatan, para lulusan yang ingin bekerja pada suatu instansi 

atau perusahaan perlu menyiapkan transkip progam studi yang telah 

ditempuhnya, yang juga memuat nilai-nilai hasil evaluasi belaja.
86

 

Selain memiliki fungsi, evaluasi hasil belajar juga memiliki tujuan-tujuan 

tertentu, diantaranya: 

1. Memberi informasi tentang kemajuan peserta didik dalam upaya mencapai 

tujuan-tujuan belajar melalui berbagai kegiatan belajar. 

2. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan-

kegiatan belajar peserta didik lebih lanjut, baik keseluruhan kelas maupun 

masing-masing individu. 

3. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui 

kemampuan peserta didik menetapkan kesulitan-kesulitannya dan 

menyarankan kegiatan-kegiatan remedial (perbaikan) 

4. Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mendorong motivasi belajar peserta didik dengan cara mengenal 

kemajuannya sendiri dan merangsangnya untuk melakukan upaya 

perbaikan. 

5. Memberikan informasi tentang semua aspek tingkah laku peserta didik, 

sehingga guru dapat membantu perkembangannya menjadi warga 

masyarakat dan pribadi yang lebih berkualitas.
87

 

Evaluasi hasil belajar memiliki sasaran perkembangan ranah kognitif 

(pengetahuan atau pemahaman), ranah afektif dan ranah psikomotorik. Sedangkan 

prosedur evaluasi belajar yang perlu ditempuh terdiri dari persiapan kisi-kisi alat uju, 

selanjutnya menyusun alat ukur berdasarkan pola penilaian dengan tes atau bukan tes, 

seperti daftar cek, skala, kartu partisipasi, laporan serta kartu angka. Dalam proses 
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pelaksanaannya, penilaian atau evaluasi terdiri dari tiga jenis, yakni evaluasi sumatif, 

evaluasi formatif, dan evaluasi reflektif. Tahap selanjutnya adalah pengolahan hasil 

tes, penafsiran dan penyusunan laporan hasil evaluasi.
88

 

Sedangkan evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis 

untuk memperoleh informasi tentang keefektifan kegiatan pembelajaran dalam 

membantu peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal.
89

 

Evaluasi pembelajaran adalah evaluasi terhadap proses belajar mengajar. Secara 

sistematik, evaluasi pembelajaran diarahkan pada komponen-komponen sistem 

pembelajaran, yang mencakup komponen input, yakni perilaku awal (entry behavior) 

peserta didik, komponen input instrumental yakni kemampuan profesional guru atau 

tenaga kependidikan, komponen kurikulum (progam studi, metode, media), 

komponen administratif (alat, waktu, dana), komponen proses ialah prosedur 

pelaksanaan pembelajaran, komponen output adalah hasil pembelajaran yang 

menandai ketercapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran berfungsi untuk 

mengembangkan progam, diagnosis dan remedial, memotivasi dan membimbing 

belajar, perencanaan dan pengembangan kurikulum, serta akreditasi progam dan 

kelembagaan. Sasaran evaluasi pembelajaran adalah tujuan pembelajaran, unsur 

dinamis pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan kurikulum. Sedangkan dalam 

prosedurnya, evaluasi pembelajaran menggunakan metode kuesioner, studi kasus, 

observasi  dan   wawancara,   yang  masing - masing  dilengkapi  dengan   instrument 
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penelitian.
90

 

Rangkaian akhir dari suatu proses pendidikan adalah evaluasi atau penilaian. 

Berhasil atau tidaknya pendidikan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat setelah 

dilakukan evaluasi terhadap output yang dihasilkannya. Jika hasilnya sesuai dengan 

sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam tujuan pendidikan, maka usaha 

pendidikan itu dapat dinilai berhasil, tetapi jika sebaliknya, maka ia dinilai gagal. 

Dari sinilah dapat dipahami betapa urgennya evaluasi dalam proses pendidikan.
91

 

Berdasarkan uraian diatas, maka secara sederhana evaluasi pendidikan Islam 

dapat diberi batasan sebagai suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu 

pekerjaan dalam proses pendidikan Islam. Dalam pengertian lain, evaluasi pendidikan 

Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan 

didalam pendidikan Islam.
92

 Progam evaluasi ini diterapkan dalam rangka 

mengetahui tingkat keberhasilan seorang pendidik dalam menyampaikan materi 

pelajaran, menemukan kelemahan-kelemahan yang dilakukan, baik berkaitan dengan 

materi, metode, fasilitas dan sebagainya. 

Tujuan progam evaluasi adalah mengetahui kadar pemahaman peserta didik 

untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan. Selain itu, progam evaluasi 

bertujuan mengetahui siapa diantara anak didik yang cerdas dan yang lemah, 

sehingga yang lemah diberi perhatian khusus agar ia dapat mengejar kekurangannya. 

Sasaran evaluasi tidak bertujuan mengevaluasi anak didik saja, tetapi juga bertujuan 
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mengevaluasi pendidik yaitu sejauh mana ia bersungguh-sungguh menjalankan untuk 

mencapai tujuan pendidikan Islam.
93

 Secara prinsipil, tujuan pelaksanaan evaluasi 

dalam pendidikan Islam adalah untuk mengetahui kadar pemikiran dan pemahaman 

peserta didik terhadap materi pelajaran, baik dalam aspek kognitif, psikomotorik 

maupun afektif. Namun lebih dari itu, dalam pendidikan Islam, tujuan lebih 

ditekankan pada penugasan sikap (afektif dan psikomotor) ketimbang aspek kognitif. 

Penekanan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang secara 

garis besarnya meliputi empat hal, yaitu: 

1. Sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhannya. 

2.  Sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan 

masyarakat. 

3. Sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam 

sekitarnya. 

4. Sikap dan pandangan terhadap diri sendiri selaku hamba Allah, anggora 

masyarakat, serta khalifah Allah SWT.
94

 

Keempat kemampuan dasar tersebut dijabarkan dalam beberapa klasifikasi 

kemampuan teknis, yaitu: 

1. Sejauh mana loyalitas dan pengabdiannya kepada Allah dengan indikasi-

indikasi lahiriah berupa tingkah laku yang mencerminkan keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah SWT. 

2. Sejauh mana peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai agamanya dan 

kegiatan hidup bermasyarakat, seperti akhlak yang mulia dan disiplin. 

3. Bagaimana peserta didik berusaha mengelola dan memelihara serta 

menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya, apakah ia merusak atau 

memberi makna bagi kehidupan masyarakat dimana ia berada. 

4. Bagaimana dan sejauh mana ia sebagai hamba Allah dalam menghadapi 

kenyataan masyarakat yang beraneka ragam budaya, suku dan agama.
95
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Sedangkan evaluasi dalam pendidikan Islam berguna untuk: Pertama, dari 

segi pendidik, evaluasi berguna untuk membantu seorang pendidik mengetahui sudah 

sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya.  Kedua, dari segi peserta 

didik, evaluasi berguna membantu peserta didik untuk dapat mengubah atau 

mengembangkan tingkah lakunya secara sadar kearah yang lebih baik. Ketiga, dari 

segi ahli pikir pendidikan Islam, evaluasi berguna untuk membantu para pakar 

pendidikan Islam mengetahui kelemahan teori-teori pendidikan Islam dan membantu 

mereka dalam merumuskan kembali teori-teori pendidikan Islam yang relevan 

dengan arus dinamika zaan yang senantiasa berubah. Ketiga, dari segi politik 

mengambil kebijaksanaan pendidikan Islam (pemerintah), evaluasi berguna untuk 

membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan 

kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan Nasional.
96

 

Kesemua manfaat atau kegunaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui 

kebaikan dan kelemahan pendidikan Islam dalam berbagai aspeknya dalam rangka 

peningkatan kualitasnya ke masa depan. Dalam hal ini, berarti bahwa proses evaluasi 

dalam pendidikan Islam memiliki umpan balik (feed back) yang positif sifatnya 

kearah perbaikan pendidikan Islam secara kualitatif dimasa kini dan dimasa yang 

akan datang. Dengan demikian, evaluasi pendidikan Islam secara fungsional adalah 

membantu anak didik agar ia dapat mengubah dan mengembangkan tingkah lakunya 

secara sadar, serta memberi bantuan cara meraih kesuksesan. Disamping itu, fungsi 

evaluasi juga dapat membantu seorang pendidik dalam mempertimbangkan 
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adequaete (baik tidaknya) metode pengajaran, serta membantu dan 

mempertimbangkan administrasinya. 

Mengingat pendidikan secara rasional-filosofis pendidikan Islam adalah 

bertujuan untuk membentuk al-Insan al-Kamil atau manusia paripurna, baik dalam 

dimensi ketundukan vertikal, maka tujuan, kegunaan dan fungsi evaluasi pendidikan 

Islam hendaknya diarahkan pada dua dimensi tersebut secara integral dan 

komprehensif.
97

 

 Sebagaimana yang dikemukakan terdahulu, bahwa evaluasi merupakan bagian 

penting dalam proses belajar mengajar, karena dengan evaluasi dapat ditentukan 

tingkat keberhasilan suatu progam, sekaligus juga dapat diukur hasil-hasil yang 

dicapai oleh suatu progam.  Atas dasar itulah maka dalam proses pelaksanaan 

evaluasi pendidikan Islam harus diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Evaluasi hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komrehensif, 

yaitu pengukuran yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

2. Evaluasi harus dibedakan antara penskoran dengan angka, dan evaluasi 

dengan kategori. Penskoran berkenaan dengan aspek kuantitatif (dapat 

dihitung) dan evaluasi berkenaan dengan aspek kualitatif. 

3. Dalam proses pemberian nilai hendaknya diperhatikan dua macam 

evaluasi, yaitu: Evaluasi yang norm refrenced atau berkenaan dengan 

hasil belajar dan yang orientation refrenced yang berkenaan dengan 

penempatan. 

4. Pemberian nilai hendaknya merupakan integred belajar mengajar. 

5. Evaluasi hendaknya dibandingkan antara satu tahap evaluasi dengan tahap 

evaluasi lainnya. Sistem evaluasi yang dipergunakan hendaknya jelas bagi 

siswa dan bagi pelajar itu sendiri, sehingga tidak membingungkan.
98
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Evaluasi tersebut diatas lebih jauh lagi dapat berhasil jika dilakukan sesuai 

dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Prinsip kesinambungan (kontinuitas) 

Evaluasi tidak hanya dilakukan setahun sekali, atau persemester, tetapi 

dilakukan secara terus menerus mulai dari proses belajar mengajar sambil 

memperhatikan peserta didiknya hingga peserta didik tersebut tamat dari 

lembaga pendidikan. 

2. Prinsip menyeluruh (komprehensif) 

Prinsip yang melihat semua aspek yang meliputi kepribadian, ketajaman 

hafalan, pemahaman ketulusan, kerajinan, sikap, tanggung jawab dan lain 

sebagainya. 

3. Prinsip objektivitas 

Dalam mengevaluasi berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak boleh 

dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional dan rasional.
99

 

Prinsip ini dapat diterapkan bila penyelenggaraan pendidikan mempunyai 

sifat-sifat umum, misalnya sifat shiddiq (benar atau jujur), ikhlas, amanah, ta‟waun, 

ramah dan sebagainya. dengan demikian, dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan 

Islam harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip al-Qur‟an dan as-Sunnah. Sistem 

evaluasi dalam pendidikan Islam, mengacu pada sistem evaluasi yang digariskan 

Allah SWT. Dalam al-Qur‟an sebagaimana telah dikembangkan oleh Rasul-Nya 

dalam proses pembinaan risalah Islamiyah, maka secara umum sistem evaluasi 

pendidikan Islam sebagai implikasi paedagodik al-Qur‟an dan as-Sunnah itu adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai 

macam problem kehidupan yang dihadapi. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana atau sampai dimana hasil pendidikan 

Islam yang telah diaplikasikan Rasulullah SAW kepada umatnya. 

3. Untuk menentukan klasifikasi atau tingkat hidup keislaman atau keimanan 

seseorang. 
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4. Untuk mengukur daya kognisi hafalan dan pelajaran yang telah diberikan 

kepadanya. 

5. Memberikan bermacam tabsyr (berita gembira) bagi yang beraktivitas 

baik, dan memberikan semacam iqob (siksa) bagi mereka yang 

beraktivitas buruk.
100

 

Konsep sistem evaluasi dalam pendidikan Islam tersebut harus bersifat 

menyeluruh, baik dalam hubungan manusia dengan Allah sebagai pencipta (hamblum 

minallah), hubungan manusia dengan manusia lainnya (hablum minannas), hubungan 

manusia dengan alam sekitarnya serta manusia dengan dirinya sendiri. Spektrum 

kajian evaluasi dalam pendidikan Islam, tidak hanya terkosentrasi pada aspek 

kognitif, tetapi justru dibutuhkan keseimbangan yang terpadu antara penilaian iman, 

ilmu dan amal. Sebab kepribadian seorang muslim sebagai manusia paripurna adalah 

merupakan aktualisasi dari kualitas keimanan, keilmuan dan amal shalehnya.
101

 

Kesemua itu merupakan bahan pemikiran bagi pengembangan sistem evaluasi dalam 

pendidikan Islam. Sedangkan operasionalisasinya dilapangan dapat saja dilakukan 

melalui berbagai bentuk evaluasi, test atau non tes, lisan atau tulisan, pre test atau 

post test dan lain sebagainya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yaitu suatu 

pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.
1
 Penelitian kualitatif adalah 

suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, presepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan 

prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian kualitatif 

mempunyai dua tujuan utama yaitu, menggambarkan dan mengungkap, selanjutnya 

menggambarkan dan menjelaskan.
2
 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif adalah suatu 

pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan 

mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk dengan kata-kata berdasarkan 

teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang 

alamiah. Penelitian kualitatif dilakukan karena penulis ingin mengeksplor fenomena-

fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dan empiris dalam penelitian sangat diperlukan. Oleh 

karena itu sesuai dengan judul skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif (deskriptif kualitatif).  Metode deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, kondisi, sistem 

pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tipe penelitian ini berusaha 

menerangkan fenomena sosial tertentu. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mensedkripsikan atau 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah 

ataupun rekayasa manusia.
3
 Penelitian deskriptif mempunyai dua tujuan utama, yaitu 

untuk mengetahui perkembangan fisik tertentu dan mendeskripsikan secara terperinci 

fenomena sosial tertentu.
4
 

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. 

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 kenyataaan yang berdimensi ganda. Kedua, lebih mudah menyajikan secara 
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langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subyek penelitian. Ketiga, memiliki 

kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-

pola nilai yang dihadapi.
5
 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.
6
 Jadi, 

melalui penelitian deskriptif ini agar penulis mampu mendiskripsikan tentang 

pengembangan kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di 

SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung. 

B. Sampel Penelitian 

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non 

kualitatif.
7
 Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi 

sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. 

Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel 

teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.
8
 

Sampling  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  pilihan  penelitian  meliputi 

aspek apa, dari peristiwa apa, dan siapa yang dijadikan fokus pada suatu saat dan 

situasi tertentu, karena itu dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian. 
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Penelitian kualitatif umumnya mengambil sampel lebih kecil dan lebih mengarah ke 

penelitian proses dari pada produk dan biasanya membatasi pada satu kasus. Dalam 

penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive 

sampling dan snowball sampling. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang 

dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa 

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau 

dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.  

Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada 

awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, 

maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.
9
 

Jadi, penentuan sampel pada penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai 

memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu seorang 

peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang 

diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel 

sebelumnya itu peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan 

memberikan data yang lebih lengkap. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini adalah: Kepala sekolah, Waka kurikulum, serta Guru bidang studi pendidikan 

agama Islam. 
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C. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil obyek penelitian tentang 

“pengembangan kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di 

SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung”. Penelitian ini, dilaksanakan di SDIT 

Permata Bunda III Bandar Lampung yang terletak di Jl. Pulau Singkep No. 123, 

Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Adapun waktu yang 

akan dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu sejak tanggal 24 Maret s/d 24 April 

2017 dan waktu pelaksanaan ini dilakukan di tahun ajaran semester genap 2016/2017.  

Waktu penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap, yaitu: Tahapan pertama, dilakukan 

untuk survey pendahuluan. Kedua, proses pencarian data dilapangan. Ketiga, tahapan 

penyajian data atau penulisan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber 

data primer yaitu: Kepala sekolah, Waka kurikulum serta Guru bidang studi 

pendidikan agama Islam. 

D. Sumber Data  

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari 

mana data diperoleh.
10

 Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan 

menggunakan metode tertentu, baik berupa wawancara, observasi ataupun dokumen-

dokumen. Sumber data merupakan sesuatu 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 
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adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi dalam penelitian.
11

 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 SDIT Permata Bunda III Bandar 

Lampung. 

b. Waka kurikulum, sebagai obyek penelitian yang diindikasikan 

sebagai pelaku aktif dalam proses pengembangan kurikulum di SDIT 

Permata Bunda III Bandar Lampung. 

c. Guru bidang studi pendidikan agama Islam, sebagai salah satu obyek 

yang berperan penting dalam pengembangan kurikulum di SDIT 

Permata Bunda III Bandar Lampung. 

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

kepustakaan, berupa literatur maupun data tertulis atau dokumen-dokumen 

yang berkenaan dengan penelitian di sekolah. 

E. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk 

memperoleh data yang valid dan aktual, maka didalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Menurut Suharsimi Arikunto, observasi atau pengamatan meliputi 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan 

seluruh alat indera. Mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, 

penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Observasi dapat 

dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara.
12

 

Dalam penelitian ini, teknik observasi digunakan untuk mengetahui secara 

langsung letak geografis, struktur sekolah yang meliputi sarana dan 

prasarana, kegiatan belajar mengajar, struktur kurikulum serta data guru 

dan karyawan di SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung. 

2. Wawancara 

Metode wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data 

dengan jalan  mengadakan  tanya  jawab  dengan  subyek  penelitian  

tentang permasalahan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  penulis  

teliti. Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit atau kecil.
13
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Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan terstruktur, karena penulis menggunakan pedoman 

wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan data yang dicari. Wawancara pada penelitian ini dilakukan 

pada kepala sekolah, waka kurikulum, dan guru bidang studi pendidikan 

agama Islam di SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung. 

Metode wawancara yang digunakan untuk memperkuat dan 

memperjelas  data yang diperoleh yaitu data tentang pengembangan 

kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SDIT 

Permata Bunda III Bandar Lampung. Wawancara merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dan mengharuskan 

antara peneliti serta narasumber bertatap muka, sehingga dapat melakukan 

tanya jawab secara langsung dengan menggunakan  pedoman wawancara. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, menyelidiki bagan, struktur organisasi, 

grafik, arsip-arsip, foto dan lain-lain.
14

 Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang situasi umum SDIT Permata Bunda III Bandar 

Lampung, seperti letak geografis, sejarah berdirinya sekolah, struktur 

sekolah dan struktur kurikulum, serta prestasi akademik yang pernah 

diperoleh, juga sarana dan prasarana.  
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F. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.
15

 Deskripsi data 

ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data, sehingga 

memberikan gambaran  nyata  terhadap  responden.
16

 Dengan demikian dapat 

disimpulkan  bahwa  analisis  data  yaitu  proses  mengorganisasikan  dan 

mengurutkan data ke dalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan 

oleh data. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber yaitu, observasi, wawancara dan dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan penelitian seperti dokumen pribadi, dokumen resmi, dan 

sebagainya. Dalam analisis data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif. 

Dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan data secara 

sistematis, ringkas dan sederhana tentang pengembangan kurikulum dalam 

meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SDIT Permata Bunda III Bandar 

Lampung sehingga lebih mudah dipahami oleh peneliti atau orang lain yang tertarik 

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan langkah- 

langkah sebagai berikut: 
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1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah merupakan analisis data yang menggolongkan 

data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat 

ditarik kesimpulan (verifikasi). Data yang diperoleh dari lapangan 

langsung ditulis dengan rinci dan sistematis setiap selesai mengumpulkan 

data. Laporan- laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal 

pokok yang sesuai dengan fokus penelitian agar mudah untuk 

menyimpulkannya. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah peneliti 

dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan serta 

membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu. 

2. Penyajian Data (Display Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah  penyajian 

data. Penyajian data yaitu mengumpulkan data atau informasi secara 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flow chart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. 
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3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan) 

Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan adalah usaha untuk mencari 

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

sebab akibat, atau penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
17

 

G. 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 di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.
18

 

Menurut Sugiyono, validitas merupakan derajat ketetapan atara data yang 

terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.
19

 Dalam 

penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan 

data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci 

lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasikan dengan studi dokumentasi yang 

                                                             
17

Sugiyono, Op.Cit., h. 249-252 
18

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, Op.Cit., h. 330 
19

Sugiyono, Op.Cit., h. 267 
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berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti dilapangan sehingga 

kemurnian dan keabsahan data terjamin.
20

 

Teknik triangulasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu diantaranya: 

1. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji 

kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

berberapa sumber.  

2. Triangulasi teknik adalah suatu alat untuk menguji kredibilitas data dengan 

cara mengecek data yang sama, namun dengan alat yang berbeda. 

3. Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Data 

yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari, siang hari, 

maupun malam hari akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih 

kredibel.
21

 

Dalam penelitian ini, penulis meggunakan ketiga jenis triangulasi tersebut, yang 

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

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

Kedua, triangulasi teknik atau metodepengumpulan data yang berasal dari wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Ketiga, triangulasi waktu pengumpulan data merupakan 

kapan dilaksanakannya dan triangulasi atau pengumpulan data. 

                                                             
20

Ibid.,h. 267 
21

Ibid., h. 273-274 
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 BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

A. Data – Data Hasil Obyek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung 

SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung terletak di Jl. Pulau Singkep, No. 

123 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Dari awal 

berdirinya, sekolah ini selalu berorientasi pada sumberdaya manusia yang berkualitas, 

beriman, dan bertaqwa dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 

proses pembelajaran yang baik. Sekolah ini didirikan di atas lahan seluas 4.260 m
2 

yang berdiri tanggal 15 Juli  2010.  

SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung didirikan oleh Pimpinan Yayasan 

Daarul Hikmah Rajabasa Lampung dan dipelopori oleh 5 orang guru (2 orang sebagai 

guru kelas, 3 orang guru bidang studi untuk bahasa Arab, bahasa Inggris dan guru 

bidang studi pendidikan agama Islam. Dalam perkembangannya sekolah ini 

memperluas lahan dengan jumlah luas keseluruhan (4260 + 405 + 615 + 400)= 5.680 

m
2
.  

Pada awal berdirinya SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung terdiri dari 

satu kelas dengan jumlah 24 peserta didik. Pada tahun kedua jumlah peserta didik 

baru kelas 1 bertambah 60 peserta didik. Dan tahun berikutnya pun bertambah hingga 

sekarang. Pada tahun ini, SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung memiliki peserta 

didik kurang lebih 423 peserta didik. 
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Adapun dalam  perekrutan guru, sejak awal berdiri proses perekrutan guru di 

SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung telah menetapkan kriteria khusus bagi 

calon guru. Kriteria tersebut meliputi kemampuan akademis, kemampuan membaca 

Al-Qur’an, hafalan Al-Qur’an yang memadai, pemahaman tentang konsep pendidikan 

dan ke-Islaman yang baik, dan memiliki kepribadian yang baik serta lulusan dari 

berbagai perguruan tinggi ternama, seperti: IAIN Raden Intan Lampung, Universitas 

Lampung, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) dan lain sebagainya. 

Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan sejalan dengan visi misi serta tujuan 

sekolah telah dibangun bersama demi kemajuan sekolah di masa yang akan datang. 

2. Visi  dan Misi SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung 

a. Visi SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung 

“Menjadi Sekolah yang Islami dan Berkompetensi” 

b. Misi SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan generasi taqwa, cerdas, 

berkarakter, dan berprestasi. 

2. Membangun iklim dan lingkungan pendidikan yang kondusif. 

3. Membangun tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, 

berkarakter islami, dan berjiwa pemimpin. 

4. Mengembangkan tata kelola pendidikan yang profesional, efektif dan 

efisien. 

5. Membangun kemitraan efektif untuk menjaga proses pendidikan. 
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3. Identitas Sekolah  

Nama Sekolah  : Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Bunda III 

Nama Yayasan : Daarul Hikmah Rajabasa Lampung 

Tahun berdiri  : 2010 

Tahun beroperasi : TA. 2010/2011 

No. Izin Operasional : 1006/IV.40/HK/2015 

NPSN   : 69922621 

No. Reg JSIT  : 2.01.01.02.004 

Alamat   : Jalan Pulau Singkep No. 123 RT 05 Lingkungan II  

Kel. Sukabumi, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung 

Telpon   : 0721-8013513 

 

4. Tujuan Sekolah 

Mengacu pada Visi dan Misi diatas tersebut, maka tujuan SDIT Permata 

Bunda III Bandar Lampung dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Terwujudnya peserta didik memiliki kemampuan dasar berupa 

pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan serta sikap yang dapat 

digunakan oleh mereka dalam kehidupan sehari – hari untuk melanjutkan 

kejenjang yang lebih tinggi. 

2. Terwujudnya sumberdaya manusia yang memiliki kepribadian yang 

Islami, kepemimpinan yang kuat dan profesional. 

3. Terwujudnya sistem pembelajaran yang nyaman dan rapih secara 

administrasi dan terintegrasi. 
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4. Terwujudnya kerjasama yang baik dengan lembaga instasi dan progam 

untuk menunjang aktivitas pembelajaran. 

5. Data Guru dan Karyawan 

Seiring dengan semakin pesatnya kemajuan yang telah dicapai oleh SDIT 

Permata Bunda III Bandar Lampung  lembaga ini terus melakukan perbaikan, salah 

satunya yaitu dengan penambahan dan pembinaan tenaga pendidik sesuai dengan 

kompetensinya, dengan harapan bahwa peserta didik memperoleh apa yangg menjadi 

tujuan dalam belajarnya. Selain itu, lembaga ini juga menambah karyawan sebagai 

bentuk penataan dan perwujudan menuju lembaga pendidikan yang berkualitas. 

Selain keberadaan guru, keberadan karyawan disekolah tersebut memiliki arti 

yang sangat penting dalam memperlancar proses pendidikan. Adanya kualitas kinerja 

karyawan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sangat dibutuhkan oleh 

berbagai pihak yang terkait dengan proses pendidikan itu sendiri.  

Sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh penulis, bahwa sekarang SDIT 

Permata Bunda III Bandar Lampung memiliki jumlah guru dan karyawan sebanyak 

46 orang dan karyawan sebanyak 5 orang, dengan rincian 22 guru kelas dan 16 guru 

bidang studi dan muatan lokal serta 3 bagian TU dan 2 satpam. Untuk lebih 

lengkapnya  dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 1 

Data Guru dan Karyawan 

No Nama Jabatan Pendidikan 

Terahir 

1 Septo Wahyudi, S.Si Kepala Sekolah/Guru PAI S1 

2 Dwi Ningsih, S.T Waka Kurikulum/Guru PAI S1 

3 Zulkarnain H.K, S.Ag Waka Kesiswaan/Guru PAI S1 

4 Nuryani K.N, S.Pd Guru Kelas I S1 

5 Nurdiyanti, S.Pd Guru Kelas I S1 

6 Veridana, S.Pd.I Guru Kelas I  

7 Istiqomah, S.Pd Guru Kelas I S1 

8 Ana Mariana, S.Pd Guru Kelas I S1 

9 Hamimatus Sa’adah, 

S.Pd 

Guru Kelas I S1 

10 Leni Astuti, S.Pd Guru Kelas II S1  

11 Afrianti Maistuti, S.Pd Guru Kelas II S1 

12 Egi Yanti, S.Pd Guru Kelas II S1 

13 Deni Rinawati, S.Pd Guru Kelas II S1 

14 Nuraini, ST.P Guru Kelas II S1 

15 Hajrul Rahman, S.Pd.I Guru Kelas II S1 

16 Kasih Aditya, S.Pd  Guru Kelas III S1 

17 Tyas Karimah, S.Pd Guru Kelas III S1 

18 Eti Gunarsih, S.Si Guru Kelas III S1 

19 Satoni, S.Pd Guru Kelas III S1 

20 Dian Sulistya, S.Pd Guru Kelas IV S1 

21 Devi Sulislawati, S.Pd Guru Kelas IV S1 

22 Ratna Jaya Indah, S.Si Guru Kelas V S1 

23 Sidik Sukamto, S.E Guru Kelas V S1 

24 Yuyun Lestari, S.P Guru Kelas VI S1 

25 Muhammad Sulaiman, 

S.Pd   

Guru Kelas VI S1 

25 Imam Budiono, A.Ma Guru Tahsin Tahfidz S1 

27 Putri Crisyanto, S.Pd Guru Tahsin Tahfidz S1 

28 Hidayati, S.Pd Guru Tahsin Tahfidz S1 

29 Wawang Julianto, LC Guru Tahsin Tahfidz S1 

30 Ahmad Shodiq, A.Md Guru Tahsin Tahfidz - 

31 Rosyidi Yusuf Guru Tahsin Tahfidz S1 

32 Ita Indah Juita, S.Pd.I Guru Tahsin Tahfidz SI 

33 Suheri, S.Pd Guru Tahsin Tahfidz SI 

34 Muthoharoh, S.Pd Guru Tahsin Tahfidz S1 
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35 Wahyuni, Priyanti, S.Pd Guru Bahasa Arab S1 

36 Novira, S.P Guru Bahasa Arab S1 

37 Anggun, S.Pd Guru Bahasa Inggris S1 

38 Dewi Kartika, S.Pd Guru Bahasa Inggris S1 

39 Eka Septi Yuliani, S.Pd Guru Bahasa Lampung S1 

40 Eko Wahyudi, A.Md Guru Penjaskes S1 

41 Tomy Idra K., S.Pd Guru Penjaskes S1 

42 Firmansyah Bagian Tata Usaha - 

43 Ari Efendi Bagian Tata Usaha - 

44 Agus Eka Putra Bagian Tata Usaha - 

45 Ali Imran Keamanan/Satpam - 

46 Fu’ad Keamanan/Satpam - 
  Sumber  : Dokumentasi Data Guru dan Karyawan 

 

6. Data Peserta Didik 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari SDIT Permata Bunda III Bandar 

Lampung diketahui bahwa peserta didik SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung 

tersebut berjumlah 423 dengan perincian 163 laki – laki dan 233 perempuan yang 

terbagi dalam 14 kelas. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2 

Data Peserta Didik 

Kelas Nama Kelas Jumlah Jumlah Satu 

Kelas L P 

1 Abu Bakar As Shidiq 7 20 27 

Ummar Bin Khattab 11 16 27 

Said Bin Zaid 13 14 27 

2 Ali Bin Abi Thalib 14 14 28 

Utsman Bin Affan 10 17 27 

Abu Ubaidillah 12 16 28 

3 Abdurahman Bin Auf 13 17 30 

Salman Alfarisi 15 15 30 

4 Mus’ab Bin Umair 11 17 28 
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Khalid Bin Walid 12 16 28 

5 Sa’ad Bin Abi Waqos 12 18 30 

Zubair Bin Awwam 12 18 30 

6 Aisyah Binti Abu Bakar 10 18 28 

Thalhah Bin Ubaidillah 11 17 28 

Jumlah keseluruhan siswa :                                                 423 

Sumber : Dokumentasi Sarana Prasaranana yang Dimiliki Sekolah 

7. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana merupakan suatu alat yang penting tujuan dalam 

pendidikan. sehubung dengan kebutuan dan keinginan guru serta peserta didik untuk 

melaksanakan proses belajar mengajar dengan suasana yang nyaman dan tenang, 

maka SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung terus berbenah dalam memenuhi 

kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana. Saat ini, SDIT Permata Bunda III 

Bandar Lampung mempunyai ruang belajar yang presentatif bagi penyelenggaraan 

pembelajaran serta ruang – ruang lain yang dapat mendorong kegiatan tersebut. 

Sarana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan guru dalam 

proses pembelajaran, hal tersebut memiliki arti penting bagi penyelenggaraan 

pembelajaran yang baik dan berkualitas. Tentunya jika penggunaan sarana dan 

prasarana tersebut dimanfaatkan secara baik dan maksimal oleh guru dan peserta 

didik sesuai dengan kebutuhan pendidikan, jika hal tersebut dilaksanakan maka 

proses pendidikan dapat memperoleh tujuan dan hasil belajar yang baik.  

Sarana dan prasarana yang dimiliki SDIT Permata Bunda III Bandar 

Lampung meliputi: Ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, 
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ruang bimbingan dan konseling, ruang tamu, ruang uks, ruang perpustakaan, ruang 

laboratorium keagamaan, media dan alat bantu PBM, laboratorium komputer, 

gudang, halaman sekolah, kantin, kamar mandi dan pos satpam.  

Adapun sarana yang berupa media pembelajaran adalah komputer yang 

berjumlah 30 unit dan yang mengalami kerusakan 1 unit, buku – buku pelajaran, Al-

Qur’an, mukena, sajadah, sound sistem dan sarana penunjang pembelajaran lainnya. 

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2 

Jenis Sarana yang Dimiliki Sekolah 

No Jenis 

Keberadaan 
Luas 

(m2) 
Jumlah 

Ada 
Tidak 

Ada 

1 Ruang Kepala Sekolah dan TU √  5,5 x 3 1 

2 Ruang Wakil Kepala 

Sekolah 

√  3 x 6 1 

3 Ruang Guru √  4,5 x 7 2 

4 Ruang Layanan  

Bimbingan & Konseling 

√  3 x 6 1 

5 Ruang Tamu √  3 x 6 1 

6 Ruang UKS √  3 x 6 1 

7 Ruang perpustakaan √  5,5 x 3 1 

8 Ruang Laboratorium 

Keagamaan,Media & Alat 

Bantu PBM 

√  5,5 x 3 1 

9 Laboratorium Komputer √  3 x 6 1 

10 Ruang/Pos Keamanan √  3 x 3 1 

11 G u d a n g √  2 x 2 1 

12 Kantin Sekolah √  3 x 3 2 

13 Halaman Sekolah √  24 x 20 1 

14 Kamar Mandi/WC √  3 x 3 2 

 



121 

 

Prasarana yang Dimiliki Sekolah 

Jenis 
Keberadaan Berfungsi 

Ket 
Ya Tidak Ya Tidak 

Instalasi Air √  √   

Instalasi Listrik √  √   

Jaringan Telepon √  √   

Internet √  √   

Komputer  √  √   

Peralatan Ibadah √  √   

IT √  √   

Media Pembelajaran dan 

Buku – Buku Pelajaran 

√  √   

Akses Jalan √  √   

  Sumber : Dokumentasi Sarana Prasaranana yang Dimiliki Sekolah 

8. Struktur Organisasi SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung 

Setiap suatu organisasi baik lembaga formal ataupun non formal pasti 

memiliki struktur organisasi yang jelas. Sebab dalam struktur tersebut menempatkan 

orang – orang dalam suatu kelompok atau penempatan hubungan antara orang – 

orang dalam suatu kelompok baik berupa kewajiban, hak dan tanggung jawab masing 

– masing di dalam struktur organisasi yang telah ditentukan.  

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang didalamnya terdapat kepala 

sekolah, guru – guru, tata usaha serta peserta didik memerlukan organisasi yang baik 

agar semua kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan menuju pada 

tujuan yang telah ditentukan. Dengan adanya suatu organisasi yang baik, maka 

sekolah akan mengalami suatu kemajuan dan perkembangan, karena didalam struktur 

organisasi setiap orang memiliki tangung jawab dan ikut serta dalam menjalankan 

progam sekolah secara keseluruhan. 



122 

 

Penentuan struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab dimaksudkan 

agar tersusun pola kegiatan yang tertuju pada tercapainya tujuan bersama dalam 

lembaga pendidikan. Seperti halnya lembaga – lembaga lain, SDIT Permata Bunda III 

Bandar Lampung juga memiliki struktur organisasi yang tertata dengan rapi guna 

menjalankan proses pendidikan. Adapun struktur organisasi yang ada di SDIT 

Permata Bunda III Bandar Lampung tahun 2016/2017 antara lain: 

1. Yayasan Daarul Hikmah Rajabasa Lampung 

2. Pemangku Kebijakan (Stake Holder)/Dinas Pendidikan 

3. Kepala Sekolah  : Septo Wahyudi, S.Si 

4. Waka Kurikulum  : Dwi Ningsih, S.T 

5. Waka Kesiswaan  : Zulkarnain H.K., S.Ag 

6. Komite Sekolah  : Zulhamdi, S.Pd 

7. Bagian TU   : Firmansyah 

8. Guru kelas I  : Nuryani Ningrum, S.Pd,  

    Nurdiyanti, S.Pd 

     Verdiana, S.Pd.I 

      Istiqomah, S.Pd  

  Ana Mariana, S.Pd 

     Hamimatus sa’adah, S.Pd 

9. Guru Kelas II   : Leni Astuti, S.Pd 

     Afriyanti Maistuti, S.Pd, 

     Egi Yanti, S.Pd, 

     Deni Rinawati, S.Pd, 

     Nuraini, ST.P 

     Hajrul Rahman, S.Pd.I 
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10. Guru Kelas III  : Kasih Aditya, S.Pd, 

     Tyas Karimah, S.Pd 

     Eti Gunarsih, S.Si 

     Satoni, S.Pd 

11. Guru Kelas IV  : Dian Sulistia, S.Pd 

  Devi Suliswati, S.Pd 

12. Guru Kelas V  : Ratna Jaya Indah, S.Si 

     Siddik Sukamto, S.E 

13. Guru Kelas VI  : Yuyun Lestari, S.P 

    Muhammad Sulaiman, S.Pd 

14. Guru Tahsun Tahfidz  : Imam Budiono, A. Ma 

        Putri Crisyanto, S.pd 

           Hidayanti, S.pd 

           Wawang Julianto, Lc 

           Ahmad Shodiq, A.Md 

           Rosyidi Yusuf 

           Ita Inda Juita, S.Pd.I 

           Suheri, S.Pd 

  Muthoharoh, S.Pd 

15. Guru Bahasa Arab  : Wahyuni Priyanti, S.Pd 

  Novira, S.P 

16. Guru Bahasa Inggris  : Anggun, S.Pd 

  Dewi Kartika, S.Pd 

17. Guru Bahasa Lampung : Eka Septi Yuliani, S.Pd 

18. Guru Penjaskes   : Eko Wahyudi, S.Pd 

  Tomy Indra K., S.Pd 

19. Siswa 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  
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Tabel 3 

Struktur Orgnaisasi SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Dokumentasi Struktur Sekolah 

 

Yayasan Darul Hikmah 

Rajabasa Lampung 
Dinas Pendidikan 

Kepala Sekolah 

Komite Sekolah 

Waka Kesiswaan Waka Kurikulum 

Bagian TU 

Guru 

Kelas I 

Guru 

Kelas II 

 

Guru 

Kelas III 

 

Guru 

Kelas IV 

 

Guru 

Kelas V 

 

Guru 

Kelas VI 

 

Guru Tahsin 

dan Tahfidz 

Guru Bahasa 

Arab 

Guru Bahasa 

Inggris 

Guru 

Penjaskes 

Guru Bahasa 

Lampung 

Siswa 
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B. Analisis Data 

1. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Permata 

Bunda III bandar Lampung 

SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung merupakan Sekolah Dasar yang 

menggunakan sistem Sekolah Islam Terpadu, mengintegrasikan kurikulum Nasional 

dengan nilai – nilai Islami yang mengacu pada standarisasi mutu JSIT Indonesia. 

SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung ingin menciptakan keseimbangan dan 

keselarasan antara ilmu pengetahuan dunia dan ilmu pengetahuan akhirat dengan visi 

menjadi sekolah yang Islami dan berkompotensi. 

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Septo Wahyudi, S.Si 

selaku kepala sekolah, beliau mengungkapkan bahwa: 

“Kurikulum yang digunakan di SDIT Permata Bunda III adalah kurikulum 

Nasional (KTSP dan K-13). Penggunaan kurikulum tersebut disesuaikan dan 

dipadukan dengan standar kurikulum Sekolah Islam Terpadu yang 

dikeluarkan oleh JSIT Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya 

ditambahkanya beberapa mata pelajaran seperti Tahsin dan Tahfidz, Do’a dan 

Hadist serta Pendalaman Agama Islam”.
1
 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala 

sekolah SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung, diketahui bahwa dalam 

penerapannya, kurikulum yang digunakan di SDIT Permata Bunda III Bandar 

Lampung yaitu kurikulum Nasional (KTSP dan K-13) dengan mengacu pada 

standarisari mutu JSIT Indonesia. Adapun standar mutu JSIT Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

                                                             
1
Septo Wahyudi, Kepala Sekolah SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung, wawancara 

dengan penulis, Bandar Lampung, 30 Maret 2017 
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1. Standar Konsep SIT 

2. Standar Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

3. Standar Sarana Prasarana dan Pengelolaan Pusat Sumber Belajar 

4. Standar Pengelolaan 

5. Standar Pembiayaan 

6. Standar Kurikulum SIT 

7. Standar Pendidikan Agama Islam 

8. Standar Kompetensi Lulusan 

9. Standar Proses 

10. Standar pembinaan Siswa 

11. Standar Penilaian.
2
 

Penggunaan kurikulum tersebut disesuaikan dan dipadukan dengan standar 

kurikulum Sekolah Islam Terpadu yang dikeluarkan oleh JSIT Indonesia. Dalam 

proses pengembangannya, SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung memadukan 

antara kurikulum Nasional dengan kurikulum Islam Terpadu. Standar yang ada pada 

kurikulum Nasional dikembangkan sesuai dengan kekhasan Sekolah Islam Terpadu, 

artinya kompetensi yang ada pada kurikulum Nasional diperluas atau diperdalam 

dengan muatan kekhasan Sekolah Islam Terpadu sehingga ditambahkan mata 

pelajaran seperti Tahsin dan Tahfidz, Do’a dan Hadist serta Pendalaman Agama 

Islam.  

Untuk mendiskripsikan mengenai pengembangan kurikulum Pendidikan 

Agama Islam di SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung, berikut ini penulis 

sajikan hasil wawancara dan observasi dengan beberapa informan dalam penelitian 

dengan komponen kurikulum sebagai indikator dari pengembangan kurikulum. 

 

                                                             
2
Standar Mutu JSIT Indonesia, (On – Line), tersedia di: https://jsit-indonesia.com/. (9Maret 

2017), dapat dipertanggung jawabkan secara Ilmiah 

https://jsit-indonesia.com/
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1. Komponen Tujuan 

Faktor yang melatarbelakangi pengembangan kurikulum Pendidikan Agama 

Islam di SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung  tersebut yaitu ingin menciptakan 

generasi – generasi Islami yang memiliki akidah yang lurus serta memiliki wawasan 

yang luas dalam bidang keagamaan  dan bidang ilmu pengetahuan serta penguasaan 

bidang akademik. 

Menurut Bapak Septo Wahyudi, S.Si selaku kepala sekolah mengungkapkan 

bahwa: 

“SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung ingin menciptakan keselarasan 

dan keseimbangan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Pendidikan dunia 

seperti sains matematika dan lain sebagainya akan menghantarkan kepada 

kesuksesan dunia. Sebaliknya pencapaian ilmu akhirat semata, hanya akan 

menghantarkan pribadi manusia yang jumud dan tertinggal, yang pada ahirnya 

hanya akan memperburuk citra Islam dan dapat dipastikan tidak akan mampu 

mengemban risalah Islam”.
3
 

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa faktor yang melatar belakangi 

pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT permata Bunda III 

Bandar Lampung yaitu ingin menciptakan keseimbangan dan keselararasan antara 

ilmu dunia dan akhirat. Karena ilmu pengetahuan dunia hanya akan menghantarkan 

kepada kesuksesan dunia, begitupun sebaliknya.  

Kewajiban menuntut ilmu tidaklah terpisah antara ilmu dunia dan akhirat. 

Kedua ilmu tersebut dapat dibedakan, namun kehidupan haruslah diperoleh dan 

dijalankan secara beriringan dan seimbang. Oleh itu, SDIT Permata Bunda III Bandar 

Lampung dibentuk dengan alasan keseimbangan dan kemanusiaan, menyelaraskan 

                                                             
3
Op.Cit., wawancara dengan Kepala Sekolah SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung 
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antara ilmu pengetahuan dunia dan akhirat. Agar menjadi pribadi yang sempurna, 

maka harus mempunyai ilmu – ilmu dunia yang dibingkai dengan ilmu – ilmu 

akhirat. Harapannya, semoga dengan adanya keseimbangan dalam menuntut ilmu 

kedua bidang ini akan dapat menghasilkan generasi penerus Islam yang akan 

menjadikan Negeri ini mampu, cerdas, kreatif, inovatif, dan mandiri dengan iringan 

moral manusianya. 

2. Komponen Isi 

Dalam menentukan isi kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Permata 

Bunda III Bandar Lampung, Ibu Dwi Ningsih, S.T selaku waka kurikulum 

mengungkapkan bahwa: 

“Proses menentukan isi kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Permata 

Bunda III Bandar Lampung yaitu menyesuaikan dengan tujuan sekolah, visi 

dan misi sekolah serta kebutuhan peserta didik dan orang tua serta 

masyarakat”.
4
 

 

Dalam proses menentukan isi kurikulum pendidikan agama Islam, pihak 

sekolah menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, orang tua, masyarakat serta 

tujuan sekolah dan juga visi dan misi sekolah. Penyesuaian tersebut diharapkan 

terciptanya peserta didik  yang cerdas, kreatif, inovatif, bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan berahklak mulia serta mandiri dengan iringan moral manusianya. 

Selanjutnya kurikulum yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh sekolah, kemudian 

disahkan oleh Dinas pendidikan setempat untuk diimplementasikan dalam KBM 

disekolah. 

                                                             
4
Dwi Ningsih, Waka Kurikulum SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung, wawancara 

dengan penulis, Bandar Lampung, 30 Maret 2017 
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Sedangkan dalam proses penyusunan kurikulumnya sendiri, SDIT Permata 

Bunda III Bandar Lampung mempunyai Tim Pengembang Kurikulum khusus, 

dimana Tim Pengembang Kurikulum sekolah ini merupakan wadah bagi para guru – 

guru dalam menyusun dan menentukan isi silabus pembelajaran. Kurikulum yang 

sudah dirumuskan dan dikonsep oleh Tim Pengembang Kurikulum sekolah, 

kemudian dimusyawarahkan kepada kepala sekolah, dan penanggung jawab 

kurikulum dari Yayasan Daarul Hikmah Rajabasa Lampung serta komite sekolah 

dalam rapat bersama.  

Saat ini, pengembangan kurikulum yang dilakukan SDIT Permata Bunda III 

Bandar Lampung belum ada keterlibatan dengan Dinas pendidikan setempat terkait 

proses penyusunan dan menentukan isi kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT 

Permata Bunda III Bandar Lampung. Sejauh ini, pemerintah hanya sebatas 

mendukung proses pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh sekolah. 

3. Komponen Strategi 

Untuk mencapai sekolah yang bermutu dan diminati oleh masyarakat serta 

bisa bersaing dengan sekolah lain yang setingkat, maka kepala sekolah SDIT Permata 

Bunda III Bandar Lampung bersama pihak terkait, telah berusaha secara maksimal 

dengan bermacam cara yang dilakukan untuk terus meningkatkan mutu pendidikan. 

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pihak sekolah terkait peningkatan mutu 

Pendidikan Agama Islam yaitu improvisasi kurikulum. 

Menurut Ibu Dwi Ningsih, S.T selaku waka kurikulum menyatakan bahwa: 
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“Dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di SDIT 

Permata Bunda III Bandar Lampung, adapun strategi yang diterapkan sekolah 

antara lain dengan melakukan pembaharuan – pembaharuan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam diantaranya, ditambahkannya mata pelajaran seperti 

tahsin dan tahfidz, do’a dan hadist serta pendalaman agama Islam. Selain itu, 

sekolah juga menerapkan model pembelajaran aktif (Active Learning) dan 

pendekatan pembelajaran berbasis IT, serta mengintegrasikan nilai – nilai 

Islami dalam kehidupan sehari – hari, baik didalam sekolah maupun diluar 

pengawasan sekolah”.
5
 

Sementara itu, Bapak Septo Wahyudi, S.Si selaku kepala sekolah 

mengungkapkan bahwa: 

“Terkait dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan agama Islam, upaya 

yang telah dilakukan pihak sekolah dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan agama Islam antara lain:  

1. Meningkatkan kualitas SDM nya. 

2. Melengkapi sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan 

proses pembelajaran 

3. Menetapkan kriteria kualifikasi guru 

4. Mengembangkan progam harian sekolah 

5. Mengembangkan progam unggulan sekolah, sebagai ciri khas SDIT 

Permata Bunda III Bandar Lampung”.
6
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa dalam upaya 

meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di SDIT Permata Bunda III Bandar 

Lampung yaitu pihak sekolah telah berupaya mengebangkan kurikulum Pendidikan 

Agama Islam dengan melakukan pembaharuan – pembaharuan kurikulum Pendidikan 

Agama Islam. Hal tersebut terlihat dengan ditambahkannya mata pelajaran seperti 

Tahsin dan Tahfidz, Do’a dan Hadist serta pendalaman agama Islam.  

Pendalaman Agama Islam, dimaksudkan memberikan bimbingan seperti 

sholat dan wudhu serta bimbingan Islam yang lainnya. Tidak hanya itu, dalam rangka 

                                                             
5
Ibid., 

6
Op.Cit., wawancara dengan Kepala  Sekolah SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung 
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meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam, pihak sekolah berupaya menekankan 

pembiasaan – pembiasaan Islami seperti sholat dhuha, dzikir al-ma’tsurat dan 

murojaah hafalan dalam kehidupan sehari – hari, baik didalam kelas maupun diluar 

pengawasan sekolah. Pembiasaan – pembiasaan tersebut didukung dengan adanya 

buku penghung sebagai salah satu media komunikasi antara sekolah dengan orang 

tua, agar kedua pihak secara langsung mengetahui perkembangan peserta didik, baik 

disekolah maupun diluar sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga menerapkan metode 

mentoring Pendidikan Agama Islam, hal ini dimaksudkan untuk memberi bimbingan. 

Sedangkan, model pembelajaran aktif digunakan dengan mengharapkan 

keaktifan peserta didik dan menjadikan guru sebagai mediator atau fasilitator 

sehingga terciptanya pola KBM yang variatif dan inovatif. Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam disesuaikan dengan muatan materi melalui metode kunjungan belajar di 

alam dan masyarakat, serta lingkungan sekitar. Artinya, tidak menjadikan ruang kelas 

sebagai satu – satunya sarana KBM yang dominan, sehingga terciptanya 

perkembangan pola pikir peserta didik secara aktif yang terintegrasi dengan nilai – 

nilai Islami. Sementara itu, penggunaan sarana seperti IT dalam proses pembelajaran, 

dengan mengharapkan peserta didik termotivasi mengikuti proses pembelajaran dan 

memahami materi – materi yang telah disampaikan oleh guru, sehingga dapat 

terciptanya suasana belajar mengajar yang kondusif serta terintegrasi nilai – nilai 

Islami. 

Selain itu, terkait dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam 

di SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung, pihak sekolah telah berupaya 
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meningkatkan kapasitas profesional dan kompetensi guru dengan berbagai pelatihan 

dan peningkatan keahlian dalam mengajar, baik yang diselenggarakan sekolah 

ataupun Dinas pendidikan Provinsi Lampung. Disamping itu, pihak sekolah juga 

berupaya melengkapi sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan 

proses pembelajaran diantaranya seperti melengkapi perpustakaan dengan literatur – 

literatur yang mendukung pola berpikir peserta didik dan pengetahuan peserta didik 

terhadap ilmu pengetahuan, serta minat membaca peserta didik untuk menambah 

wawasan dan menguasai materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Selain upaya 

melengkapi perpustakaan sekolah dengan sumber – sumber yang mendukung, pihak 

sekolah juga berupaya mengadakan laboratorium keagamaan guna meningkatkan 

kualitas Pendidikan Agama Islam di SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung. 

Pengadaan laboratorium keagamaan ini digunakan sebagai salah satu kegiatan peserta 

didik dalam pendalaman agama Islam, seperti praktek ibadah, murojaah hafalan, 

munaqosah Al-Qur’an dan lain sebagainya. Pengadaan laboratorium keagamaan di 

SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung dilakukan dalam rangka meningkatkan 

fasilitas belajar ke-Islaman dan menciptakan suasana belajar yang Islami dan nyaman.  

SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung sebagai salah satu lembaga 

pendidikan yang bercirikan ke-Islaman, berupaya terus menerus meningkatkan 

kualitas mutu Pendidikan Agama Islam sebagai ciri khas lembaga  pendidikan ini. 

Hal tersebut terlihat dengan dikembangkannya progam unggulan sekolah, diantaranya 

meliputi:  
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1. Menanamkan pendidikan SMART (sholeh, muslih, cerdas, mandiri dan 

terampil) sedini mungkin. 

2. Progam Tahfidz Al-Qur’an. 

3. Progam layanan psikologis anak (personal education). 

4. Pendekatan pembelajaran berbasis IT. 

5. Model pembelajaran aktif (active learning). 

6. Munaqosyah Al-Qur’an. 

7. Qurban At School (tabungan qurban) 

8. Penerapan dua orang guru profesional dalam proses pembelajaran 

dikelas.
7
  

Dikembangkannya progam unggulan sekolah tersebut, bertujuan dalam 

rangka meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam, mampu bersaing dengan 

lembaga pendidikan formal lainnya yang setingkat dan menjadi lembaga pendidikan 

yang unggul dan kompetitif, berwawasan luas dalam bidang ilmu pengetahuan yang 

dibingkai dengan nilai – nilai Islami serta menjadi rujukan bagi orang tua dalam 

menentukan lembaga pendidikan yang bermutu baik dari segi akademis maupun 

keagamaan. 

Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang terus berupaya meningkatkan 

mutu pendidikannya dalam hal perekrutan tenaga kependidikanpun, SDIT Permata 

Bunda III Bandar Lampung mempunyai kriteria – kriteria tertentu, diantaranya: 

1. Guru-guru yang profesional dan kompeten dibidangnya. 

2. Guru memiliki spiritual, memahami dunia anak dan kreatif. 

3. Lulusan dari perguruan tinggi ternama, seperti: UIN Raden Intan 

Lampung, Universitas Lampung, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan 

Arab (LIPIA), dll”.
8
 

                                                             
7
Dokumen SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung, Observasi Penulis, Bandar Lampung 

27 Maret, 2017 
8
Ibid.,  
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Penetapan kriteria perektrutan tenaga kependidikan tersebut, diharapkan 

mampu mengemban profesionalisme sebagai tenaga kependidikan dalam rangka 

mencerdaskan generasi bangsa yang unggul dan kompetitif. 

Dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di 

SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung, ditemukan beberapa faktor yang menjadi 

penghambat pengembangan kurikulum tersebut. Menurut Bapak Septo Wahyudi, S.Si 

selaku kepala sekolah menyatakan: 

“Faktor yang menjadi penghambat pengembangan kurikulum di SDIT 

Permata Bunda III Bandar Lampung saat ini, diantaranya masih terdapat 

sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, seperti abudemen sekolah. 

Karena melihat banyaknya peserta didik yang notabennya bertempat tinggal 

jauh dari lokasi sekolah, sehingga untuk berangkat kesekolah peserta didik 

harus naik angkot/sepeda dengan jarak kurang-lebih 10 kg. Bahkan masih 

dapat dijumpai peserta didik yang terlambat datang kesekolah setiap pagi 

dengan alasan tempat tinggal jauh dari lokasi sekolah. Hal ini yang 

menyebabkan peserta didik kelelahan dalam mengikuti proses pembelajaran 

sehingga berdampak terhadap kualitas peserta didik tersebut. Disamping itu, 

orang tua peserta didik mayoritas berekonomi menengah kebawah, sehingga 

mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan belajar, hal tersebut menyebabkan 

menurunnya motivasi belajar peserta didik. Selain itu, masih terdapat peserta 

didik yang kurang memahami materi yang disampaikan serta masih terdapat 

juga peserta didik yang belum mampu membaca Al-Qur’an dengan baik. Hal 

ini dikarnakan latar belakang keluarga peserta didik kurang memahami 

Agama dan berpendidikan rendah. Sementara itu, masih terdapat beberapa 

tenaga guru yang belum sesuai dengan keahlian, hal ini tentunya 

menyebabkan menurunya kualitas materi pembelajaran yang disampaikan.
9
 

Berdasatkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa faktor penghambat 

dalam proses pengembangan kurikulum di SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung 

yang paling dirasa diantaranya adalah fasilitas yang ada masih dirasa terbatas. 

Menanggapi hal ini, pihak sekolah telah berupaya merencanakan pengadaan 

                                                             
9
Op.Cit., wawancara dengan Kepala  Sekolah SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung 
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abudemen sekolah, hal ini dilakukan agar peserta didik tidak mengalami hambatan 

untuk datang kesekolah, sehingga kualitas yang diharapkan sekolah dapat berjalan 

baikdengan adanya hambatan tersebut. Sementara itu, mengenai latar belakang 

keluarga berekonomi menengah kebawah, pihak sekolah telah berupaya mengadakan 

beasiswa dan bantuan – bantuan dana pendidikan baik yang berasal dari sekolah 

sendiri maupun Dinas pendidikan, dengan harapan peserta didik tetap dapat 

melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensinya. Sedangkan hambatan yang 

berasal dari guru maupun peserta didik semuanya bisa diatasi dengan baik. 

Dalam upaya mengatasi hambatan yang berasal dari tenaga kependidikan, 

pihak sekolah telah berupaya selalu meningkatkan kapasitas profesional dan 

kompetensi dengan berbagai pelatihan dan peningkatan keahlian dalam mengajar. 

Sementara itu, hambatan yang berasal dari peserta didik sendiri, pihak sekolah telah 

berupaya menerapkan pola pendidikan dengan personal yang memungkinkan 

penanganan yang berbeda pada masing – masing peserta didik sesuai dengan 

kepribadiannya.  Disamping itu, SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung talah 

menggunakan sistem pembimbingan akademik dengan rasio satu guru menangani 12-

13 peserta didik. pembimbing akademik bertanggung jawab penuh terhadap segala 

masalah yang dihadapi oleh peserta didik bimbingannya. 

4. Komponen Evaluasi 

Evaluasi merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi 

dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya. Dari 

evaluasi kemudian akan tersedia informasi mengenai sejauh mana suatu kegiatan 
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tertentu telah dicapai sehingga bisa diketahui bila terdapat selisih antara standar yang 

telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai. Evaluasi dalam proses 

pengembangan sistem pendidikan dimaksudkan untuk perbaikan sistem pendidikan 

yang telah dikembangkan. 

Menurut Bapak Septo Wahyudi, S.Si selaku Kepala sekolah SDIT Permata 

Bunda III Bandar Lampung, menyatakan bahwa: 

“Tahap mengevaluasi pengembangan kurikulum yang sudah diterapkan di 

SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung yaitu: melalui rapat kerja yang 

dilaksanakan setiap 2 minggu sekali setiap hari sabtu, didalam rapat ini 

membahas tentang laporan dari masing – masing guru terhadap observasi 

terkait kurikulum yang sudah diterapkan, tentang bagaimana perkembangan 

kekurangan dan kelebihan kurikulum, faktor yang menjadi penghambat 

penerapan kurikulum, serta solusi untuk pengembangan kurikulum 

selanjutnya dan menjadikan setiap hasil rapat sebagai salah satu indikator 

untuk proses penyusunan dan menentukan isi kurikulum yang kemudian akan 

diterapkan selanjutnya”.
10

 

Dari hasil wawancara tersebut, diketahui tahap mengevaluasi pengembangan 

kurikulum yang sudah diterapkan di SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung yaitu 

melalui rapat kerja yang dilaksanakan kurun waktu 2 minggu sekali pada setiap hari 

sabtu. Didalam rapat ini, melibatkan semua elemen tenaga kependidikan SDIT 

Permata Bunda III Bandar Lampung. Diadakannya evaluasi didalam proses 

pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk keperluan perbaikan progam. Didalam 

konteks tujuan ini, peran evaluasi lebih bersifat konstruktif, karena informasi hasil 

evaluasi dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan didalam progam kurikulum 

yang sedang dikembangkan. 
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Ibid., 
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Disini evaluasi merupakan kebutuhan yang datangnya dari sistem itu sendiri, 

karena evaluasi itu dipandang sebagai faktor yang memungkinkan dicapainya hasil 

pengembangan yang optimal dari sistem yang bersangkutan, terutama pada akhir fase 

pengembangan kurikulum, perlu adanya semacam pertanggungjwaban dari pihak 

pengembang kurikulum kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan kata 

lain, pihak – pihak tersebut mencakup pemangku kebijakan baik dari Yayasan 

maupun Dinas pendidikan setempat, kepala sekolah dan komite sekolah serta orang 

tua/wali murid. 

Dalam mempertanggungjawabkan hasil yang telah dicapainya, pihak 

pengembang kurikulum perlu mengemukakan kekuatan dan kelemahan dari 

kurikulum yang sedang dikembangkan serta usaha lebih lanjut yang diperlukan untuk 

mengatasi kelemahan – kelemahan penerapan kurikulum tersebut. Untuk 

menghasilkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan tersebut diperlukan 

adanya kegiatan evaluasi guna memperbaiki dan menjadi tolak ukur penerapan 

kurikulum dikemudian hari. 

Menurut Bapak Septo Wahyudi, S.Si selaku kepala sedolah, beliau 

mengungkapkan bahwa: 

“Dalam hal ketercapaian hasil dari pengembangan kurikulum pendidikan 

agama di Islam SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung, selain beberapa 

prestasi akademik yang didapatkan, baik yang diselenggarakan pemerintah, 

lembaga pendidikan formal ataupun non formal, SDIT Permata Bunda III 

Bandar Lampung juga mendapatkan hasil seperti pengembangan progam 

unggulan sekolah sebagai ciri khas sekolah, menambahkan mata pelajaran 

seperti do’a dan hadist, pendalaman agama Islam serta tahsin dan tahfidz. 

Selain itu, terkait hasil dari pengembangan kurikulum pendidikan agama 

Islam tersebut dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan agama Islam, 
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pihak sekolah berupaya mengadakan munaqosah Al-Qur’an serta pengadaan 

laboratorium keagamaan. Disamping itu, sekolah telah berhasil menerapkan 

karakter SMART (sholeh, muslih, cerdas, dan terampil) dalam keseharian 

siswa diluar pengawasan sekolah, hal tersebut diketahui dari buku 

penghubung antara sekolah dengan orangtua dirumah. Disamping itu juga, 

sekolah telah memposisikan dengan baik sarana yang tersedia dalam proses 

pembelajaran, menciptakan suasana belajar yang aktif, antusias dan 

terintegrasi nilai – nilai Islami, memilki kemampuan membaca, menghafal 

dan memahami Al-Qur’an dengan baik dengan didukungya progam 

munaqosah Al-Qur’an”.
11

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, SDIT Permata Bunda III Bandar 

Lampung diketahui mendapatkan beberapa ktriteria ketercapaian hasil dari 

pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam tersebut. SDIT permata Bunda 

III Bandar Lampung telah berupaya dengan baik memposisikan penggunaan sarana 

sebagai media pembelajaran serta menerapkan model pembelajaran aktif, sehingga 

terciptanya peserta didik yang secara aktif mengembangkan potensinya, hal tersebut 

terlihat dari keseharian peserta didik, hasil belajar peserta didik yang mengalami 

peningkatan dan motivasi serta antusias peserta didik untuk belajar secara aktif baik 

didalam maupun diluar sekolah. Sedangkan untuk mengetahui perkembangan peserta 

didik tersebut, pihak sekolah telah mengadakan buku penghubung. Buku penghubung 

ini sebagai salah satu media komunikasi antara sekolah dengan orangtua dirumah 

secara tertulis. Sementara itu, hasil dari pengembangan kurikulum Pendidikan Agama 

Islam ini, diketahui mendapatkan hasil berupa penambahan mata pelajaran seperti 

terlahirnya mata pelajaran tahsin dan tahfidz, do’a dan hadist serta pendalaman 

agama Islam.  

                                                             
11

Ibid., 
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Dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di SDIT Permata 

Bunda III Bandar Lampung, pihak sekolah terus berupaya meningkatkan dan 

memperbaiki segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan 

tersebut, hal ini terlihat telah diterapkankannya progam unggulan sekolah sebagai ciri 

khas sekolah, pengadaan laboratorium keagamaan sebagai sarana dalam 

meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam di SDIT Permata Bunda III Bandar 

Lampung. Pengadaan laboratorium keagamaan ini digunakan sebagai sarana aktivitas 

belajar Agama, seperti pendalaman agama Islam diantaranya praktek sholat wajib 

maupun sunnah, adzan, dzikir dan lain sebagainya yang terkait dengan kegiatan 

keagamaan. Pengadaan laboratorium keagamaan ini bertujuan agar kualitas 

pendidikan agama Islam dapat mengalami perubahan kearah kemajuan, menciptakan 

suasana belajar yang Islami dan nyaman, karena mengingat SDIT Permata Bunda III 

Bandar Lampung ini merupakan lembaga pendidikan yang bercirikan ke-Islaman. 

Sebagai lembaga pendidikan formal yang bercirikan ke-Islaman, SDIT 

Permata Bunda III Bandar Lampung telah berupaya mengembangkan progam ke-

Islaman seperti telah diadakannya progam tahfidz dan munaqosah Al-Qur’an, 

dikembangkannya progam tersebut diketahui mendapatkan hasil peserta didik 

memiliki kemampuan membaca, menghafal dan memahami Al-Qur’an dengan baik. 

Selain itu, dikembangkan nya progam tersebut telah mendapatkan hasil prestasi 

peserta didik yang telah dicapai yang dan cukup membanggakan, diantaranya menjadi 

Juara 1 Tahfidz Juz 30 Azzahra Fun Festival 2017 yang diselenggarakan oleh SDIT 
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Azzahra Bandar Lampung dan menjadi juara 2 LCT PAI dalam Festival Daqu serta 

masih terdapat beberapa ketercapaian prestasi peserta didik dalam bidang akademik. 

Sementara itu, prestasi yang telah dicapai SDIT Permata Bunda III Bandar 

Lampung selain berasal dari peserta didik, prestasi tersebut berasal dari tenaga 

kependidikan/guru. Adapun beberapa prestasi yang berhasil dicapai guru diantaranya: 

Juara 1 lomba poster RPP Terpadu tungkat Nasional dan Juara 1 lomba pembelajaran 

SDIT tingkat Provinsi. 

Berdasarkan hasil pemaparan data diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung  merupakan lembaga pendidikan yang 

bercirikan ke-Islman dengan mengimplementasikan kurikulum Nasional (KTSP dan 

K-13). Penggunaan kurikulum tersebut disesuaikan dan dipadukan dengan standar 

kurikulum Sekolah Islam Terpadu yang dikeluarkan oleh JSIT Indonesia. Standar 

yang ada pada kurikulum Nasional dikembangkan sesuai dengan kekhasan SIT, 

artinya kompetensi yang ada pada kurikulum Nasional diperluas atau diperdalam 

dengan muatan kekhasan SIT. Sehingga dalam pelaksanaannya ditambahkannya 

beberapa mata pelajaran seperti Tahsin dan Tahfidz, Do’a dan Hadist serta 

Pendalaman Agama Islam. 

Dalam proses pengembangannya, SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung 

memadukan antara kurikulum Dinas/Nasional dengan kurikulum Sekolah Islam 

Terpadu. Dalam proses penyusunan kurikulumnya sendiri, SDIT Permata Bunda III 

Bandar Lampung telah mempunyai Tim Pengembang Kurikulum khusus. Proses 

penyusunan kurikulum pendidikan agama Islam tersebut dirumuskan dan dikonsep 
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oleh Tim Pengambang Kurikulum sekolah sebelum kemudian di tetapkan, kurikulum 

yang sudah dirumuskan selanjutnya di musyawarahkan kepada pemangku kebijakan 

SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung. 

Proses pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan 

SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung, belum ada keterlibatan dari Dinas 

pendidikan dalam proses penyusunan dan menentukan isi kurikulum yang sedang 

dikembangkan di SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung. Sejauh ini, pemerintah 

hanya sebatas mendukung progam – progam yang telah dikembangkan di SDIT 

Permata Bunda III Bandar Lampung. 

Sedangkan dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam di 

SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung, strategi yang diterapkan sekolah salah 

satunya adalah dengan improvisasi kurikulum, melakukan pembaharuan – 

pembaharuan kurikulum Pendidikan Agama Islam, menerapkan model pembelajaran 

aktif serta mengembangkan progam unggulan sekolah sebagai ciri khas sekolah. 

Selain itu, terkait dengan peningkatan mutu pendidikan, pihak sekolah telah berupaya 

melengkapai sarana dan prasarana yang dapat menunjang terbentuknya proses 

pembelajaran yang efektif dan terciptanya suasana belajar yang kondusif. Selain hal 

tersebut, strategi yang diterapkan pihak sekolah dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan, diantaranya menetapkan kriteria guru, dalam hal perekrutan tenaga 

kependidikan, pihak sekolah mempunyai kualifikasi guru yang ditentukan. Hal ini 

dilakukan agar perekrutan tenaga kependidikan mampu mengemban fungsinya 

sebagai pendidik yang profesional. 
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Selanjutnya tahap mengevaluasi pengembangan kurikulum merupakan tahap 

ahir dari segala kegiatan pengembangan, pada tahap ini diharapkan mampu 

memberikan informasi terhadap pengembangan kurikulum yang telah diterapkan di 

SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung, baik segi ketercapaian hasil ataupun 

hambatan – hambatan yang dialami selama proses pengembangan kurikulum 

dilaksanakan. Evaluasi yang tepat dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk 

mendukung terwujudnya fase pengembangan ini dengan efektif dan bermakna. 

Adapun ketercapaian hasil dari pengembangan kurikulum yang dilaksanakan 

di SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung antaralain yaitu: Peserta didik telah 

berhasil mendapatkan prestasi dari lomba – lomba yang diikutinya, selain peserta 

didik, guru pun diketahui mendapatkan beberapa prestasi dari kegiatan perlombaan 

yang di selenggarakan pemerintah. Selain itu, ketercapaian hasil dari pengembangan 

kurikulum yang dilaksanakan yaitu terlihat dari telah terlaksananya progam – progam 

yang menjadi ciri khas sekolah, keselarasan antara tujuan sekolah dengan 

pengembangan kurikulum yang sudah diterapkan, hal tersebut terlihat dari kebiasaan 

– kebiasaan peserta didik dalam menanamkan nilai – nilai Islami dalam kehidupan 

sehari – hari peserta didik, baik didalam sekolah maupun diluar sekolah. Dalam hal 

ini diketahui melalui buku penghubung yang diadakan pihak sekolah. 

Sementara itu, dalam mengatasi hambatan – hambatan yang terjadi dalam 

proses pengembangan kurikulum di SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung, pihak 

sekolah telah berupaya melakukan berbagai cara guna mengatasi hambatan – 

hambatan tersebut. Dalam sebuah proses pengembangan kurikulum memang akan 
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dijumpai hambatan – hambatan yang menyertai proses pengembangan kurikulum 

tersebut. Demikian juga hambatan yang dihadapi SDIT Permata Bunda III Bandar 

Lampung. 
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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Permata Bunda 

III Bandar Lampung yaitu dengan memadukan antara kurikulum Nasional dengan 

kurikulum Sekolah Islam Terpadu. Pada proses pengembangan ini, SDIT Permata 

Bunda III Bandar Lampung mengacu pada standarisasi mutu JSIT Indonesia. 

Sedangkan strategi yang digunakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan 

agama Islam di SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung yaitu dengan cara 

melakukan improvisasi kurikulum, melakukan pembaharuan – pembaharuan 

kurikulum, mengembangkan progam yang telah menjadi kesepakatan sekolah dan 

mentoring agama Islam serta melengkapi sarana dan prasarana yang berhubungan 

langsung dengan proses pembelajaran.  

Berdasarkan pemaparan data diatas tersebut, tentang pengembangan 

kurikulum di dalam meningkatkan mutu Aendidikan Agama Islam di SDIT Permata 

Bunda III Bandar Lampung dapat penulis simpulkan: 

1. SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung  merupakan lembaga 

pendidikan yang bercirikan ke-Islman dengan mengimplementasikan 

kurikulum Nasional (KTSP dan K-13). Penggunaan kurikulum tersebut 

disesuaikan dan dipadukan dengan standar kurikulum Sekolah Islam 

Terpadu yang dikeluarkan oleh JSIT Indonesia. Standar yang ada pada 
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kurikulum Nasional dikembangkan sesuai dengan kekhasan SIT, artinya 

kompetensi yang ada pada kurikulum Nasional diperluas atau diperdalam 

dengan muatan kekhasan SIT. Sehingga dalam pelaksanaannya 

ditambahkannya beberapa mata pelajaran seperti Tahsin dan Tahfidz, 

Do’a dan Hadist serta Pendalaman Agama Islam. Dalam proses 

pengembangannya SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung 

memadukan antara kurikulum Nasional dengan kurikulum Islam Terpadu 

yang mengacu pada standarisasi mutu JSIT Indonesia. Dalam proses 

penyusunan kurikulumnya sendiri, SDIT Permata Bunda III Bandar 

Lampung telah mempunyai Tim Pengembang Kurikulum khusus. Proses 

penyusunan kurikulum pendidikan agama Islam tersebut dirumuskan dan 

dikonsep oleh Tim Pengambang Kurikulum sekolah dan tidak ada 

keterlibatan dengan Dinas pendidikan dalam proses menyusun dan 

menentukan isi kurikulumnya, pemerintah hanya sebatas mendukung. 

2. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SDIT 

Permata Bunda III Bandar Lampung, strategi yang diterapkan sekolah 

salah satunya adalah dengan improvisasi kurikulum, melakukan 

pembaharuan – pembaharuan kurikulum pendidikan agama Islam, 

menerapkan model pembelajaran aktif serta mengembangkan progam 

unggulan sekolah sebagai ciri khas sekolah. Selain itu, terkait dengan 

peningkatan mutu pendidikan, pihak sekolah telah berupaya melengkapai 

sarana dan prasarana yang dapat menunjang terbentuknya proses 
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pembelajaran yang efektif dan terciptanya suasana belajar yang kondusif. 

Selain hal tersebut, strategi yang diterapkan pihak sekolah dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya menetapkan kriteria guru, 

dalam hal perekrutan tenaga kependidikan, pihak sekolah mempunyai 

kualifikasi guru yang ditentukan. Hal ini dilakukan agar perekrutan tenaga 

kependidikan mampu mengemban fungsinya sebagai pendidik yang 

profesional. Sementara itu, dalam mengatasi hambatan – hambatan yang 

terjadi dalam proses pengembangan kurikulum di SDIT Permata Bunda III 

Bandar Lampung, pihak sekolah telah berupaya melakukan berbagai cara 

guna mengatasi hambatan – hambatan tersebut. Dalam sebuah proses 

pengembangan kurikulum memang akan dijumpai hambatan – hambatan 

yang menyertai proses pengembangan kurikulum tersebut. Demikian juga 

hambatan yang dihadapi SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung. 

3. Tahap mengevaluasi pengembangan kurikulum merupakan tahap ahir dari 

segala kegiatan pengembangan, pada tahap ini diharapkan mampu 

memberikan informasi terhadap pengembangan kurikulum yang telah 

diterapkan di SDIT Permata Bunda III Bandar Lampung, baik segi 

ketercapaian hasil ataupun hambatan – hambatan yang dialami selama 

proses pengembangan kurikulum dilaksanakan. Evaluasi yang tepat dan 

berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya fase 

pengembangan ini dengan efektif dan bermakna. 
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B. SARAN 

Dengan ini, penulis mengajukan beberapa saran yang penulis harapkan 

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

1. Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang ada di SDIT 

Permata Bunda III Bandar Lampung mulai dari pakar – pakar ilmu 

pendidikan, administrasi pendidikan, guru, orang tua, serta siswa agar 

senantiasa saling mendukung dan bekerja sama dalam upaya 

meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam, sehingga proses 

pengembangan kurikulum dapat berjalan sesuai dengan harapan dari 

tujuan pendidikan serta penerapannya bisa tercapai dan terlaksana dengan 

baik. 

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

kurikulum pendidikan agama Islam hendaknya dapat dilakukan sebagai 

inovasi dan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di 

sekolah dasar khususnya. 

3. Bagi pemerintah agar bisa terlibat dan selalu mendukung dari 

pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam  yang dilakukan oleh 

sekolah, agar peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam selalu 

berkelanjutan. 

4. Bagi peneliti bertujuan agar peneliti dapat memperluas wawasan kajian 

tentang pemngembangan kurikulum dalam upaya meningkatkan mutu 

Pendidikan Agama Islam. 
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