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MOTTO 

 

 

 

 

“Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Ya’qub, ketika ia 

berkata kepada anak-anaknya, “Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” 

Mereka menjawab,  

“Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, 

Ismail, dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan kami (hanya) berserah diri 

kepadanya” (133) Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka 

usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan 

diminta (pertanggungjawaban) tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. (134) 

 
 ‘’ Setiap bayi itu dilahirkan atas dasar fitrah (tauhid), Maka kedua orang 

tuanyalah yang (kemudian) membuatnya menjadi Yahudi, Nashran,i atau Majusi 

 (HR. Bukhari) 
 

 

 

 

 

 

 

(133) 

(134) 
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ABSTRAK 
 
 Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memberikan dampak yang besar terhadap 
dunia pendidikan di Indonesia. Guru sebagai pelaksana pendidikan belum 
sepenuhnya mampu menerima perubahan kurikulum ini. Hal ini terlihat dari 
perencanaan pembelajaran yang belum baik.  
 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan 
pembelajaran ‘Aqidah yang ada di SDIT Al-Falaah Simo dan apa faktor-faktor 
pendukung dan penghambat dalam perencanaan pembelajaran ‘Aqidah yang ada 
di SDIT Al-Falaah Simo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perencanaan pembelajaran ‘Aqidah serta faktor pendukung dan penghambat 
dalam perencanaan pembelajaran ‘Aqidah yang ada di SDIT Al-Falaah Simo. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif  
kualitatif. Subjek penelitiannya adalah guru ‘Aqidah. Adapun dalam hal ini, 
kualifikasi pendidik ‘Aqidah dapat diketahui melalui syarat-syarat sebagai 
berikut: memiliki keyakinan yang kuat dan tidak ada keragu-raguan di dalamnya, 
memiliki sifat sabar dan tabah, memiliki keteguhan hati dan keistiqamahan, berani 
untuk menyampaikan al-Haq dan juga menerangkan kebathilan, faham terhadap 
ayat-ayat qauliyah dan kauniyah Allah Taa’la, yakni paham akan Al-Qur’an dan 
mampu mentadabburi alam semesta sebagai ciptaan Allah Ta’ala.  
 Sedangkan metode pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dan 
telaah dokumen. Analisis data menggunakan deskriptif  kualitatif  yaitu penelitian 
yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dengan empat tahapan 
yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran yang 
dilakukan guru ‘Aqidah di SDIT Al-Falaah Simo adalah hanya melalui 
pengembangan silabus, sedangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
belum dibuat secara tertulis. Dalam silabus tersebut terdapat beberapa komponen, 
yaitu kolom identitas, Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, materi pokok, 
pengalaman belajar, indikator pencapaian, teknik penilaian, alokasi waktu, dan 
sumber belajar, yang penulisnya belum mengacu pada pedoman penulisan silabus. 
Adapun Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk mata pelajaran 
‘Aqidah, guru langsung mangacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan 
serta pada buku paket pendidikan ‘Aqidah.  
 Faktor pendukung yang dimiliki SDIT Al-Falaah Simo dalam perencanaan 
pembelajaran meliputi tersedianya majalah Al-Qalam yang dapat dijadikan 
tambahan literature, serta tersedianya jaringan internet yang memadai. Sedangkan 
faktor penghambatnya adalah pegembangan silabus ‘Aqidah yang disusun bukan 
dari guru ‘Aqidah sendiri melainkan oleh guru mata pelajaran lain yang bukan 
bidangnya, kurangnya kemampuan guru dalam mengembangkan Standar 
Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), kekurangjelian guru dalam 
memilih buku yang akan dijadikan rujukan dalam pembelajaran. 
 
Kata kunci: Perencanaan pembelajaran, ‘Aqidah, silabus    



  xi

DAFTAR ISI  

 

HALAMAN JUDUL...................................................................................... i 

HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .............................................. ii 

HALAMAN PENGESAHAN........................................................................ iii 

HALAMAN MOTTO ................................................................................... iv 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN................................................... v 

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................   vi 

KATA PENGANTAR .................................................................................. vii 

HALAMAN ABSTRAK  .............................................................................. x 

DAFTAR ISI ................................................................................................. xi 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1 

B. Penegasan Istilah .................................................................... 6 

C. Rumusan Masalah .................................................................. 7 

D. Skripsi Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................. 8 

E. Tinjauan Pustaka .................................................................... 9 

F. Metode Penelitian................................................................... 12 

G. Sistematika Penulisan............................................................. 16 

 Halaman 



  xii

BAB II : KAJIAN TEORITIK PERENCANAAN PEMBELAJARAN ‘AQIDAH 

DALAM KTSP 

A. Pembelajaran ‘Aqidah ............................................................ 18 

1. Pengertian Pembelajaran ‘Aqidah ................................... 18 

2. Komponen-komponen Pembelajaran .............................. 21  

3. Fungsi Rencanaan Pelaksanaan Pembelajaran ................ 30 

4. Langkah-langkah Rencana Pembelajaran ....................... 31 

5. Format Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 44 

B. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan .................................. 48 

1.   Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ........................... 48 

2.   Karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan    Pendidikan ..       50 

BAB III : PERENCANAAN PEMBELAJARAN ‘AQIDAH KTSP DI SDITAL-

FALAAH SIMO BOYOLALI 

A. Profil SDIT Al-Falaah ............................................................ 53 

1. Profil Yayasan Al-Falaah.............................................. 53   

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pendiri SDIT Al-Falaah 55 

3. Visi dan Misi................................................................. 55 

4. Tujuan dan Target Pendidikan ...................................... 56 

5. Denah dan Gedung SDIT Al-Falaah............................. 58 

6. Struktur Organisasi ....................................................... 59 

7. Daftar guru dan karyawan SDIT Al-Falaah Simo ........ 59 

8. Kurikulum SDIT Al-Falaah .......................................... 60 

9. Program Sekolah ........................................................... 63 



  xiii

10. Tata Tertib Siswa .......................................................... 64 

11. Klasifikasi Pelanggaran Siswa ......................................      66 

12. Fasilitas Pendidikan ......................................................      68 

13. Pengaturan Beban Belajar............................................. 69 

B. Perencanaan Pembelajaran ’Aqidah Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP)................................................................. 71 

1. Menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk  

 pertemuan yang ditetapkan ........................................... 77 

2. Menentukan Standar Kompetensi dan Komptensi Dasar 78 

3. Menyusun indikator ....................................................... 79 

4. Menentukan tujuan pembelajaran .................................. 79 

5. Merancang materi pembelajaran................................... 80 

6. Menentukan metode pembelajaran yang tepat.............. 81 

7. Menyusun penilaian ....................................................... 81 

8. Menentukan sumber belajar .......................................... 82 

BAB IV : ANALISIS PERENCANAAN PEMBELAJARAN ‘AQIDAH 

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN SDIT AL-

FALAAH SIMO BOYOLALI 

A. Perencanaan Pembelajaran ’Aqidah ....................................... 85 

B. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam 

 perencanaan pembelajaran ’Aqidah KTSP di SDIT Al-Falaah  

 Simo........................................................................................ 92 

 



  xiv

BAB V :  PENUTUP 

A. Kesimpulan............................................................................. 94     

B. Saran-Saran............................................................................. 96 

C. Kata Penutup ......................................................................... 97 

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

BIOGRAFI PENULIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	skripsi komplit
	1



