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ABSTRAK 

This study was aimed to examine and describe form of the perceptions of 

teachers of mathematics to school curriculum of sharia and the implication in 

learning. This type of ressearch is qualitative. The informant was the teacher of 

mathematics sd muhammadiyah surakarta kottabarat special programs. The data 

were collected  through interviews (first order understanding and second order 

understanding), questionnaires and observation of learning. The data was 

qualitative descriptive approach to (second order understanding). The analyses of 

the validity of data were used triangulation techniques. The results of the study 

proved: 1) islamic school curriculum is a modified curriculum taken from national 

curriculum (curriculum education unit) with the synergy between general 

knowledge and diniyyah (religion) which serve as guidelines in the 

implementation of the learning process, 2) islamic learning process used in the 

school curriculum is by integrating islamic values in all subject matter, without 

the addition of new subjects to the curriculum of islamic schools. It  proved more 

efficient. 3) the benefit of the islamic declaration of the school curriculum was 

that the students have better understanding about islam and better morals for the 

formation of the muslim generation ulul albab, 4) the implication is that the 

preparation and development of the  syllabus and lesson plans  made by teachers 

were based on the islamic school curriculum by adding a new column that 

contains the competence of sharia (naqli arguments) for each material. Teachers 

did not only modify books but also the media that supports the learning of 

mathematics sharia process. 

 

Keywords: Perception, Islamic School Curriculum, Implications of Learning 

Pendahuluan 

 Pada dasawarsa 1990-an, pasca diberlakukannya Undang-undang Sistem 

Pendidkan Nasional (SisDikNas) Nomor 2 tahun 1989, pendidikan Islam di 

Indonesia mengalami perkembangan menarik diantaranya adalah modernisasi 

madrasah dan spiritualisasi sekolah. Kemudian mulai didirikan sekolah-sekolah 
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Islam dengan sistem pembelajaran sepanjang hari (Islamic full-day school) 

dikenal dengan nama TKIT, SDIT, SMPIT atau SMAIT dan kemudian 

diperkenalkan  sekolah-sekolah Islam internasional, maka dalam perkembangan 

terakhir kata „syariah‟ diperkenalkan sebagai label baru, sebagaimana yang telah 

dirintis oleh SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat, Surakarta. Label 

baru tersebut menambah label-label yang telah ada yaitu: „Islam‟, „terpadu‟ (full-

day) dan „internasional‟. 

 Munculnya label-label tersebut, tidak terlepas dari arus besar gerakan 

global „kebangkitan Islam‟ yang momentumnya dimulai seperempat abad yang 

lalu ketika terjadi peralihan dari abad ke-14 ke abad ke-15 Hijriyah. Di peralihan 

abad ini telah terjadi perumusan ulang konsep pendidikan Islam yang dilakukan 

para pakar pendidikan Islam dunia (Al-Attas, 1979; Ashraf, 1985; Sahadat, 1997 

(dalam Fattah : 2005)), disusul kemudian dengan eksperimentasi dan praksisnya, 

di samping wacana yang terus berkembang (Sarwar, 1996; Ould Bah, 1998). 

 Seiring dengan gema kebangkitan pendidikan Islam, pada tataran global 

berkembang tuntutan perlunya kesempatan pendidikan yang dikemas dalam 

nuansa keislaman. Dalam hal ini SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat 

Surakarta telah merintis dan mengembangkan sebuah kurikulum yang mengemas 

pembelajaran matematika dengan konsep pembelajaran islam, baik dalam materi 

maupun nuansanya.  

 Moch. Sholeh YAI mengenalkan kepada para pendidik tentang 

pembelajaran yang berpedoman pada kurikulum sekolah syariah untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Termasuk 

didalamnya strategi menyampaikan pembelajaran matematika yang terintegrasi 

dengan mata pelajaran lain untuk kualitas pembelajaran yang lebih baik. Dengan 

kurikulum tersebut akan dapat lebih mengembangkan aspek kognitif dan afektif 

dari peserta didik. Sehingga peserta didik tidak hanya berkembang potensi 

intelektualitasnya saja, tetapi juga potensi spiritualitas yang memang telah 

diberikan Allah pada setiap manusia yang dicipta-Nya (Mohamad Ali & Marpuji 

Ali, 2005:98). 
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 Kurikulum yang digagas oleh Moch. Sholeh YAI dinamakan kurikulum 

sekolah syariah. Kurikulum ini telah dipatenkan secara hukum atas nama Moch. 

Sholeh YAI sendiri. Kurikulum ini merupakan sebuah kurikulum yang 

mengintegrasikan kajian alam dengan Sang Pencipta, sehingga seorang peserta 

didik tidak hanya dikembangkan sisi intelektualnya saja, tetapi juga sisi 

spiritualnya dengan harapan seorang peserta didik cerdas secara intelektual dan 

spiritual (Mohamad Ali & Marpuji Ali, 2005:98).   

 Spiritualitas seseorang memang memegang peranan yang sangat penting 

untuk melahirkan pribadi yang mandiri dan kuat dalam menghadapi era 

globalisasi di segala bidang. Kurikulum Sekolah syariah (School Syariah 

Curriculum) tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu alam, tetapi juga mengajak 

peserta didik mengenal dan memahami Sang Pemilik Alam yaitu Allah SWT. Jadi 

setiap kajian ilmu atau mata pelajaran selalu dihubungkan dengan Sang Pencipta 

Alam.  

 Pada dasarnya kurikulum sekolah syariah adalah suatu bentuk modifikasi 

isi dan modifikasi proses dari kurikulum nasional atau kurikulum tingkat satuan 

pendidikan, sehingga menjadikan pendidikan nasional semakin bernuansa religius 

dan lebih bermakna. Kurikulum ini mempunyai sedikitnya tiga karakteristik yang 

menonjol dalam proses penerapannya sebagai suatu model pengembangan 

pembelajaran. Karakteristik yang pertama adalah dari sisi materi, dalam proses 

pembelajarannya setiap peserta didik akan diajarkan mengenai alam semesta 

(makhluk) dan sang pencipta alam semesta yakni Allah Sang Khaliq. Hal ini 

disajikan sekaligus dalam sebuah rancangan pembelajaran yang utuh pada setiap 

mata pelajaran. Karakter yang kedua adalah berupaya untuk menumbuhkan 

lingkungan belajar yang terbuka, ramah dan bersahabat bagi setiap peserta didik 

sehingga memungkinkan bagi setiap peserta didik untuk dapat berkembang 

potensinya secara optimal. Karakter yang ketiga adalah metodologi pembelajaran 

yang bersifat transformatif, dimana pengalaman belajar yang diperoleh peserta 

didik tidak hanya berfokus pada buku-buku teks, tetapi juga belajar langsung 

tentang alam dan kehidupan yang sesungguhnya (Eko : 2009).  
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 Dengan ketiga karakter diatas, pembelajaran matematika yang 

berpedoman pada kurikulum sekolah syariah diharapkan mampu menumbuhkan 

semangat siswa dalam mencari ilmu sains dan ilmu agama. Dengan integrasi ilmu 

sains dan ilmu agama, maka harapan untuk melahirkan generasi ulul albab yang 

memiliki kapasitas intelektual yang tinggi dan integritas moral yang baik akan 

semakin menjadi kenyataan. Salah satunya melalui proses pembelajaran 

matematika yang berpedoman pada kurikulum sekolah syariah. 

 Persepsi merupakan proses pengenalan terhadap sesuatu yang ada dan 

terjadi disekitarnya. Individu mengenal dunia luarnya dengan menggunakan alat  

indranya. Bagaimana individu dapat mengenal dirinya sendiri maupun keadaan 

sekitarnya, hal ini berkaitan dengan persepsi. Melalui stimulus yang diterimanya, 

individu akan mengalami persepsi (Wangmuba : 2009). Persepsi merupakan suatu 

proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu merupakan suatu proses yang 

berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. Persepsi 

berkaitan dengan tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Jadi persepsi 

guru satu dengan guru yang lain akan berbeda terhadap objek yang sama. 

Perbedaan persepsi ini terutama dipengaruhi oleh faktor pribadi. Pribadi seseorang 

berbeda dari pribadi yang lain sebagai bukti keunikan manusia sehingga faktor 

pribadi ini mengakibatkan perbedaan persepsi terhadap rangsangan yang sama.  

 Kepekaan, penafsiran dan kemampuan membedakan terhadap rangsang 

yang berupa informasi tentang kurikulum syariah sangat diperlukan oleh guru, 

sehingga pada saat guru melaksanakan dan mengaplikasikan kurikulum tersebut 

dalam pembelajaran matematika tersebut benar-benar paham sesuai dengan 

konsep yang dikehendaki. Berangkat dari situasi itulah maka persepsi seorang 

guru matematika terhadap kurikulum sekolah syariah menjadi sangat penting.  

 Penelitian ini difokuskan pada bagaimana persepsi guru matematika SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta terhadap kurikulum 

sekolah syariah serta implikasinya dalam pembelajaran. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan persepsi 

Guru Matematika terhadap Kurikulum Sekolah Syariah serta Implikasinya dalam 

Pembelajaran.  
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 Manfaat penelitian ini sebagai studi ilmiah, memberi sumbangan 

konseptual utamanya kepada pendidikan matematika dan juga memberi urunan 

substansial kepada lembaga pendidikan formal, para guru, dan peserta didik yang 

berupa persepsi guru matematika terhadap kurikulum sekolah syariah serta 

implikasinya dalam pembelajaran. Manfaat teoritis penelitian ini adalah 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang persepsi guru matematika 

terhadap kurikulum sekolah syariah serta implikasinya dalam pembelajaran. 

Manfaat praktis penelitian ini adalah pada tataran praktis, dengan adanya studi 

tentang persepsi guru matematika terhadap kurikulum sekolah syariah ini 

diharapkan dapat  memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga pendidikan 

baik formal maupun informal. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Program 

Khusus Kottabarat Surakarta sebagai informasi sekaligus acuan dalam 

pengambilan kebijakan terhadap pelaksanaan pembelajaran matematika 

berpedoman pada kurikulum sekolah syariah. Civitas Akademika khususnya guru-

guru mata pelajaran matematika di SD Muhammadiyah Program Khusus 

Kottabarat Surakarta agar dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kreatifitas 

mengajarnya. 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 

paradigma definisi sosial yang bergerak dalam kajian mikro. Paradigma sosial ini 

akan memberikan peluang individu sebagai subyek penelitian melakukan 

interpretasi, dan kemudian peneliti melakukan interpretasi terhadap interpretasi 

tersebut sampai mendapatkan pengetahuan tentang: (1) persepsi guru matematika 

terhadap kurikulum syariah (2) implikasi persepsi guru matematika terhadap 

kurikulum syariah dalam pembelajaran (Tjipto Subadi : 2005). 

 Penelitian ini menggunakan teori studi kasus observasi dengan fokus 

studinya pada persepsi guru matematika terhadap kurikulum sekolah syariah serta 

implikasinya dalam pembelajaran. Pada penelitian dengan teori ini mengutamakan 

pengumpulan datanya melalui observasi peran serta atau pelibatan (participant 

observation). Identifikasi dari esensi tersebut akan diterapkan melalui konsep 
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Berger, dimana akan dilakukan tahap first order understanding dan kemudian 

dilanjutkan dengan second order understanding (Subadi, 2009: 71).  

 Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh guru Matematika SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta yang berjumlah 8 orang. 

Adapun objek dalam penelitian ini adalah persepsi guru matematika terhadap 

kurikulum sekolah syariah dan implikasinya dalam pembelajaran. Teknik yang 

bersifat interaktif meliputi wawancara mendalam, observasi pembelajaran, 

sedangkan yang non interaktif meliputi kuesioner, mencatat dokumen atau arsip. 

Teknik analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti konsep yang diberikan 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:91). Aktifitas dalam teknik analisis 

data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. 

Hasil dan Pembahasan  

 Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan persepsi guru matematika 

terhadap kurikulum sekolah syariah. Kurikulum sekolah syariah merupakan suatu 

kurikulum hasil modifikasi kurikulum nasional (kurikulum tingkat satuan 

pendidikan) dengan mensinergikan antara pengetahuan umum dan diniyyah 

(agama). Kurikulum tersebut muncul sebagai akibat adanya dikhotomi antara 

agama dan sains. Hal yang hampir semua guru mempunyai persepsi yang sama 

tentang kurikulum sekolah syariah ada empat hal, yaitu: 1) Al-Qur‟an dan Hadist, 

2) kurikulum nasional (KTSP), 3) perkembangan internasional, dan 4) kajian alam 

semesta sebagai ciptaan Alloh SWT. Sehingga para guru memahami bahwa 

kurikulum sekolah syariah menekankan untuk mengenalkan dan mendekatkan 

siswa kepada Alloh SWT Azza wa Jalla, dan sebagai konsekuensinya adalah 

langsung merasa bertanggung jawab kepadaNya.  

 Eko Bani (2009) mengemukakan bahwa kurikulum sekolah syariah 

merupakan sebuah kurikulum yang mengintegrasikan kajian alam dengan Sang 

Pencipta. Diperkuat dengan pernyataan dari Marpuji Ali (2005) bahwa kurikulum 

sekolah syariah adalah kurikulum yang disusun sebagai solusi dari adanya 

paradigma modernisasi madrasah yang cenderung mengarah ke dunia Barat 
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(Sekuler) dan spiritualisasi sekolah yang lebih condong mengarah ke Timur 

(Islam).  

Bagi bangsa Indonesia, latar belakang harus dimunculkannya kurikulum 

yang berbasis agama seperti kurikulum sekolah syariah ini antara lain karena 

permasalahan komplek yang saat ini melanda bangsa Indonesia, antara lain : 

korupsi, narkoba, perkelahian, asusila, pembunuhan dan tawuran pelajar. Selain 

itu, perilaku siswa di sekolah terkadang belum bisa menunjukkan sikap baik. 

Banyak siswa yang perlu belajar untuk bisa menghormati dan menghargai guru 

ataupun temannya. 

Sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Cahyoto (2002) bahwa pada 

sebuah museum di Konstantinopel terdapat koleksi benda kuno berupa lempengan 

tanah liat berasal dari tahun 3800 SM, yang bertuliskan : We haven fallen upon 

evil timesand the world has waxed very old and wicked. Politics are very corrupt. 

Children are no longer respectful to their parents. Makna yang terkandung dari 

tulisan tersebut adalah kita mengalami zaman edan dan dunia telah diliputi 

kemiskinan dan kejahatan. Politik sangat korupsi. Anak-anak sama sekali tidak 

hormat kepada orang tuanya. 

Penanaman nilai-nilai syariah  efektif dilakukan pada jenjang pendidikan 

formal atau sekolah. Di sekolah, siswa akan mendapatkan pembentukan nilai-nilai 

syariah dari guru lewat pembelajaran. Nilai-nilai syariah diambil langsung dari 

Al-Qur‟an dan Hadits, selain itu juga diambilkan dari Asmaul Husna. Sejatinya, 

nilai-nilai syariah ini dapat diintegrasikan dalam semua mata pelajaran termasuk 

matematika. Berikut contoh aplikasi dari pengintegrasian nilai-nilai syariah dalam 

pembelajaran matematika : 

1. Religius  

a. berdo‟a sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran 

b. materi setengah lingkaran dikaitkan dengan gambaran kubah masjid 

c. materi balok dikaitkan dengan gambaran ka‟bah 

d. materi bentuk-bentuk bangun datar dan ruang dikaitkan dengan 

Asmaul Husna yaitu Al-Musawwir (Maha Membentuk Rupa).  
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2. Jujur : siswa dikenalkan dengan sifat Alloh SWT yaitu As-Shahid (Maha 

Menyaksikan) sehingga dalam mengerjakan soal ulangan tidak boleh 

menyontek atau tanya teman.  

3. Disiplin : siswa dikenalkan dengan firman Alloh SWT dalam Q.S Al-

Ashr ayat 1 yang artinya “Demi masa”. Aplikasinya siswa hadir tepat 

waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu. 

4. Kerja keras : siswa dikenalkan dengan firman Alloh SWT dalam Q.S Al-

Jumu‟ah ayat 10 yang artinya “Apabila telah ditunaikan shalat, maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan 

ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. Aplikasinya 

siswa  dituntut untuk menghafalkan rumus, mengerjakan latihan-latihan 

soal dan diskusi. 

5. Percaya diri : siswa dikenalkan dengan sifat Alloh SWT dalam asmaul 

husna yaitu As-Shomad (Tumpuan Segala Hajat). Aplikasinya siswa 

ketika ulangan dibiasakan tidak tanya teman, menyampaikan pendapat 

ketika diskusi, presentasi di depan kelas. 

6. Berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif : siswa dikenalkan dengan 

firman Alloh SWT dalam Q.S Al-Baqoroh ayat 266 yang artinya 

“Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun 

kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia 

mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian 

datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan 

yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang 

mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan 

ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya
”
. Aplikasinya 

siswa dilatih untuk latihan soal dengan soal cerita yang dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari (aritmatika sosial). 

7. Mandiri : siswa dikenalkan dengan firman Alloh SWT dalam Q.S al-

Fatihah ayat 5 yang artinya “Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan 

hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan”. Aplikasinya 
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siswa dibiasakan untuk menyelesaikan tugas sendiri, membawa peralatan 

matematika sendiri (jangka, busur, buku strimin). 

8. Ingin tahu : siswa dikenalkan dengan sifat Alloh SWT dalam asmaul 

husna yaitu Al-Mutakabbir (Maha Memiliki Segala Keagungan). 

Aplikasinya guru memanfaatkan media pembelajaran matematika 

(jaring-jaring kubus, jangka, busur) yang menumbuhkan keingintahuan. 

9. Cinta ilmu : siswa diceritakan kisah para ulama seperti Imam Syafi‟i, 

Ibnu Qudamah dan sebagainya. Aplikasinya siswa dibiasakan untuk 

membaca materi, menghafalkan rumus, latihan soal dan belajar untuk 

mempersiapkan ulangan. 

10. Santun : siswa dikenalkan dengan firman Alloh SWT dalam Q.S Al-

Israa‟ ayat 19 yang artinya “Dan barangsiapa yang menghendaki 

kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh 

sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang 

usahanya dibalasi dengan baik”. Aplikasinya siswa menyampaikan 

pendapat secara santun. 

11. Menghargai keberagaman : siswa dikenalkan dengan firman Alloh SWT 

dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13 yang artinya “Hai manusia, sesungguhnya 

Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan 

dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya 

kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. 

Aplikasinya siswa kompak dalam satu kelompok diskusi. 

Penelitian John Syahadat (1997) mengemukakan bahwa: 

“Education for muslim is much more than a solitary intellectual exercise. It is 

a physical, moral social, and spiritual enterprise for the apprehension and 

comprehension of truth, an for the application of those virtues that will foster 

harmonious relationships with God, with other, and with nature, thereby 

promoting a free and just society for all”.  

 

(pendidikan untuk muslim adalah lebih dari sekedar melatih kemampuan 

intelektual, fisik, moral, usaha sosial dan spiritual untuk penangkapan dan 

pemahaman kebenaran dan untuk aplikasi kebajikan-kebajikan, sehingga 
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akan menumbuhkan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan yang 

lain, dan dengan alam, sehingga mempromosikan  masyarakat yang bebas dan 

adil untuk semua). 

Inti dari kurikulum syariah adalah penanaman nilai-nilai tauhid (syariah) 

kepada siswa melalui materi pelajaran. Harapannya, apa-apa yang telah diberikan 

oleh guru dapat diterima siswa tidak hanya sekedar materi tetapi suatu penjiwaan 

anak terhadap nilai-nilai syariah. Akhirnya, siswa dapat mengaplikasikan apa-apa 

yang telah didapatnya untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, sekolah, bahkan 

bangsa Indonesia.  

 Nilai-nilai tersebut sekilas mirip dengan nilai karakter yang sedang 

digalakkan pemerintah saat ini. Sebenarnya nilai karakter muncul bedasarkan 

kajian terhadap nilai-nilai agama. Pada konteks kurikulum sekolah syariah, nilai 

karakter tersebut dimodifikasikan dengan berpedoman pada Al-Qur‟an dan As-

Sunah secara langsung yang diintegrasikan kedalam pembelajaran baik dalam 

materi pelajaran maupun dalam panalaran siswa. Sehingga pembelajaran akan 

semakin bermakna dalam artian nilai karakter apapun yang ditanamkan kepada 

siswa akan dapat mendekatkan siswa kepada Alloh SWT. 

 Nilai akhlak/karakter di atas sesuai dengan pernyataan yang disampaikan 

oleh Diknas (2010) bahwa Berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma 

sosial, peraturan/hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip HAM, telah 

teridentifikasi 80 butir nilai karakter yang dikelompokkan menjadi 5, yaitu nilai-

nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan (1) Tuhan Yang Maha Esa, (2) 

diri sendiri, (3) sesama manusia, dan (4) lingkungan, serta (5) kebangsaan. 

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Mohamad 

Ali (2004) bahwa dalam konteks pendidikan, melimpahnya materi tentang akidah, 

akhlak, Al-Qur‟an-Hadits atau hafalan sekian juz plus materi ilmu umum menjadi 

tidak bemakna manakala dijejalkan begitu saja kepada siswa dalam keadaan 

saling terpisah dan bersifat parsial. Sehingga muncullah konsep pembelajaran 

matematika yang dikemas dengan muatan islami. 

 Pelaksanaan kurikulum sekolah dalam pembelajaran mempunyai banyak 

tahapan dalam pelaksanaannya. Perencanaan pembelajaran tersebut meliputi 
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adanya penyusunan serta pengembangan dari Silabus dan RPP, buku ajar dan 

media yang mendukung proses pembelajaran. 

 Dalam pengembangan Silabus dan RPP di SD Muhammadiyah Program 

Khusus berpedoman pada kebijakan kurikulum sekolah syariah, sehingga ada 

beberapa perbedaan dengan penyusunan Silabus dan RPP pada umumnya. 

Perbedaan Silabus yang dimaksud adalah adanya penambahan kolom baru yang 

berisi kompetensi syariah dan nilai-nilai syariah yang diharapkan dari siswa. 

Sedangkan perbedaan pada RPP adalah adanya penambahan landasan syariah 

yang berupa ayat-ayat Al-Qur‟an dan Al-Hadist yang relevan dengan materi ajar 

pada setiap kegiatan pembelajaran. 

 Diknas (2010) menyatakan bahwa penambahan dan adaptasi kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian, dan teknik penilaian harus memperhatikan 

kesesuaiannya dengan SK dan KD yang harus dicapai oleh siswa. Selain itu, hasil 

modifikasi tersebut harus bersifat lebih memperkuat pencapaian SK dan KD tetapi 

sekaligus mengembangkan karakter. Hal ini juga berlaku pada pengembangan 

modifikasi SK dan SD versi kurikulum sekolah syariah.  

 Buku ajar yang dipakai kegiatan pembelajaran dimodifikasi sehingga 

dapat mengembangkan nilai-nilai syariah siswa. Komponen-komponen yang 

harus ada didalamnya adalah : tujuan kegiatan, input atau bahan (grafik, gambar, 

diagram, model, dan film), aktivitas belajar, pengaturan (waktu, tempat, individu, 

dan kelompok), peran guru dalam kegiatan, peran siswa didik. 

Diknas (2006) mengartikan bahwa bahan ajar atau materi pembelajaran 

secara garis besar terdiri dari pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang harus 

dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah 

ditentukan. Hal ini selaras dengan Yudi Muhadi (2008: 5) kegiatan pembelajaran 

yang berlangsung tidak terlepas dari media yang ada untuk menunjang 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran adalah sumber-

sumber belajar selain guru yang sebagai penyalur atau penghubung pesan ajar 

yang diadakan dan/atau diciptakan secara terencana oleh para guru atau pendidik 

 Indikator keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran dapat dilihat 

secara akademik dan akhlak. Secara akademik, indikator keberhasilan siswa 
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belum bisa terpilah karena masih bersifat global. Hal ini karena ada beberapa 

aspek yang dinilai, yakni dari ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan 

akhir semester. Secara akhlak penilaian dari kurikulum sekolah syariah akan 

terlihat lebih jelas, karena ini bisa dilihat langsung dari perilaku dan sikap siswa. 

Ketika ada perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik, maka bisa diartikan 

bahwa pembentukan nilai syariah pada siswa telah berhasil. 

Cahyoto (2002: 20-22) menyimpulkan bahwa untuk mengukur budi pekerti 

seseorang yang didasarkan wujud perilakunya belum ada kata sepakat diantara 

para pakar pendidikan. Satu pendapat menyatakan bahwa budi pekerti tidak dapat 

di ukur, sementara yang lain menyatakan budi pekerti dapat diukur dan dinilai 

berdasarkan perilaku seseorang yang telah dilakukan.  

 Pendidikan yang berlangsung di sekolah bukan hanya sekedar memberikan 

berbagai ilmu pengetahuan atau hanya transfer ilmu, namun pendidikan juga 

harus dapat membentuk akhlaqul karimah siswanya. Sehingga sangat ditekankan 

seorang guru untuk semaksimal mungkin menerapkan akhlak islam dalam dirinya 

dengan terlebih dahulu harus memahami isi kandungan dari Al-Qur‟an dan As-

Sunnah karena hal itu merupakan ruh dari pembelajaran dengan konsep sekolah 

syariah.  

Alvita (2007) mengemukakan bahwa selama berpuluh-puluh tahun, banyak 

kekurangan yang ada dalam sistem pendidikan Indonesia. Kekurangan tersebut 

antara lain : terlalu berorientasi pada aspek akademis, teachered oriented, 

kurikulum terlalu berat, rasio guru dan murid tidak sesuai, dan aplikasi metode 

pendidikan yang digunakan kurang sesuai dengan tahapan perkembangan usia 

anak.  

Harefa (2004: 23) menyampaikan bahwa pembelajaran tidak sebatas pada 

belajar tentang dan belajar tetapi juga bagaimana belajar menjadi. Hal ini 

didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Tim Dosen IAIN Sunan 

Ampel Malang (1996) bahwa pendidikam islam memerlukan kepekaan dalam 

memahami perkembangan kehidupan dan menjawab setiap kebutuhan baru yang 

timbul dari cita-cita anggota masyarakat dengan strategi mengusahakan peran 
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pendidikan islam mengembangkan moral peserta didik sebagai dasar 

pertimbangan dan pengendali tingkah lakunya dalam menghadapi norma sekuler. 

 Secara umum pelaksanaan kurikulum sekolah syariah dalam pembelajaran 

tidak terdapat kendala. Tetapi, terkadang guru mengalami sedikit kendala ketika 

mencari dalil ayat, hadist maupun shiroh islam yang sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan kepada siswa. Ini terjadi karena masih terbatasnya pengetahuan 

guru akan kandungan Al-Qur‟an dan Hadist. Selain itu sebagian siswa memang 

belum bisa menyadari akan pentingnya nilai-nilai nilai dalam pembelajaran, 

seperti belum bisa bersikap disiplin, jujur, menghormati guru dan bersikap sopan 

santun. Dengan demikian, perlu adanya pendalaman khusus dari guru tentang 

makna kandungan Al-Qur‟an dan Hadist serta hubungan yang harmonis antara 

guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dengan 

terciptanya kaitan emosi antara siswa dan guru, maka hasil pembelajaran akan 

lebih mendalam dan bermakna. 

 Kelebihan dari kurikulum ini adalah adanya suatu usaha untuk bisa 

menanamkan nilai-nilai syariah kepada siswa dimana saat ini siswa mengalami 

krisis akhlaqul karimah. Adapun tujuannya adalah untuk membentuk pribadi 

siswa menjadi manusia yang berakhlak mulia dan kedepan dapat mengembalikan 

akhlak bangsa yang saat ini mulai terkikis oleh pengaruh barat. 

 Keberhasilan pengimplementasian kurikulum sekolah syariah tidak akan 

tercapai dalam waktu yang singkat, hal ini karena kurikulum ini senantiasa 

berkembang dan nilai-nilai syariah yang ditanamkan pada siswa yang kompleks 

juga memerlukan suatu proses panjang yang didalamnya terdiri dari beberapa 

komponen seperti sekolah, keluarga, masyarakat bahkan negara. 

Simpulan 

Berdasarkan uraian di atas, pemaknaan guru matematika SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta tentang kurikulum sekolah 

syariah dapat disimpulkan sudah ada persamaan persepsi. 

Para guru memahami bahwa syariah pada kurikulum ini merupakan suatu 

nilai akhlaqul karimah yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadist. Sedangkan 

Kurikulum sekolah syariah merupakan suatu kurikulum hasil modifikasi 
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kurikulum nasional (kurikulum tingkat satuan pendidikan) dengan mensinergikan 

antara pengetahuan umum dan diniyyah (agama) yang menjadi pedoman dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. 

Bentuk pembelajaran dalam kurikulum sekolah syariah dengan cara 

mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam materi semua mata pelajaran, tanpa 

penambahan mata pelajaran baru dengan kurikulum sekolah syariah. Hal ini 

karena selain untuk menjaga efisiensi waktu jam pelajaran disekolah, dan disetiap 

mata pelajaran pasti mempunyai ruang untuk dapat dimodifikasi dengan muatan 

syariah.  

Manfaat dari adanya pencanangan kurikulum sekolah syariah, bagi siswa, 

dapat membawa perubahan pada siswa menuju kepada pemahaman islam yang 

lurus dan akhlak yang lebih baik serta adanya pembentukan generasi muslim Ulul 

Albab. Bagi guru, guru menjadi lebih sadar akan tanggung jawabnya sebagai 

pendidik. Karena memang peran guru dalam penerapan kurikulum sekolah syariah 

ini sangat penting. Bagi dunia pendidikan, adanya kurikulum baru ini menjadi 

paradigma (pemikiran) baru tentang pembelajaran matematika yang berpedoman 

pada kurikulum sekolah syariah. Sehingga pembentukan akhlak siswa tidak hanya 

bisa dilakukan pada pelajaran agama dan kewarganaraan saja, tetapi juga dapat 

dilakukan melalui pelajaran matematika. Bagi bangsa, setidaknya selama 15-20 

tahun kedepan bangsa Indonesia menjadi negara muslim yang berpancasila dan 

menjunjung tinggi budaya bangsa. 

Implikasi persepsi guru matematika terhadap kurikulum sekolah syariah 

dalam pembelajaran oleh masing-masing guru bervariatif. Sebagian besar guru 

sudah menerapkan konsep sekolah syariah dalam pembelajaran. 

Dalam penyusunan dan pengembangan Silabus dan RPP, guru matematika 

di SD Muhammadiyah Program Khusus berpedoman pada kebijakan kurikulum 

sekolah syariah, sehingga ada beberapa perbedaan dengan penyusunan Silabus 

dan RPP pada umumnya. Perbedaan Silabus yang dimaksud adalah adanya 

penambahan kolom baru yang berisi kompetensi syariah dan nilai-nilai syariah 

yang diharapkan dari siswa. Sedangkan perbedaan pada RPP adalah adanya 
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penambahan nilai-nilai syariah pada setiap kegiatan pembelajaran serta dalil naqli 

(ayat Al-Qur‟an dan Hadist) yang menjadi landasan proses pembelajaran. 

Buku dan media ajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

dimodifikasi agar dapat mengembangkan nilai-nilai syariah siswa. Komponen-

komponen yang harus ada didalamnya adalah : tujuan kegiatan, kompetensi 

syariah, input atau bahan (ayat, hadist, grafik, gambar, diagram, model, dan film), 

aktivitas belajar, pengaturan (waktu, tempat, individu, dan kelompok), peran guru 

dalam kegiatan dan peran siswa didik. 

Saran untuk  tim penyusun kurikulum sekolah syariah perlu adanya tindakan 

lanjutan dalam pengembangan kurikulum sekolah syariah ini, diantaranya dengan 

memberikuan penyuluhan atau training tentang seluk beluk kurikulum sekolah 

syariah kepada guru dan bentuk implementasinya dalam pembelajaran. Selain itu, 

perlu disusun buku panduan setiap mata pelajaran yang sudah dimodifikasi 

dengan berpedoman pada kurikulum sekolah syariah sehingga dapat membantu 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kepada  kepala sekolah hendaknya 

bekerja sama dengan guru dalam menerapkan kurikulum sekolah syariah dalam 

pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran harus benar-benar sesuai dengan tujuan 

kurikulum sekolah syariah. Hal itu diharapkan akan mampu meningkatkan 

kemampun siswa dalam bidang akademik maupun akhlak. Kepada guru 

matematika hendaknya memberikan metode-metode yang lebih bervariasi lagi, 

serta dari segi sumber belajar yang digunakan perlu ditambahkan agar siswa lebih 

bersemangat lagi dalam pembelajaran matang untuk pelaksanaan pembelajaran. 

Selain itu, hendaknya guru dalam membawakan dalil-dalil Al-Qur‟an sesuai 

dengan standar pemahaman siswa sehingga siswa benar-benar bisa memahami 

hakikat dalil tersebut dikaitkan dengan materi yang diajarkan. Kepada peneliti 

berikutnya diharapkan melakukan penelitian dengan tema yang sama, tetapi pada 

jenjang pendidikan yang lain sehingga kesulitan-kesulitan yang terjadi dapat 

diminimalisir atau dapat dihilangkan. Selain itu agar dapat memberi inspirasi 

terkait perkembangan kurikulum ini kedepannya. Harapannya, kurikulum sekolah 

syariah dapat dipahami oleh semua guru matematika dan bisa diaplikasikan 

dengan penuh kesadaran.  
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