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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum 2013 yang telah ditetapkan pada tahun ajaran ini terus menjadi 

bahasan menarik dalam berbagai forum. Berbagai wacana sangat marak 

berkembang di masyarakat terkait kurikulum 2013, tentunya berdasarkan pada 

sudut pandang pemangku pendidikan. Kurikulum ini merupakan terobosan baru 

dari kurikulum yang sebelumnya yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP).
1
 

Pada kurikulum yang sebelumnya model KTSP memberi peluang bagi guru 

dengan harapan model KTSP dapat menjadi pedoman bagi guru dalam menyusun 

silabus yang sesuai dengan kondisi sekolah dan potensi daerah masing-masing. 

Dimana sekolah diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan berkenaan 

dengan pengelolaan pendidikan. Sedangkan pada kurikulum 2013 perencanaan 

maupun penyusunan silabus serta dalam hal penyusan dan penerbitan buku 

pelajaran ditentukan dan dilakukan oleh pemerintah pusat. Sehingga kurikulum 

ini bersifat sentralisasi, bukan desentralisasi lagi. 

Perubahan dan pembaharuan kurikulum harus difahami sebagai hal yang 

lazim, karena kurikulum memang harus selalu beradaptasi dengan zaman dan 

kebutuhan, dan kurikulum 2013 memang disusun untuk mengantisipasi 

perkembangan zaman tersebut. Lalu yang menjadi masalah sekarang adalah 

bagaimanakah kesiapan guru dalam mengadopsi dan menerapkan kurikulum 

2013 itu untuk tahun ini. Apabila guru memiliki kesiapan yang memadai, siap 
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dalam segi kualifikasi dan kompetensi serta siap dalam hal kesamaan pemahaman 

paradigma yang dijabarkan dalam kurikulum 2013 maka tidak akan bermasalah.
2
 

Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam merupakan lembaga pendidikan 

yang memadukan kurikulum pondok pesantren dan kurikulum pemerintah. 

Penulis memilih penelitian di lembaga ini karena lembaga ini bertujuan 

meluluskan santri-santrinya dengan memiliki kemampuan dasar ber-tafaqquh 

fiddin yang memiliki pengertian santri mampu mempelajari, memahami, dan 

menguasai ilmu-ilmu utama, seperti aqidah, syari’ah, akhlak, al-Qur’an, as-

Sunnah.
3
 Dan lembaga ini telah menerapkan Kurikulum 2013 dalam pengelolaan 

pendidikannya pada tahun ajaran ini sehingga menarik untuk diteliti. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian 

lebih lanjut tentang kesiapan guru terhadap penerapan kurikulum 2013 pada mata 

pelajaran PAI (bahasa Arab) di SMK PPMI Assalaam Surakarta kelas XI tahun 

pelajaran 2014/2015. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas agar 

permasalahan yang ada dapat dibahas secara terarah dan sesuai dengan sasaran 

maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: 

1. Bagaimanakah kesiapan guru terhadap penerapan kurikulum 2013 pada  mata 

pelajaran PAI (bahasa Arab) di SMK PPMI Assalaam Surakarta kelas XI ? 
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2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan 

Kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI (bahasa Arab) di SMK PPMI 

Assalaam Surakarta kelas XI ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitan ini adalah untuk mendeskripsikan kesiapan guru terhadap penerapan 

kurikulum 2013 pada  mata pelajaran PAI (bahasa Arab) di SMK PPMI 

Assalaam Surakarta kelas XI, faktor pendukung dan penghambat dalam 

penerapan Kurikulum 2013 pada mata pelajaran PAI (bahasa Arab) di SMK 

PPMI Assalaam Surakarta kelas XI tahun pelajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam meningkatkan kesiapan guru dalam menerapkan 

kurikulum 2013 serta meningkatkan kualitas pembelajaran,dan sebagai dasar 

pijakan dalam penelitian selanjutnya. 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan peneliti pada 

khususnya dan pembaca pada umumnya dalam hal meningkatkan kualitas 

guru dalam penerapan kurikulum baru. 

2. Secara praktis 

a.   Bagi peneliti 
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Memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menerapkan 

pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dan sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana. 

b.   Bagi sekolah 

Sebagai masukan bagi sekolah yang bersangkutan untuk lebih 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

c.   Bagi guru pengajar 

Sebagai masukan bagi guru pengajar untuk lebih meningkatkan 

kualitas pengajarannya. 

 


