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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan merupakan isu klasik dari 

persoalan pendidikan yang ada di Indonesia. Sementara pemerintah belum 

mampu memenuhi kewajibannya untuk menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang bermutu dan berkualitas, sehingga sistem pendidikan 

nasional kita masih dihadapkan pada rendahnya mutu pendidikan  nasional, 

meski upaya-upaya untuk mengatasi hal itu telah dilakukan.1 Sumber daya 

manusia (SDM) yang bermutu dan berkualitas memiliki peran yang sangat 

strategis dalam kehidupan nasional maupun global. SDM yang berkualitas 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang mulia. Oleh sebabnya 

Pendidikan manjadi kebutuhan penting dan merupakan sebuah investasi 

jangka panjang yang diharapkan oleh masyarakat, bangsa dan negara. Karena 

pendidikan mampu menghadapi dinamika, perubahan dan tantangan zaman 

yang terus mengalami perkembangan dalam kehidupan. 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea IV menjelaskan bahwa, 

pendidikan merupakan kebutuhan dasar dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Mencerdaskan bangsa merupakan tujuan utama dalam pendidikan 

nasional. Oleh karenanya mayoritas negara di dunia menempatkan pendidikan 

sebagai persoalan utama yang harus  diperhatikan dan diberikan pendanaan 

yang cukup. Sehingga pendidikan diharapkan melahirkan SDM yang unggul 

dan berkualitas. 
                                                           

1
 Ahmad Arifin, Politik Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 45. 
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

dan proses pembelajaran secara aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan dalam mengembangkan potensi peserta didik memiliki 

kompetensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.
2
 Proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan serta didukung dengan guru professionalisme dan memiliki 

kompetensi dibidangnya. Betapa pendidikan telah menjadi penggerak 

perubahan yang begitu cepat di era globalisasi. Hal ini dapat di lihat dengan 

jelas betapa pendidikan telah dijadikan prioritas utama untuk kemajuan suatu 

bangsa dan negara.
3
 

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, Pendidikan 

yang meliputi aktivitas manusia untuk memelihara kelanjutan hidupnya 

sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Proses pemeliharaan diri 

termasuk pewarisan ilmu, nilai, dan keterampilan dari orang ke orang dan dari 

generasi ke generasi untuk memelihara identitas. Sebab hilangnya identitas 

suatu peradaban berarti jati diri negara juga akan mati.
4
 Pendangan 

pendidikan yang sudah mengakar dan membudaya ini, menjadi pemersatu 

segala aktivitas manusia untuk memelihara kelangsungan hidup sebagai 

manusia individu dan manusia sosial. 

                                                           
2 Kementrian pendidikan dan kebudayaan. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan. 
3
 Tilaar dan Nugroho, Kebijakan Pendidikan Pengantar Untuk Memahami Kebijakan 

Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 6. 
4
 Hasan Langgulung, Pendidikan Islam Dalam Abad 21, (Jakarta: Pustaka Alhusna 

Baru, 2003), hlm. 4. 
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Salah satu bentuk upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di 

Indonesia dengan penyempurnaan dan pengembangan kurikulum, mulai; 

Kurikulum 1947, Kurikulum 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, 

Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 

(KBK), dan Kurikulum 2006 (KTSP).5  Kurikulum sejatinya dihadirkan 

supaya menjadi alat utama agar pendidikan yang dijalankan selaras dengan 

cita-cita bangsa.6 Pada dasarnya ada tiga pendekatan dalam perencanaan dan 

pengembangan kurikulum, yaitu: 1) pendekatan berdasarkan materi, 2) 

pendekatan berdasarkan tujuan, 3) pendekatan berdasarkan kemampuan.7 

Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses 

pendidikan. Kurikulum mengarahkan seluruh bentuk aktivitas pendidikan 

demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kurikulum juga merupakan 

suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, 

lingkup, dan urutan isi serta proses pendidikan.8 Dalam jurnal internasional 

juga disebutkan bahwa: Curriculum is understood as the course of experience 

in which learner’s knowledge, understanding, capabilities.9 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kurikulum merupakan 

seperangkat alat untuk proses belajar mengajar dalam kelas maupun di luar 

kelas, yang kondusif, partisipasif, interaktf, dan menekankan pada nilai dan 

                                                           
5
 Sholeh Hayat, Pengembangan Kurikulum Baru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013), hlm. 1. 
6 Moh. Yamin, Panduan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan, (Jogjakarta: Diva 

Press, 2012), hlm. 17. 
7
 Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, (Jakarta: Rineke Cipta, 2010), 

hlm. 98. 
8
 Nana Saodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum: teori dan praktek, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 4. 
9
 Tony Widson, Journal of Curriculum and Pedagogy; Decomposing Curriculum, vs 

Curriculum as Text, London, 23 September 2011. 
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karakter bangsa sehingga hasil dari proses pembelajaran bisa optimal. 

Kurikulum 2013 merupakan inovasi dari kurikulum KBK dan KTSP. 

Manusia tidak hanya memiliki kewajiban mentransfer pengetahuan 

belaka, akan tetapi juga harus merealisasikan nilai-nilai luhur pada peserta 

didik. Bentuk nilai yang ditransfer dan disosialisasikan paling tidak meliputi 

nilai etis, nilai pragmatis, dan nilai religius. Secara faktual, pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan agama Islam dan merealisasikan nilai pada peserta 

didik merupakan tugas yang cukup berat di tengah kehidupan masyarakat 

yang kompleks dan era globalisasi dan informasi yang begitu bebas.
10

 

Melihat dari realitas dan fakta perkembangan itu, Pemerintah 

(Kemendikbud) menerapkan kurikulum baru yang disebut kurikulum 2013. 

Beberapa alasan perlunya penyempurnaan dan pengembangan kurikulum 

2013 adalah: 1) Perubahan proses pembelajaran (dari siswa diberi tahu 

menjadi siswa mencari tahu) dan proses penilaian (dari berbasis out put 

menjadi berbasis proses dan out put) memerlukan penambahan jam pelajaran, 

2) Kecenderungan banyak negara menambah jam pelajaran, dan 3) 

Perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan jam pelajaran di 

Indonesia  dengan Negara lain relatif lebih singkat.11 Perlu dipahami bahwa, 

bergantinya kurikulum belum tentu menjamin keberhasilan pendidikan dan 

pengajaran di Indonesia. Masih banyak komponen yang harus disiapkan dan 

dipenuhi dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Masih kurangnya buku 

pendamping guru dan buku siswa.  

                                                           
10

 Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 

2009), hlm. 137. 
11

 Kemendikbud, Pedoman Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 Ke-1, (Jakarta: 

Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, 

2013), hlm. iii. 
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Peran utama suksesnya kurikulum 2013 dalam  pembelajaran pendidikan 

agama Islam adalah tertelak pada guru agama Islam. Peran guru ini senantiasa 

akan menggambarkan pola tingkah laku peserta didik dalam berbagai 

interaksi, baik dengan siswa, guru maupun dengan staf. Sebab baik di sadari 

atau tidak bahwa sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak dicurahkan 

untuk menggarap administrasi pembelajaran dan berinteraksi dengan 

siswanya.12 Kompetensi guru juga harus disesuaikan dengan bidang studinya, 

menurut Mulyoto Guru Professional adalah guru yang telah memenuhi 

persyaratan akademis, yaitu mempunyai ijazah S1 kependidikan.13 Hal ini 

berbeda dengan realitas di SDN Gilirejo 2 Kecamatan Miri Kabupaten 

Sragen. Di SDN Gilirejo 2 justru tidak ada guru pendidikan agama Islam 

karena sudah purna tugas (pensiun), hanya diampu guru agama Islam dari 

sekolah lain itu pun tidak maksimal. Berangkat dari pemikiran dan latar 

belakang masalah diatas perlu sekiranya dilakukan sebuah penelitian yang 

lebih dalam (eksplenatif). 

Penelitian Tesis ini dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi 

yang detail, akurat, dan mendalam. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul: “Implementasi Kurikulum 2013 Dalam 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus di SDN Girimargo 1 

dan SDN Gilirejo 2 Kecamatan Miri Kabupaten Sragen) Tahun Pelajaran 

2013/2014”. 

 

                                                           
12

 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2000), hlm. 37. 
13

 Mulyoto, Strategi Pembelajarn di Era Kurikulum 2013, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 

2013), hlm. 66. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI berdasarkan kurikulum 2013 

di SDN Girimargo 1 dan di SDN Gilirejo 2, yang meliputi: 

a. Perencanaan pembelajaran; 

b. Pelaksanaan pembelajaran; 

c. Penilaian/evaluasi pembelajaran; 

2. Apa yang menjadi penghambat bagi sekolah dalam 

mengimplementasikan kurikulum 2013 di SDN Girimargo 1 dan SDN 

Gilirejo 2? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian: 

a. Mengetahui pelaksanaan kurikulum PAI 2013 di SDN Girimargo 1 

dan SDN Gilirejo 2. 

b. Mengetahui faktor penghambat diimplementasikannya kurikulum 

PAI 2013 di SDN Girimargo 1 dan di SDN Gilirejo 2. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademik: 

1) Untuk menambah khazanah terkait kurikulum PAI 2013. 

2) Sebagai dasar pijakan untuk penelitian yang akan datang. 
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b. Manfaat Praktis: 

1) Kepada Sekolah 

a) Sebagai informasi kepala sekolah tentang implementasi 

kurikulum PAI 2013. 

b) Sebagai bahan masukan kepada guru tentang kurikulum PAI 

2013 di SDN Girimargo 1 dan SDN Gilirejo 2. 

2) Bagi Guru 

a) Mengetahui hambatan yang timbul dari implementasi 

kurikulum PAI 2013. 

b) Adanya kreasi dan inovasi pembelajaran PAI yang menitik 

beratkan pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

3) Bagi Siswa 

Mengoptimalkan kemampuan berfikir, tanggung jawab, dan 

konsentrasi dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar 

kelas. 

 

D. Telaah  Pustaka 

Kajian pustaka ini, merujuk ke penelitian yang pernah dilaksanakan oleh 

peneliti sebelumnya, tetapi fokus penelitian yang peneliti lakukan berbeda 

dengan penelitian yang ada. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Ita Komalasari (UMS, 2013) dengan judul: Upaya Kepala Sekolah SMP 

MTA Gemolong-Sragen Dalam Menyongsong Kurikulum 2013. 

Diperoleh hasil penelitian bahwa dalam menghadapi perubahan 

kurikulum baru, SMP MTA Gemolong berusaha mempersiapkan sekolah 

untuk menyongsong kurikulum 2013. Adapun upaya kepala sekolah, 
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yaitu: 1) Mencari   informasi tentang kurikulum 2013, 2) Mengikuti 

seminar dan workshop, 3) Mengikutsertakan guru untuk sosialisasi dan 

pelatihan kurikulum 2013, dan 4) Guru mendapatkan bimbingan teknis 

(Bimtek). Hal itu dilakukan kepala sekolah SMP MTA Gemolong untuk 

mempersiapkan guru-guru dalam menyongsong kurikulum 2013. 

2. Lina Nur Hidayati, (UMS, 2008) dengan judul: Implementasi Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di SMPN 2 Kec. Nogosari, Kab. 

Boyolali Tahun Pelajaran 2007/2008, dapat disimpulkan bahwa sekolah 

mengembangkan kurikulum KTSP sesuai dengan kondisi sekolah. Guru 

dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan PAKEM 

(pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan) dan juga 

melakukan evaluasi hasil belajar. Kualitas sarana dan prasarana yang ada 

belum optimal pemakaiannya. Metode pembelajaran yang dilakukan 

dapat ditingkatkan dengan memberdayakan sumber beajar dan dana 

sekolah. 

Berpijak pada temuan-temuan di atas, peneliti lebih menekankan 

bagaimana implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam bisa berjalan secara efektif dan efisien. Penelitian ini berlokasi 

di SDN Girimargo 1 dan SDN Gilirejo 2. Berdasarkan data di atas, 

menunjukkan bahwa belum adanya penelitian tentang: Implementasi 

Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (studi kasus 

di SDN Girimargo 1 dan SDN Gilirejo 2 Kecamatan Miri Kabupaten Sragen 

Tahun Pelajaran 2013/2014). Masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

merupakan penelitian yang memenuhi unsur kebaruan sehingga layak 

dijadikan objek penelitian. 
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E. Kerangka Teori 

1. Implementasi Kurikulum PAI 2013 

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada 

aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. 

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan terstruktur untuk mencapai tujuan kegiatan.
14

 Pengertian  

implementasi  yang  dikemukakan, dapat dipahami  bahwa  implementasi  

adalah  tidak hanya  sekedar  aktivitas dan rutinitas,  tetapi suatu  

kegiatan  yang  direncanakan  dan  dilakukan  secara  sungguh-sungguh 

berdasarkan pedoman untuk mencapai tujuan kegiatan.  

 Implementasi kurikulum merupakan proses pembelajaran yang 

direncanakan sedemikian rupa yang didasarkan pada pedoman baku yang 

telah ditentukan. Menurut Oemar Hamalik, implementasi adalah proses 

penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindak praktis 

sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, 

keterampilan, maupun nilai dan sikap.
15

 Implementasi kurikulum 2013 

telah resmi dilaksanakan pada tahun ajaran 2013/2014 untuk jenjang 

(SD/MI), (SMP/MTs), dan (SMA/MA/SMK). Selanjutnya implementasi 

kurikulum 2013 akan bertahap sampai akhir tahun 2016. Hal ini 

sebagaimana dituangkan dalam Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 

tentang “Implementasi Kurikulum 2013”. Pasal 1 berbunyi: implementasi 

kurikulum 2013 pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), 

                                                           
14

 http://konsulatlaros.blogspot.com/2012/10/pengertian-implementasi-

menurut.html/diakses tanggal 03/01/2014 
15

 Oemar Hamalik,  Dasar-Dasar  Pengembangan  Kurikulum,  (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), hlm. 237. 
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sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah 

menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), dan sekolah menengah 

kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK) dilakukan bertahap 

mulai tahun pelajaran 2013/2014. Pasal 2 berbunyi: 1) implementasi 

kurikulum pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK mengunakan 

pedoman implementasi kurikulum 2013.
16

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, kurikulum 

2013 adalah kurikulum yang melakukan penyempurnaan, 

pengembangan, penyederhanaan, dan menggunakan pendekatan tematik-

integratif serta ilmiah, menambah jam pelajaran bertujuan untuk 

mendorong peserta didik mampu lebih baik dalam melakukan observasi, 

bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan, apa yang mereka peroleh 

atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran 

dan diharapkan siswa memiliki kompetensi pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang jauh lebih baik. Peserta didik akan lebih kreatif, 

inovatif, kreatif, efektif, dan lebih menyenangkan, sehingga nantinya 

siswa bisa sukses dalam menghadapi problematika dan memasuki masa 

depan yang lebih baik. 

2. Struktur Dasar Kurikulum 2013 

a. Pengembangan Silabus 

Pengembangan silabus dalam kurikulum 2013, tidak lagi dibuat 

oleh guru, tetapi sudah disiapkan oleh tim pengembang kurikulum 

                                                           
16

 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 81A Tahun 2013, 

(Jakarta: Kemendikbud, 2013) 
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baik ditingkat Pusat maupun Wilayah. Pengembangan silabus 

meliputi: 1) mengidentifikasi dan menantukan jenis-jenis kompetensi  

dan tujuan setiap bidang studi, 2) mengembangkan kompetensi dan 

pokok-pokok bahasan serta mengelompokkannya sesuai dengan 

ranah pengetahuan dan pemahaman, kemampuan, nilai, dan sikap, 3) 

mendeskripsikan kompetensi serta mengelompokkannya, dan 4) 

mengembangkan indikator untuk setiap kompetensi serta kriteria 

pencapaianya.
17

 

Hal ini, guna memberikan kesempatan bagi guru untuk lebih 

konsentrasi pada pelaksanaan proses pembelajaran. Sehingga guru 

benar-benar bisa fokus pada materi pelajaran yang telah 

diintegrasikan dengan pelajaran lainya. Peserta didik memahami 

setiap Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) bisa secara 

menyeluruh memahami dan mengerti serta dapat melaksanakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi Inti (KI) dirancang, 

sebagai berikut: 

1) Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual; 

2) Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial; 

3) Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; 

4) Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan; 

 

 

                                                           
17 E. Mulyasa, Pengenbangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 80. 
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Daftar Tabel 01 

Kompetensi Inti PAI Kelas  I dan IV Sekolah  Dasar 

 
KOMPETENSI INTI 

KELAS I 

KOMPETENSI INTI 

KELAS IV 

1. Menerima dan menjalankan 

ajaran agama yang dianutnya 

1.  Menerima, menjalankan, dan  

menghargai ajaran agama yang 

dianutnya 

2. Memiliki perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, dan guru 

2. Menunjukkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung       jawab, 

santun, peduli, dan percaya diri 

dalam  berinteraksi dengan      

keluarga, teman, guru,  dan 

tetangganya 

3. Memahami pengetahuan 

factual pengetahuan factual 

(mendengar, melihat, 

membaca) dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah 

dan di sekolah 

3. Memahami pengetahuan faktual 

dengan cara mengamati dan  

menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 

dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, di sekolah 

dan tempat bermain 

 

 

4. Menyajikan pengetahuan 

factual dalam bahasa yang 

jelas dan logis, dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia  

4. Menyajikan pengetahuan faktual 

dalam bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis, dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang                  

mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia         

 
Sumber: Dokumentasi 
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Kompetensi Dasar (KD) dirumuskan untuk mencapai 

kompetensi inti. Rumusan  kompetensi dasar dikembangkan dengan 

memperhatikan karakteristik peserta didik,  kemampuan  awal,  serta   

ciri  dari  suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar   dibagi  menjadi 

empat   kelompok, sebagai berikut:  

1) Kelompok 1: kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam 

rangka menjabarkan KI- 1; 

2) Kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam 

rangka menjabarkan KI-2;  

3) Kelompok 3: kelompok kompetensi  dasar pengetahuan dalam 

rangka menjabarkan KI-3; dan  

4) Kelompok 4: kelompok  kompetensi dasar keterampilan. 

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, 

keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak. Beberapa aspek atau ranah yang terkandung 

dalam konsep kompetensi, sebagai berikut: 1) pengetahuan 

(knowledge), 2) Pemahaman (understanding), 3) Kemampuan (skill). 

b. Pengembangan Program Pembelajaran 

Kurikulum PAI 2013 program pembelajaran yang 

dikembangkan adalah tematik dan terpadu (integratif).
18

 Menurut 

Sutirjo dan Sri Istuti Mamik, pembelajaran tematik-integratif adalah 

pembelajaran yang mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran 

                                                           
18 E. Mulyasa, Pengenbangan dan Implementasi.. op.cit, hlm. 81. 
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dalam satu tema pembahasan.
19

 Pembelajaran adalah proses interaksi 

baik antara manusia dengan manusia ataupun antara manusia dengan 

lingkungan.
20

 

Proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan serta bermakna dirancang dengan sabagai berikut:  

1) apersepsi, 2) eksplorasi, 3) konsolidasi pembelajaran, 4) 

pembentukan sikap, kompetensi, dan karakter, 5) penilaian 

formatif.
21

 Prosedur pembelajaran ini harus dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. Sehingga materi pelajaran bisa diterima dan 

difahami oleh peserta didik. 

3. Dasar Pelaksanaan Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013, disusun dalam rangka memenuhi amanat yang 

tertuang di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Pertama, reformasi bertujuan untuk menegakkan demokrasi, 

menerapkan dan menghargai hak asasi manusia. Dua komponen ini telah 

berpengaruh terhadap keseluruhan struktur pemerintah, politik, ekonomi, 

sosial  budaya  dan  dengan  sendirinya terhadap sistem pembangunan 

pendidikan nasional termasuk di dalamnya kurikulum. 

 

 

 

                                                           
19 Mulyoto, Strategi Pembelajaran di Era Kurikuum 2013, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013), 

hlm.118. 
20 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Jakarta: 

Prenada Media Grup, 2005), hlm. 129. 
21 Ibid.  hlm. 80. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), sebab 

data yang dikumpulkan terhadap objek yang bersangkutan secara 

langsung. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang bersifat 

deskriptif kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang 

diperlukan agar dapat diamati yang dilakukan dalam kehidupan yang 

nyata dan sebenarnya.
22

 

Peneliti melakukan penelitian terhadap Implementasi Kurikulum 

2013 Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN Girimargo 1 

dan di SDN Gilirejo 2 Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan 

fenomenalogis,
23

 yaitu: menggambarkan data dengan apa adanya. 

Peneliti mengambil kesimpulan dari obyek yang memancarkan 

fenomena-fenomena, yang nantinya dapat digunakan peneliti dalam 

menyusun hasil akhir dari penelitian. Pendekatan fenomenologis, dalam 

penelitian ini diharapakan dapat mengetahui pelaksanaan dan hambatan-

hambatan diimplementasikan kurikulum 2013 di SDN Girimargo 1 dan 

di SDN Gilirejo 2 Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

                                                           
22

 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 4. 
23

 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian…  op.cip. hlm. 9. 
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3. Penentuan Subyek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang atau siapa saja yang dapat membantu 

memperoleh data yang diinginkan demi kepentingan penelitian.
24

 

Adapun informan utama dalam penelitian yang dijadikan subyek 

penelitian ini adalah: 

a. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah merupakan orang yang paling mengerti 

mengenai segala sesuatu tentang keadaan sekolah, sehingga 

keterangannya diperlukan untuk mengetahui keadaan sekolah secara 

langsung. 

b. Guru PAI 

Seorang guru merupakan ujung tombak dalam sebuah 

pendidikan. Dalam penelitian ini seorang guru menjadi subjek utama 

dalam proses pembelajaran agama Islam pasca penghapusan sekolah 

bertaraf internasional.  

c. Siswa 

Siswa disini tidak hanya dijadikan peran pembantu, namun 

siswa disini juga akan memberikan kontribusi mengenai proses 

pembelajaran yang ada. 

4. Validitas Data 

Pemeriksaan data sangat diperlukan dalam sebuah penelitian 

sehingga untuk mendapatkan data yang valid perlu tehnik pemeriksaan 

keabsahan data. Untuk menguji keabsahan data, dalam penelitian ini 

                                                           
24

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 300. 
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menggunakan triangulasi. Menurut Norman Denzin,25 menyebutkan 

bahwa: 

1) Triangulasi Data adalah penggunaan beragam sumber data dalam 

satu kajian. Sebagai contoh: wawancara. 

2) Triangulasi Investigator (sumber) adalah penggunaan pada beberapa 

evaluator yang berbeda. 

Penelitian ini, menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi melalui 

penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber dilakukan dengan jalan 

membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan Observasi. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara (Interview) 

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan 

melakukan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka dengan siapa 

saja yang  dikehendaki. Lebih lanjut Sutrisno Hadi mengatakan 

bahwa metode wawancara  adalah metode pengumpulan data dengan 

tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan 

berlandaskan dengan tujuan penelitian.26  

Adapun metode wawancara dalam penelitian ini, untuk 

mengetahui pelaksanaan kurikulum 2013 di SDN Girimargo 1 dan di 

SDN Gilirejo 2 Kecamatan Miri Kabupaten Sragen. 

 

                                                           
25

 Norman Denzin… (2000: 391) 
26

 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan 

Kualitatif), (Jakarta: Gaung Persada Press,2008), hlm. 193. 
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b. Pengamatan (Observasi) 

Observasi adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk 

mengenali, merekam, dan mendokumentasikan setiap indikator dari 

proses dan hasil yang dicapai baik yang ditimbulkan oleh tindakan 

terencana maupun akibat sampingannya.27  

Metode ini antara lain peneliti gunakan untuk mendapatkan data 

terkait penerapan kurikulum 2013 di SDN Girimargo 1 dan di SDN 

Gilirejo 2 Kecamatan Miri Kabupaten Sragen. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan lain-lain.28 Metode ini peneliti gunakan 

untuk memperoleh data berupa segala sesuatu yang ada kaitannya 

dengan implementasi kurikulum 2013, struktur organisasi sekolah, 

keadaan guru dan murid, serta administrasi guru dan lian-lain. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses pengorganisasian dan 

mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti 

yang direncanakan oleh data. Teknik Analisis data yang digunakan yaitu:  

a. Reduksi Data adalah bagian analisis yang berfungsi untuk 

mempertegas, memperpendek, dan membuat fokus hal-hal yang 

                                                           
27 Kasibani Kasbolah. Metodologi Penelitian, (Jakarta: Persada Press, 2001), 

hlm. 50-51. 
28

 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

(Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 188. 
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penting serta mengatur sedemikian rupa untuk dilakukan penarikan 

kesimpulan. Oleh sebab itu data sebenarnya diringkas dan catatan 

yang diperoleh dari permasalahan. 

b. Sajian Data adalah merupakan rangkaian kalimat atau informasi 

yang disusun secara logis dan sistematis sehingga memungkinkan 

peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan. 

c. Penarikan Kesimpulan adalah akhir tidak semata perumusan dan 

pengumpulan data berakhir. Artinya jika kesimpulan-kesimpulan 

sementara telah diperoleh masih memungkinkan untuk dilakukan 

data kembali. Setelah teknik analisis data dilakukan, maka peneliti 

dapat menyimpulkan hasil penelitian untuk menjawab rumusan 

masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya.
 29

 

 

G. Sistematika Penelitian 

Sebuah Tesis akan mempunyai nilai lebih jika ditulis menggunakan 

sistematika penelitian yang sesuai dengan kaidah yang benar. Sistematika 

penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi Lima Bab, yaitu: 

Bab Pertama Pendahuluan. Sebagai pertanggung jawaban peneliti 

terhadap suatu karya ilmiah, maka pada bab ini peneliti sampaikan syarat-

syarat ke ilmiahan suatu penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

Bab  Kedua, tentang  kajian  teori. Pada bab ini  berisi  tiga sub bab 

utama. Sub bab pertama tentang Pengertian Kurikulum dan Kurikulum 2013: 

                                                           
29

 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian…  Op.Cip, hlm. 280. 
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pengertian kurikulum 2013, dasar pelaksanaan kurikulum 2013 dan 

komponen-komponen 2013 dan karakteristik kurikulum 2013; Sub bab kedua 

tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam, meliputi: Pengertian 

Pendidikan dan PAI, Dasar Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam, Fungsi 

dan Tujuan Pendidikan Agama Islam, Ruang Lingkup Pendidikan Agama 

Islam; dan Sub bab ketiga tentang kurikulum 2013 dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam, meliputi: kegiatan pembelajaran, pembelajaran 

aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM), karakteristik 

mata pelajaran pendidikan agama Islam, ruang lingkup, standar kompetensi 

dan kompetensi dasar pendidikan agama Islam, manajemen pembelajaran 

pendidikan agama Islam dan komponen manajemen pendidikan agama Islam, 

prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013 mata pelajaran  pendidikan 

agama Islam, dan ruang lingkup pengembangan  kurikulum PAI 2013. 

Bab Ketiga, tentang implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam yang terdiri dari dua sub bab, yaitu: Sub bab pertama 

tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi: Pertama gambaran umum 

SDN Girimargo 1, struktur organisasi, kondisi guru dan karyawan, kondisi 

siswa, prestasi sekolah/siswa, dan keadaan sarana dan prasarana; kedua 

gambaran umum SDN Gilirejo 2, struktur organisasi, kondisi guru dan 

karyawan, kondisi siswa, prestasi sekolah/siswa, dan keadaan sarana dan 

prasarana; Sub bab kedua tentang implementasi kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam, terdiri dari: tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap penilaian dan sub bab ketiga tentang pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SD, sedangkan yang keempat meliputi: 

problematikan/hamabatan diterapkannya kurilulum 2013. 
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Bab Keempat, tentang analisis terhadap implementasi kurikulum 2013 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SDN Girimargo 1 dan SDN 

Gilirejo 2 yang terdiri dari tiga sub bab, meliputi: Sub bab pertama data yang 

peroleh dari lapangan tentang implementasi kurikulum kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam; Sub bab kedua tentang pembelajaran 

pendidikan agama Islam, berisi: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan 

tahap penilaian, dan Sub bab ketiga tentang problematika/hambatan-

hamabatan dalam implementasi kurikulum 2013. Analisis pada bab ini 

merupakan usaha menjawab rumusan masalah yang ada pada bab pertama. 

Setelah proses analisis data-data selesai, maka memberikan kesimpulan dan 

saran yang merupakan inti dari keseluruhan analisis data. 

Bab Kelima adalah penutup, berisi kesimpulan, implikasi, dan 

rekomendasi/saran. Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang merupakan 

jawaban atas keseluruhan hasil penelitian, diakhiri dengan 

rekomendasi/saran-saran dan penutup. 


