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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan merupakan isu lama dari 

persoalan pendidikan yang ada di Indonesia. Sementara pemegang kebijakan 

belum mampu memenuhi kewajiban untuk menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang bermutu dan berkualitas, sehingga sistem pendidikan 

nasional kita masih dihadapkan pada rendahnya kualitas pendidikan nasional, 

meskipun upaya-upaya untuk mengatasi hal itu telah dilakukan.
1
  

Pendidikan yang diselenggarakan di setiap satuan pendidikan, mulai dari 

sekolah dasar sampai perguruan tinggi, bahkan yang dilaksanakan di lembaga-

lembaga nonformal dan informal seharusnya dapat  menjadi landasan bagi 

pembentukan pribadi peserta didik, dan masyarakat pada umumnya. Namun 

demikian, pada kenyataanya mutu pendidikan, khususnya mutu output 

pendidikan masih rendah jika dibanding dengan mutu output pendidikan di 

negara lain, baik di Asia maupun di kawasan Association of Soutth East Asia 

Nation (ASEAN). Rendahnya mutu pendidikan, memerlukan penanganan 

secara menyeluruh, karena dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan 

memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup 

suatu negara dan bangsa, juga merupakan wahana untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia.
2
 Keinginan terwujudnya 

pendidikan nasional yang bermutu dan berkualitas tertuang di dalam Undang-
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undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 4 ayat 6, yang digunakan sebagai pegangan untuk 

menyelanggarakan pendidikan yang berkualitas: “Pendidikan diselenggarakan 

dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta 

dalam penyelanggaraan pengendalian mutu layanan pendidikan”. Oleh karena 

itu Pendidikan manjadi kebutuhan yang  sangat penting dan merupakan salah 

satu investasi jangka panjang yang diharapkan oleh masyarakat, bangsa dan 

negara. Sebab  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 sebab itu sebagian besar negara di dunia menempatkan 

pendidikan sebagai persoalan  sangat penting yang harus  diperhatikan dan 

diberikan anggaran dana  yang cukup. Sehingga pendidikan diharapkan 

melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas. 

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 
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dan negara.
3
 Proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan serta didukung dengan guru profesionalisme 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.
4
 

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, Pendidikan 

yang meliputi kegiatan 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.
5
 Pandangan tentang 

pendidikan yang sudah mengakar dan membudaya ini, menjadi alat pemersatu 

segala kegiatan manusia untuk memelihara kelangsungan hidup sebagai 

manusia individu maupun manusia sosial. 

Salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas 

pendidikan di Indonesia adalah  dengan menyempurnakan dan 

mengembangkan kurikulum, mulai Kurikulum 1947, Kurikulum 1952, 

Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, 
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Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 (KBK), dan Kurikulum 2006 (KTSP).
6
  

Kurikulum sejatinya dihadirkan supaya menjadi alat utama agar pendidikan 

yang dijalankan selaras dengan cita-cita bangsa.
7
 Pada dasarnya ada tiga 

pendekatan dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum, yaitu: 1) 

pendekatan berdasarkan materi, 2) pendekatan berdasarkan tujuan, 3) 

pendekatan berdasarkan kemampuan.
8
 

Kurikulum mempunyai kedudukan sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Kurikulum mengarahkan seluruh bentuk aktivitas pembelajaran 

demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kurikulum juga merupakan 

suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, 

lingkup, dan urutan isi serta proses pendidikan.
9
 Dalam jurnal internasional 

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

in which learner’s knowledge, understanding, capabilities.
10

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah  

seperangkat alat untuk proses belajar mengajar dalam kelas maupun di luar 

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

karakter bangsa sehingga hasil dari proses pembelajaran bisa lebih  optimal. 

Kurikulum 2013 merupakan inovasi dari kurikulum KBK dan KTSP. 
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Tugas guru  tidak hanya mentransfer pengetahuan saja, akan tetapi juga 

harus merealisasikan nilai-nilai budi pekerti pada peserta didik. Bentuk nilai  

budi pekerti yang ditransfer paling tidak meliputi nilai etis, nilai pragmatis, 

dan nilai religius. Secara faktual, pelaksanaan pembelajaran mapel PAI dan 

merealisasikan nilai budi pekerti pada peserta didik merupakan tugas yang 

cukup berat di tengah kehidupan masyarakat yang kompleks dan era 

globalisasi dan informasi yang begitu bebas.
11

 

Melihat dari realitas dan fakta perkembangan di atas, 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 in 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.
12

 Perlu dipahami bahwa, 

bergantinya kurikulum belum tentu menjamin kesuksesan pendidikan dan 

pengajaran di Indonesia. Masih banyak komponen yang harus disiapkan dan 

dipenuhi dalam rangka implementasi kurikulum 2013.  

Implementasi kurikulum seharusnya dapat mewujudkan visi, misi, dan 

tujuan pendidikan nasional secara bertahap, namun dalam kenyataanya 
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seringkali menghadapi berbagai masalah dan tantangan, sehingga yang terjadi 

tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan mengalami kegagalan. Oleh 

karena itu setiap perubahan kurikulum mestinya memperhatikan kondisi-

kondisi yang dialami dalam implementasi kurikulum sebelumnya, tidak boleh 

serampangan, juga tidak boleh terlalu dipaksakan.
13

  

Peran utama suksesnya kurikulum 2013 dalam  pembelajaran pendidikan 

agama Islam adalah terletak pada guru PAI. Peran guru ini senantiasa akan 

menggambarkan pola tingkah laku peserta didik dalam berbagai interaksi, baik 

dengan peserta didik, guru maupun dengan staf tenaga pendidik. karena baik 

disadari atau tidak bahwa sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak 

dicurahkan untuk mengerjakan administrasi pembelajaran dan berinteraksi 

dengan siswanya.
14

  

SMK Negeri 1 Gesi dan SMK Negeri 2 Sragen merupakan sekolah 

tingkat menengah atas adalah dua sekolah yang mengimplementasikan 

Kurikulum 2013. SMK Negeri 1 Gesi sebagai salah satu sekolah  di tingkat 

kecamatan, sementara SMK N 2 Sragen adalah sekolah ditingkat kabupaten  

dengan jumlah siswa terbanyak yang berada  di tengah kota. Kedua SMK 

tersebut memiliki tenaga pengajar yang cukup berkualitas, hal ini dapat dilihat 

dari guru yang rata-rata lulusan sarjana S1, bahkan beberapa guru sudah S2. 

SMK negeri 1 Gesi dan SMK negeri 2 Sragen dapat dikatakan sekolah yang 

maju dan dapat dijadikan contoh oleh SMK lain, dikatakan maju dilihat dari 
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bangunan fisiknya dan terutama fasilitas yang ada, juga dilihat dari banyaknya 

piala dari perlombaan baik kompetensi akademik maupun non akademik yang 

diraih oleh kedua sekolah tersebut. 

Berdasarkan asumsi diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Gesi dan SMK 

Negeri 2 Sragen  Kabupaten Sragen) Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan implementasi Kurikulum 2013 dalam  

pembelajaran PAI di SMK Negeri 1 Gesi dan SMK Negeri 2 Sragen, 

Kabupaten Sragen ? 

2. Bagaimana  implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI di 

SMK Negeri 1 Gesi dan SMK Negeri 2 Sragen, Kabupaten Sragen ? 

3. Bagaimana penilaian/ evaluasi implementasi Kurikulum 2013 dalam  

pembelajaran PAI di SMK Negeri 1 Gesi dan SMK Negeri 2 Sragen, 

Kabupaten Sragen ? 

4. Bagaimana Corak pembelajaran PAI di SMK Negeri 1 Gesi dan SMK 

Negeri 2 Sragen ?  
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian: 

a. Mengetahui  perencanaan implementasi Kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran di SMK Negeri 1 Gesi dan SMK Negeri 2  Sragen, 

Kabupaten Sragen 

b. Mengetahui implemantasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI  

di SMK Negeri 1 Gesi dan SMK Negeri 2  Sragen, Kabupaten Sragen 

c.  Mengetahui penilaian/evaluasi implementasi Kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran  di SMK Negeri 1 Gesi dan SMK Negeri 2 Sragen, 

Kabupaten Sragen 

d. Mengetahui corak pembelajaran PAI di SMK Negeri 1 Gesi dan SMK 

Negeri 2 Sragen, Kabupaten Sragen 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademik: 

1) Untuk menambah khazanah terkait PAI menurut kurikulum 2013. 

2) Sebagai dasar pijakan untuk penelitian yang akan datang. 

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 SMK Negeri 1 Gesi dan SMK Negeri 2 Sragen,  

Kabupaten Sragen. 
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2) Bagi Guru 

a) Mengetahui cara merencanakan kurikulum PAI 2013  

b) Mengetahui bagimana cara melaknakan kurikulum PAI 2013 

c) Mengetahui bagaimana cara penilaian dan evaluasi 

pembelajaran kurikulum PAI 2013. 

d) Mengetahui ciri khas imlementasi kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran PAI 

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. Sukamdi ( UMS, 2014) Tesis dengan judul : “Implementasi Kurikulum 

2013 Dalam Pembelajaran Peendidikan Agama Islam ( Studi Kasus di 

SDN Girimargo 1 dan SDN Gilirejo 2 Kecamatan Miri kabupaten 

Sragen) Tahun Pelajaran 2013/2014”. Hasil penelitian: Pelaksaan 

Kurikulum 2013 PAI masih dikombinasikan dengan kurikulum KTSP. 

Guru PAI dalam pelaksanaan pembelajaran di  SDN Girimargo 1 dan 

SDN Gilirejo 2 Kecamatan Miri kabupaten Sragen masih belum 
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maksimal, hal ini disebabkan oleh kemampuan guru dalam 

mengembangkan kurikulum dalam bentuk silabus dan RPP kurang 

optimal dan kurangnya guru dalam memotivasi dan mengaktifkan siswa 

dalam pembelajaran. 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 

dengan fokus penelitian implementasi kurikulum pada sekolah dasar dan 

menggunakan kurikulum 2013 edisi awal, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti terfokus pada sekolah menengah kejuruan dan 

menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi, sehingga memiliki unsur 

kebaharuan. 

2. Agus Wijaksono (Universitas Negeri Malang, 2014), dengan tesisnya yang 

berjudul: “Implementasi Kurikulum 2013 pada SMP Negeri dan Swasta 

Percontohan Kota Malang “. Dari hasil penelitianya dapat disimpulkan : 

Pertama, Perencanaan Kurikulum 2013 pada SMP Negeri 5 dan SMP 

Darul Ulum Agung Malang bahwa sekolah ini dianggap sebagai sekolah 

unggulan oleh  Dinas Pendidikan di Kota Malang. Sekolah tersebut 

ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk menjadi sekolah sasaran dalam 

menerapkan kurikulum 2013. Kedua, Pelaksanaan, yaitu dilaksanakan 

pada semester ganjil tanggal mulai 13 Juli 2013. Metode kurikulum yang 

digunakan scientific learning atau metode ilmiah. Ketiga , Evaluasi 

kurikulum , yaitu menggunakan monitoring pengisian kuesioner setiap 3 

bulan sekali. Evaluasi juga dilaksanakan sekolah pada proses belajar 
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penilaian peserta didik, seperti penilaian antar teman, diri sendiri, guru, 

diskusi, kelompok, presentasi, lingkungan, agama dan penilaian lainya. 

Implementasi Kurikulum 2013 pada SMP Negeri dan Swasta 

Percontohan Kota Malang fokus penelitian pada implementasi kurikulum 

2013 secara menyeluruh, sedangkan penelitian tentang implementasi 

kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI (studi kasus di SMK Negeri 1 

Gesi dan SMK negeri 2 Sragen) lebih fokus pada pembelajaran 

pendidikan agama Islam sehingga memiliki unsur kebaharuan. 

3. Hery Nugroho (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012) 

dalam tesisnya yang berjudul “Implementasi Pendidikan Karakter dalam 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri III 

Semarang”. Kesimpulannya: a) Pelaksanaan kebijakan pendidikan 

karakter dalam Pendidikan Agama Islam melalui 3 cara, yakni mata 

pelajaran,  pengembangan diri dan budaya sekolah; b) perencanaan 

pendidikan pendidikan karakter dilakukan saat pembuatan silabus dan 

penyusunan rencana pelaksananp pembelajaran (RPP); c) Pelaksanaan 

pendidikan karakter menggunakan 2 cara , yaitu kegiatan intrakurikuler 

dan kegiatan ekstrakurikuler; d) evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter 

dalam pendidikan agama Islam meliputi : input ( masukan), 

process(proses), output (hasil), dan outcome (dampak). Input Pelaksanaan 

termasuk baik, proses pelaksanaan, dalam pembelajaran PAI 

memasukkan delapan belas nilai karakter. Hasilnya siswa memiliki 

kebiasaan yang baik dan dan memiliki ilmu pengetahuan. Adapun 
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dampak pelaksanaan pendidikan karakter dalam pendidikan agama Islam 

bagi siswa adalah memberikan motivasi untuk selalu berkata jujur, tidak 

suka berbohong, mengormati orang yang lebih tua, bersyukur atas nikmat 

yang Allah berikan kepada kita, meningkatkan ibadah serta menghormati 

hsil karya orang lain. Pada penelitian Implementasi Pendidikan Karakter 

dalam Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Negeri III Semarang” meneliti Sekolah menengah atas, sedangkan 

penelitian tentang implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI 

(studi kasus di SMK Negeri 1 Gesi dan SMK negeri 2 Sragen) lebih 

fokus pada pembelajaran pendidikan agama Islam sehingga memiliki 

unsur kebaharuan. 

4. Nugrahani Khoirunisa ( UMS, 2015 ) dengan tesisnya yang berjudul 

“Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Aqidah Akhlak dalam 

Membentuk Karakter Siswa kelas 1A di Sekolah Dasar Islam Sekolah 

Dasar Islam Terpadu( SDIT ) Muhammadiyah Al-Kautsar Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo”, Kesimpulanya adalah Implementasi kurikulum 

2013 berjalan dengan sangat baik, seluruh program dan KBM( Kegiatan 

Belajar Mengajar) sukses dilaksanakan. Hal ini di buktikan dengan hasil 

evaluasi tertulis ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir 

semester. Nilai yang didapat siswa kelas 1A dapat dikatakan memuaskan, 

tidak hanya berdasar nilai evaluasi tertulis saja, namun berdasarkan sikap 

sehari-hari, siswa kelas 1A dapat dikatakan sudah berkarakter baik. 

Mampu memposisikan dirinya sebagai seorang muslim/muslimah yang 
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taat, sebagai seorang pelajar, dan anak yang berbakti pada orang tuanya. 

Anak-anak membiasakan diri untuk makan dan minum sambil duduk dan 

tidak berdiri. Saling mengin gatkan antar sesama teman, saling meminta 

maaf apabila melakukan kesalahan, tidak suka untuk berdusta, 

menghormati dan mematuhi perintah kedua orang tua dan bapak ibu guru, 

serta membiasakan sikap sopan dengan siapapun. Upaya untuk 

membiasakan pembinaan karakter peserta didik adalah dengan 

memaksimalkan  fungsi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), 

selain itu penanaman karakter  juga bisa melalui pembiasaan shalat 

berjamaah di masjid, selalu berdoa setiap akan beraktifitas, dan lain 

sebagainya. Faktor pendukung implementasi kurikulun 2013 mata 

pelajaran Aqidah Akhlak dalam membentuk karakter siswa adalah adanya 

rasa tanggung jawab wali siswa yang yang menanamkan karakter baik 

pada anak melalui pembiasaan-pembiasaan di rumah, adapun hambatanya 

adalalah usia anak belum matang, sehingga anak-anak sulit menangkap 

kata-kata yang dianggap sulit. Selain itu anak-anak belum bisa 

memahami tentang hal-hal yang abstrak sehingga guru harus 

menerangkan dengan bahasa yang mudah diterima oleh peserta didik. 

Pada penelitian Implementasi Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Aqidah 

Akhlak dalam Membentuk Karakter Siswa kelas 1A di Sekolah Dasar 

Islam Sekolah Dasar Islam Terpadu( SDIT ) Muhammadiyah Al-Kautsar 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo menitikberatkan pada pelajaran Aqidah 

Akhlaq, sedangkan penelitian tentang implementasi kurikulum 2013 
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dalam pembelajaran PAI (studi kasus di SMK Negeri 1 Gesi dan SMK 

negeri 2 Sragen) lebih fokus pada pembelajaran pendidikan agama Islam 

sehingga memiliki unsur kebaharuan. 

5. Imam Wahyudi ( UMS, 2015) Tesisnya berjudul ; “Implementasi 

Kurikulum 2013 tentang Peran Guru dalam Pendidikan karakter di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014”.  Di Peroleh 

hasil penelitian, peran guru dalam perencanaan pendidikan karakter di 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta secara umum sudah baik, 

Implementasi kurikulum 2013 pada pendidikan karakter di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta meliputi: Pertama, Pada perencanaannya, 

pendidikan karakter diterapkan pada semua mata pelajaran dengan 

memasukan nilai-nilai karakter yang akan dicapai pada kompetensi inti 1 

(spiritual) dan kompetensi inti 2 (sosial); kedua, Pada pelaksanaannya, 

pendidikan karakter diterapkan pada kegiatan intrakurikuler dengan 

menggunakan model pembelajaran active learning dan pendekatan 

scientific learning yang menekankan siswa untuk belajar sendiri, dan 

kegiatan ekstrakurikuler; ketiga, evaluasi pendidikan karakter di lakukan 

dengan cara pengamatan secara langsung KI-1 (sikap spiritual) dan KI-2 

(sikap sosial) ketika belajar mengajar berlangsung. Pada penelitian 

Implementasi Kurikulum 2013 tentang Peran Guru dalam Pendidikan 

karakter di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014 

menekankan pada peran guru dalam pendidikan karakter. Sedangkan 

penelitian tentang implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI 
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(studi kasus di SMK Negeri 1 Gesi dan SMK negeri 2 Sragen) 

menekankan pada implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran 

PAI di SMK. 

6. Kaimuddin ( Dinamika Ilmu Vol. 14. No 1, Juni 2014 UIN Alaudin 

Makasar) dalam penelitianya berjudul : “Implementasi Pendidikan 

Karakter dalam Kurikulum 2013” diperoleh hasil penelitian, pertama 

Pendidikan karakter merupakan usaha sadar yang terencana dan terarah 

melalui  lingkungan  pembelajaran  untuk  tumbuh  kembangnya  seluruh  

potensi manusia  yang  memiliki  watak  dan  kepribadian  baik,  bermoral-

berakhlak,  dan berefek  positif  konstruktif  pada  alam  dan  masyarakat. 

Kedua Aspek  penting pendidikan karakter dalam pembangunan karakter 

bangsa, dapat ditinjau secara filosofis, ideologis, dan normatif. Ketiga 

Kurikulum  2013  merupakan  hasil  review  dari  kurikulum  sebelumnya, 

bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki 

kemampuan hidup  sebagai  pribadi  dan  warga  Negara  yang  beriman,  

produktif,  kreatif, inovatif,  dan  afektif  serta  mampu  berkontribusi  

pada  kehidupan  masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 

Implementasi  pendidikan  karakter  dalam  kurikulum  2013,  dapat 

dilakukan  melalui  proses  integrasi  capaian  pembelajaran,  

mensinergikan peran lembaga  pendidikan,  guru  manampakkan  diri  

sebagai  guru  berkompeten  dan diteladani.
15
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7. Suharno (ejournal.umm Volume 10, Nomor 1  UMM Tahun 2014) dalam 

penelitianya berjudul: “Implementasi Pembelajaran Berbasis Kurikulum 

2013 pada mata pelajaran Biologi di SMA negeri 1 Gondang Kab. 

Tulungagung” diperoleh hasil penelitian, pembelajaran kreatif dan 

innovatif mata pelajaran biologi yang mengacu kurikulum 2013 kelas X 

belum berjalan sesuai dengan konsep saintifik, hambatan yang dihadapi 

antara lain : pola pikir guru pengampu mata pelajaran, usia guru, sarana 

dan prasarana pendukung.
16

 

8. Warsito dan Samino (journals.ums, Profesi Pendidikan Dasar, Vol. 1, No. 

2, UMS Tahun 2014 ) dalam Penelitianya berjudul : “ Implementasi 

Kurikulum dalam Pembentukan Karakter Siswa Kelas III SD Ta’mirul 

Islam Surakarta”diperoleh hasil penelitian, Manajemen implementasi 

kurikulum dalam membentuk karakter siswa di SD Ta’mirul Islam 

Surakarta menunjukan bahwa proses implementasi diawali dengan 

perencanaan kurikulum. Hal ini meliputi adanya rapat koordinasi staf 

dengan pimpinan membahas tentang  perencanaan  program  kegiatan  

dan anggaran satu tahun ke depan.  Kedua Perangkat pembelajaran yang 

disusun adalah Program Tahunan (Prota), Program  Semester (Promes),  

dan  Silabus,  dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Ketiga  

Implementasi kurikulum dalam  membentuk  karakter  disiplin  siswa 

diwujudkan pelaksanaan pembiasaan mengaji, pembiasaan patriotisme, 

                                                           
16

 Suharno, Implementasi Pembelajaran Berbasis Kurikulum 2013 pada mata 

pelajaran Biologi di SMA negeri 1 Gondang Kab. Tulungagung, ejournal.umm Volume 10, 

Nomor 1( Malang, UMM) Online (ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/viewFile 

di akses 5 April 2017 ) 



17 

 

 

pembiasaan shalat sunah dan  wajib,  dan  pembiasaan  olahraga  pagi. 

Keempat   implementasi  kurikulum  dalam membentuk karakter 

tanggung jawab diwujudkan dalam program buku pantauan siswa, 

penerapan tugas terstruktur, kegiatan pesantren ramadhan, dan kemah 

bakti sosial. Lima Evaluasi dan monitoring dilaksanakan sekolah dengan 

mengadakan kegiatan supervisi. Kegiatan supervisi sekolah dilaksanakan 

secara rutin  setiap  hari Ahad.  Kegiatan  supervise bertujuan 

mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pembentukan karakter. Di 

samping itu, sekaligus adanya monitoring berkala dari pihak sekolah 

kepada seluruh guru dan karyawan.
17

 

9.  Fulana Mardina Asih (Jurnal Pendidikan Ekonomi IKIP Veteran 

Semarang Vol. 2 No. 1, November 2014) dalam penelitianya yang 

berjudul :” Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran IPS di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Blado”. Diperoleh hasil 

penelitian, (1)  Penerapan  Kurikulum  2013  pada Mata Pelajaran IPS di 

SMP Negeri 1 Blado sudah dimulai pada semua bagian, namun masih 

belum efektif. Kebiasaan pola pembelajaran lama masih tetap kuat, di 

mana siswa kurang memiliki ruang untuk aktif. Selain itu, dukungan 

sarana dan perangkat pembelajaran juga kurang memadai. Namun semua 

itu masih dalam proses perbaikan dan sekolah membutuhkan waktu untuk 

mela ksanakannya secara optimal;  (2)  Faktor pendukungnya di antaranya 
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kuatnya kemauan dan komitmen pengelola sekolah untuk menerapkan     

kurikulum 2013 secara efektif, status sekolah  sebagai  lembaga  

pendidikan  negeri  yang  dikelola  oleh  pemerintah  sehingga  mendapat 

sokongan  penuh,  dan  kondisi  gedung  sekolah  yang  representatif  

untuk  mendukung  kegiatan pembelajaran. Sedangkan faktor-faktor yang  

menghambat di antaranya kurangnya pengalaman dan pemahaman guru 

dalam penerapan Kurikulum 2013, sarana penunjang pembelajaran yang 

kurang memadai, dan  kurangnya pemahaman  siswa  terhadap Kurikulum 

2013  sehingga  tidak ada  respons positif dari siswa dalam upaya 

menerapkan kurikulum yang baru ke dalam pembelajaran di kelas;dan  (3)  

Peran  guru  dalam menyukseskan  penerapan  Kurikulum  2013  pada  

Mata  Pelajaran  IPS  di SMP  Negeri  1  Blado  meliputi  

pengorganisasian  kegiatan  pembelajaran  aktif  (active  learning), 

pengembangan  strategi  pembelajaran  dan  sumber  materi  ajar,  dan  

pemanfaatan  media pembelajaran.  Namun  peran  tersebut  masih  perlu  

ditingkatkan  lagi  karena  dirasa  masih  belum signifikan.
18

 

10.  Dominggus Rumahlatu, Estevanus K. Huliselan &Johanis Takaria ( APA 6 

th edition International Journal of Environmental and Science 

Education), An Analysis of the Readiness and Implementation of 2013 

Curriculum in The West Part of Seram District, Maluku Province, 

Indonesia, The results of this research show that the students and the 
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teachers in West part of Seram district regency are ready to implement the 

2013 curriculum. Even, there have been some schools that have 

implemented the curriculum. However, there are still some inhibiting factors 

in the implementation of 2013 Curriculum in West part of Seram district 

namely the lack of handbooks for teachers and students, the mental 

readiness of teachers and students which are not yet optimally prepared, and 

the dissemination that has not reached all schools. (Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa siswa dan guru di West bagian dari Kabupaten 

Kabupaten Seram siap mengimplementasikan kurikulum 2013. Bahkan, ada 

beberapa sekolah yang telah menerapkan kurikulum. Namun, masih ada 

beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan 2013 Kurikulum di West 

bagian dari Kabupaten Seram yaitu tidak adanya buku pegangan untuk guru 

dan siswa, kesiapan mental guru dan siswa yang belum optimal disiapkan, 

dan penyebaran yang belum mencapai semua sekolah).
19

 

Berpijak pada temuan-temuan diatas, peneliti lebih menekankan 

bagaimana implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran pendidikan 

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

SMK Negeri 1 Gesi dan SMK Negeri 2 Sragen Kabupaten Sragen. 

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa tempat penelitian di sekolah 

SD, SMP dan SMA, namun untuk SMK belum ada penelitian tentang: 
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implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini merupakan penelitian yang 

memenuhi unsur kebaruan sehingga layak dijadikan objek penelitian. 

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori merupakan teori-teori yang terkait dan menjadi dasar 

berfikir  dalam melakukan penelitian. Suatu penelitian memerlukan teori yang 

mendukungnya. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 

tiga teori yang dianggap sesuai untuk dijadikan kerangka teoritik. Pertama, 

konsep  Kurikulum 2013 yang tertuang dalam permendikbud RI Nomor  59 

tahun 2014 tentang kurikulum 2013 SMA dan MA karena teori ini sudah 

lengkap membahas tentang isi dan muatan kurikulum2013,  kedua konsep 

pembelajaran menurut peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 

81A Tahun 2013 karena dalam permendikbud ini sudah secara mendalam di 

bahas tentang pembelajaran dalam kurikulum 2013,.ketiga Pembelajartan 

pendidikan agama Islam menurut Muhaimin, dalam bukunya Paradigma 

Pendidikan Islam:Upaya mengefektifkan PAI di Sekolah.isi buku tersebut 

sesuai dengan proses  pembelajaran kurikulum 2013.  

Teori yang pertama akan dijadikan dasar dalam menganalisis dan 

menjelaskan implementasi kurikulum 2013. Teori yang kedua akan digunakan 

dalam mendiskripsikan tentang pembelajaran. Teori ketiga digunakan untuk 

mendiskripsikan tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 
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Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), sebab 

data yang dikumpulkan terhadap objek yang bersangkutan secara 

langsung. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif 

kualitatif, yakni dengan 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.
20

 

Peneliti melakukan penelitian terhadap implementasi Kurikulum 

2013 dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Gesi 

dan SMK Negeri 2  Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2016/2017. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan 

fenomenologis,
21

 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 SMK Negeri 1 Gesi dan SMK 

Negeri 2  Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2016/2017. 

3. Penentuan Subyek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang atau siapa saja yang dapat 

membantu memperoleh data yang diinginkan demi kepentingan 
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penelitian.
22

 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 di sekolah.  

c. Siswa 

Siswa disini tidak hanya dijadikan peran pembantu, namun siswa 

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 teknik pemeriksaan 

keabsahan data. Untuk menguji keabsahan data, dalam penelitian ini 

menggunakan triangulasi. Menurut Norman Denzin dalam Lexy J 

Moelong,
23

 menyebutkan bahwa: 

1) Triangulasi Data adalah penggunaan beragam sumber data dalam satu 

kajian. Sebagai contoh: wawancara. 
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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) 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya 

dan responden dengan menggunakan interview guide/ panduan 

wawancara sebagai pedoman dalam bertanya
24

 

adapun Metode wawancara dalam penelitian ini, untuk memperoleh 

data tentang pelaksanaan kurikulum 2013 di SMK Negeri 1 Gesi dan 

SMK Negeri 2  Kabupaten Sragen. Pihak yang akan diwawancarai dalam 

penelitian ini adalah, kepala sekolah, waka kurikulum, guru PAI, dan 

ketua MGMP PAI kabupaten Sragen. 

b. Pengamatan (Observasi) 

Observasi adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk mengenali, 

merekam, dan mendokumentasikan setiap indikator dari proses dan hasil 
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yang dicapai baik yang ditimbulkan oleh tindakan terencana maupun 

akibat sampingannya.
25

  

Metode ini antara lain peneliti gunakan untuk mendapatkan data 

terkait penerapan kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran PAI di SMK 

Negeri 1 Gesi dan SMK Negeri 2  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.
26

 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 lain-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 peneliti. 

Teknik Analisis data yang digunakan yaitu sebagai berikut.  

a. Reduksi data adalah bagian analisis yang berfungsi untuk mempertegas, 

memperpendek, dan membuat fokus hal-hal yang penting serta mengatur 

sedemikian rupa untuk dilakukan penarikan kesimpulan. Oleh sebab itu 

data sebenarnya diringkas dan catatan yang diperoleh dari permasalahan. 
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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.
 27

 

G. Sistematika Pembahasan 

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 sebagai berikut. 

Bab pertama pendahuluan. Sebagai pertanggungjawaban peneliti terhadap 

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

keilmiahan 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: 

pengertian kurikulum 2013, dasar pelaksanaan kurikulum 2013 dan 

komponen-komponen kurikulum 2013 dan karakteristik kurikulum 2013; Sub 
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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 

SMK Negeri 1 Gesi, struktur organisasi, kondisi guru dan karyawan, kondisi 

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

gambaran umum SMK Negeri 2 Sragen, 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 SMK, 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 SMK Negeri 1 Gesi dan SMK 

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

yang peroleh dari lapangan tentang implementasi 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 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 

dan penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 


