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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan mulia karena Allah 

SWT telah memberinya akal yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk 

Allah yang lain. Sebagai konsekuensinya, manusia dituntut untuk berbakti 

kepada Allah dengan memanfaatkan kesempurnaan dan kelebihan akal pikiran 

dan segala kelebihan lain yang telah dianugerahkan kepadanya.  

Potensi akal memberi kemampuan kepada manusia untuk memahami 

simbol-simbol, hal-hal yang abstrak, menganalisa, membandingkan, membuat 

kesimpulan dan memilih maupun memisahkan antara yang benar dari yang 

salah. Kemampuan akal mendorong manusia berkreasi dan berinovasi dalam 

menciptakan kebudayaan dan peradaban. Manusia dengan kemampuan akalnya 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengubah serta merekayasa 

lingkungannya, menuju kehidupan yang lebih baik, aman dan nyaman.
1
  

Manusia sebagai proses hidup pada dasarnya mempunyai dua tujuan 

hidup, yaitu pertama sebagai perantara yang harus tercapai di dunia, kedua 

sebagai tujuan yang akan dicapai setelah hancurnya dunia.
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Tujuan yang akan dicapai di dunia berupa kesenangan duniawi seperti 

yang telah Allah SWT sampaikan kepada kita melalui firmanNya sebagai 

berikut : 

                       

                          

               

Artinya : “ Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-

apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang 

banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak 

dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi 

Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).(QS. Ali Imran: 14) 
 

 

Sementara itu tujuan yang akan dicapai setelah hancurnya dunia adalah 

kehidupan akherat yaitu surga dan segala kenikmatannya. Setiap manusia 

merasakan kenikmatan-kenikmatan yang sama dengan sendirinya sebagai hasil 

daya upaya dan kemampuannya dalam memanfaatkan kenikmatan dunia. 

Kedua tujuan hidup manusia seperti di atas tidak akan tercapai tanpa 

melalui proses pendidikan, dalam hal ini adalah pendidikan Islam. Pendidikan 

Islam adalah sendi yang kokoh kuat bagi peradaban umat Islam. Dimana ruang 

lingkupnya tidaklah sempit, tidak saja terbatas pada pendidikan agama dan 

tidak pula terbatas pada pendidikan duniawi semata, tetapi Rasulullah SAW 

sendiri memikirkan untuk bekerja buat keduanya tanpa meremehkan alam dunia 

maupun agama. 
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Pendidikan merupakan alat terpenting bagi manusia, karena pada 

hakekatnya merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang ingin mendapatkan 

kemajuan. Dan pendidikan tersebut akan terjadi sepanjang hidup manusia. Oleh 

karenanya pendidikan dapat kita katakan merupakan bagian dari kehidupan 

dimana keduanya tumbuh dan berkembang secara bersamaan. Sebagai hasil dari 

perbuatan belajar ini, akan terjadi perubahan dalam diri manusia yang belajar 

sebagaimana diungkapkan Sumadi Suryabrata, bahwa belajar akan membawa 

perubahan dan perubahan itu pada pokoknya akan didapatkan kecakapan baru 

karena suatu usaha dengan sengaja.
3
 

Menurut Imam Al Ghazali tujuan pendidikan yaitu pembentukan insan 

purna, baik di dunia maupun di akherat. Manusia dapat mencapai 

kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya 

mengamalkan fadhilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. 
4
 Fadhilah 

ini selanjutnya dapat membawanya untuk dekat kepada Allah dan berakhir 

dengan kebahagiaan hidup di dunia dan akherat.  

Sedang tujuan pendidikan Islam yang dilaksanakan di Indonesia harus 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu:
5
 

“Untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.” 

                                                           
3
 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm 249. 

4
 Nur Uhbiyati, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 

2013), hlm. 55.  
5
 Ibid., hlm. 58.  
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Komponen yang sangat penting dalam sebuah sistem pendidikan adalah 

keharusan adanya kurikulum. Karena kurikulum merupakan kunci utama dan 

akan menjadi pedoman bagi setiap pengelola maupun penyelenggara 

pendidikan di dalam menentukan arah dan tujuan akhir dari pendidikan yang 

akan dicapainya. Kurikulum mengarahkan seluruh bentuk aktivitas pendidikan 

demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum juga merupakan suatu 

rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup 

dan urutan isi serta proses pendidikan.
6
 

Namun sebelum dikaji lebih lanjut tentang kurikulum yang berlaku di 

negeri ini, alangkah bijaknya apabila kita tinjau terlebih dahulu Falsafah Dasar 

Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa pembentukan Pemerintah 

Negara Indonesia yaitu antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Untuk mewujudkan upaya tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 

(3) memerintahkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur 

dengan undang-undang.  

                                                           
6
Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm 4. 
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Perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, yang merupakan produk undang-undang pendidikan 

pertama pada awal abad ke-21. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk 

membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, 

desentralisasi, dan otonomi pendidikan yang menjunjung tinggi hak asasi 

manusia. Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, undang-undang 

tentang sistem pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali perubahan. 

Pendidikan nasional merupakan salah satu sektor pembangunan nasional 

dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, lebih diarahkan kepada 

pemberdayaan semua warga negara Indonesia untuk berkembang menjadi 

manusia yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang 

selalu berubah. Makna manusia yang berkualitas adalah manusia terdidik yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

dan bertanggung jawab, sebagaimana kita pahami dari Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, 

pendidikan nasional seyogyanya harus dapat berfungsi secara optimal sebagai 

sarana dalam pembangunan bangsa dan pembentukan karakter manusia.  

Pemerintah secara terus menerus berupaya melakukan perubahan dan 

pengembangan kurikulum untuk mencapai hasil dan tujuan pendidikan nasional 

yang ideal. Kita mengenal kurikulum 1994, yang ditetapkan melalui Keputusan 
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Mendikbud No. 060/U/1993 dan No. 61/U/1993. Setelah beberapa tahun 

kemudian pemerintah memandang perlu untuk melakukan suatu kajian dan 

penyempurnaan guna mengantisipasi berbagai perkembangan dan perubahan 

yang terjadi baik di tingkat nasional maupun global.
7 

Hingga kemudian pemerintah memunculkan program kurikulum 

berbasis kompetensi pada tahun 2004, sebagai acuan untuk mengembangkan 

berbagai ranah pendidikan yang meliputi aspek pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan. Kurikulum ini kemudian disebut dengan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi atau disingkat dengan KBK, karena menggunakan pendekatan 

kompetensi dan kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik 

pada setiap tingkatan kelas yang dirumuskan secara eksplisit pada akhir satuan 

pendidikan.
8
  

Selain itu dirumuskan juga materi standar untuk mendukung 

pencapaian kompetensi dan indikator yang digunakan sebagai tolak ukur untuk 

melihat ketercapaian  hasil dari suatu pembelajaran.  Adapun  tujuan  utama 

dari  KBK adalah memandirikan atau memberdayakan sekolah dalam 

mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik, 

sesuai dengan kondisi lingkungan.
9
 

                                                           
7
 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Suatu Panduan Praktis, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 9.  
8
 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep Karakteristik dan Implementasi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 9. 
9
 Ibid., hlm. 10.  
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Dengan demikian, implementasi kurikulum diharapkan dapat 

menumbuhkan rasa tanggung jawab dan partisipasi peserta didik untuk belajar 

menilai dan mempengaruhi kebijakan umum, serta memberanikan diri berperan 

serta dalam berbagai kegiatan baik di sekolah maupun di masyarakat.   

Dalam perkembangannya, setelah melalui proses penyempurnaan dan 

uji publik untuk validasi  standar kompetensi dan kompetensi dasar, BSNP 

mengusulkan standar isi dan standar kompetensi lulusan kepada Menteri 

Pendidikan Nasional (Mendiknas). Selanjutnya BSNP mengembangkan 

panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang di dalamnya 

terdapat model-model kurikulum satuan pendidikan. 

Kemudian pada tahun 2006 dimulailah pengembangan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam kurikulum operasional yang 

dikembangkan masing-masing sekolah yang disebut dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan atau disingkat KTSP. KTSP ini memberikan kewenangan 

penuh kepada satuan pendidikan yang dalam tataran pelaksanaannya 

disesuaikan dengan kondisi sekolah, masyarakat, potensi daerah dan kondisi 

siswa. 

Mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas 

dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, dimana pemerintah telah 

menetapkan 8 standar pendidikan yaitu; Standar Isi, Standar Proses, Standar 

Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar 
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Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan serta Standar 

Penilaian Pendidikan. 

Dalam perjalanannya kemudian pemerintah menggantikan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun 

kepada Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya 

pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah 

percobaan. Pada tahun 2014, Kurikulum 2013 sudah diterapkan di Sekolah 

Dasar kelas I, II, IV dan V, sedangkan untuk SMP kelas VII dan VIII, dan SMA 

kelas X dan XI. Diharapkan pada tahun 2015 telah diterapkan di seluruh 

jenjang pendidikan.  

Kurikulum 2013 memiliki tiga aspek penilaian yaitu aspek 

pengetahuan, aspek ketrampilan dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam 

Kurikulum 2013 terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang 

dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Kemudian dalam 

perkembangannya ketika terjadi pro kontra dan evaluasi dari berbagai pihak dan 

elemen masyarakat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan 

menyatakan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 bagi sekolah yang 

baru melaksanakan kurikulum ini selama satu semester pada tanggal 5 

Desember 2014. Sementara itu sekolah yang menjadi proyek uji coba 

pemerintah tetap berjalan menggunakan Kurikulum 2013. 

Hal ini terjadi dikarenakan Kurikulum 2013 diragukan 

keefektivitasannya, pertama guru dinilai tidak siap mengajarkan kurikulum ini, 
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yang kedua bahwa infrastruktur kurikulum belum tersedia sepenuhnya sehingga 

terkesan terlalu dipaksakan untuk diterapkan.  Berbagai masalah muncul ketika 

banyak sekolah mengeluh karena belum tersedianya buku paket untuk murid 

maupun pegangan guru. Masalah lainnya adalah minimnya kesiapan guru 

dalam menerapkan kurikulum ini karena banyak guru yang belum mendapat 

pelatihan.    

Atas dasar inilah (setelah serangkaian penyempurnaan kurikulum yang 

dilakukan pemerintah hingga melahirkan konsep Kurikulum 2013) serta 

pemaparan panjang di atas maka penulis memandang perlu adanya satu kajian 

atau analisa terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013 terkait dengan mata 

pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti  khususnya di SD Negeri 

Gunungsimping 02 kecamatan Cilacap Tengah dan SD Negeri Kebonmanis 01 

kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap. 

Perlu diketahui bahwa SD Negeri Gunungsimping 02 yang ada di 

wilayah kecamatan Cilacap Tengah dan SD Negeri Kebonmanis 01 di 

kecamatan Cilacap Utara ini merupakan sekolah yang menjadi proyek 

percobaan pemerintah dalam melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan 

Kurikulum 2013. Pada tahun 2015, dua sekolah di atas sudah melaksanakan 

kurikukum 2013 dari kelas I sampai dengan kelas VI.   

Penulis mengambil dua sampel dari sekolah yang telah melaksanakan 

kurikulum 2013 ini dengan alasan karena dua sekolah tersebut mempunyai latar 

belakang atau kondisi wilayah dan keadaan sarana prasarana sekolah yang 
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berbeda, juga keunggulan dan prestasi yang beraneka ragam sehingga 

dimungkinkan masing-masing sekolah mempunyai hambatan sendiri-sendiri 

yang berpengaruh pada implementasi kurikulum 2013 ini. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berangkat dari paparan dan latar belakang tersebut di atas, maka 

persoalan utama yang menjadi tema sentral dalam penelitian ini adalah adakah 

perbedaan implementasi Kurikulum 2013 khususnya pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Gunungsimping 02 

kecamatan Cilacap Tengah dengan SD Negeri Kebonmanis 01 kecamatan 

Cilacap Utara, yang meliputi tujuan, materi pembelajaran, metode yang 

digunakan sampai dengan evaluasi pembelajaran?. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana perbedaan 

pelaksanaan kurikulum 2013 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti di SD Negeri Gunungsimping 02 kecamatan Cilacap Tengah 

dengan SD Negeri Kebonmanis 01 kecamatan Cilacap Utara. 

Selanjutnya manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Akademik 
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a. Memberikan informasi akademis bagi pengembangan kurikulum 

khususnya pada penerapan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti sesuai dengan Kurikulum 2013. 

b. Menambah khasanah pengetahuan, perbendaharaan pustaka serta 

literatur pendidikan khususnya dalam materi pokok pendidikan agama 

Islam. 

c. Menjadi rujukan dan bahan pengembangan keilmuan kependidikan 

Islam secara umum. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a. Memberikan kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan tentang 

berbagai upaya mengatasi problematika kurikulum 2013 khususnya 

pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD 

Negeri Gunungsimping 02 kecamatan Cilacap Tengah dan SD Negeri 

Kebonmanis 01 kecamatan Cilacap Utara serta pihak-pihak yang 

terkait. 

b. Sebagai bahan atau pedoman bagi kalangan akademisi, baik itu 

pendidik, peneliti, pengambil kebijakan serta institusi-institusi 

pendidikan Islam secara umum dalam merumuskan komponen 

kurikulum khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti guna merealisasikan tujuan akhir dari pendidikan Islam 
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yaitu terciptanya bangunan kepribadian Islam dalam tataran individu 

dan masyarakat yang sesungguhnya. 

  

D. Telaah Pustaka 

Menurut pengetahuan penulis, penelitian maupun karya ilmiah yang 

berkaitan dengan kurikulum 2013 telah banyak dilakukan, namun fokus 

penelitian lebih kepada sejarah kurikulum 2013 itu sendiri, bagaimana 

penerapannya di sekolah, persiapan apa saja yang harus dimiliki sekolah dalam 

mempersiapkan penggunaan Kurikulum 2013 dalam pembelajaran, serta 

kelebihan dan kekurangan dari pada Kurikulum 2013.  

Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan terhadap karya-karya 

ilmiah berupa hasil penelitian maupun jurnal, berikut ini beberapa karya ilmiah 

yang relevan dengan tema penelitian yang bisa peneliti kemukakan diantaranya 

adalah: 

Tesis dengan judul “Implementasi kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran PAI (Studi kasus di SDN Girimargo dan SDN Gilirejo 2 

Kecamatan Miri Kabupaten Sragen) tahun pelajaran 2013/2014 yang ditulis 

oleh Sukamdi dalam upayanya untuk memperoleh gelar magister studi Islam di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014. Penelitian ini lebih 

menitikberatkan pada proses pembelajaran pendidikan agama Islam secara 

umum dengan pendekatan tematik integratif. 
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Karya tulis ilmiah yang berjudul “ Pengaruh Kurikulum 2013 

terhadap tingkat pemahaman siswa ”. Karya tulis ilmiah ini ditulis pada 14 

Agustus 2014 oleh siswa SMA Negeri 1 Kalasan Yogyakarta.  Tulisan ilmiah 

ini menitikberatkan pada aspek tingkat keberhasilan penetapan kurikulum 2013 

serta analisis mengapa kurikulum 2013 sulit dalam pelaksanaannya. Dalam 

kesimpulannya ditulis bahwa kurikulum 2013 yang diterapkan mulai tahun 

2013 sejatinya merupakan kurikulum yang bagus serta telah terbukti mencetak 

SDM yang bermoral dan berintelektual tinggi. Sebagaimana yang terjadi di 

Negara-negara maju. 

Namun dalam kenyataannya, pengimplementasian kurikulum 2013 di 

Indonesia tidaklah berjalan dengan lancar. Dikarenakan keterbatasan 

pengetahuan mengenai kurikulum 2013 oleh peserta didik maupun pakar 

pendidik. Selain itu, karena kebiasaan diskusi yang merupakan metode dasar 

kurikulum 2013 belum menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, maka 

pelaksanaan kurikulum menjadi semakin terkendala. 

Penelitian dengan judul “Tingkat Kesiapan Penerapan Kurikulum 

2013 dalam Pembelajaran Biologi di MAN Indramayu“, yang dilakukan Fajar 

Sidiq dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2013. Penelitian ini hanya 

memfokuskan pada kesiapan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan 

dengan perangkat kurikulum seperti buku teks dan lain sebagainya.  

Jurnal yang ditulis oleh Syarwan Ahmad dari Universitas Islam Negeri 

(UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul “Problematika 
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Kurikulum 2013 dan Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah”. Tulisan ini 

mencermati bahwa implementasi kurikulum 2013 masih banyak menemui 

kendala.  Pelatihan-pelatihan untuk guru yang telah dilaksanakan dengan tujuan 

merubah mindset guru ternyata belum banyak dilihat dampaknya. Dalam 

pelaksaaan kurikulum 2013 ini masih banyak ditemui guru yang menggunakan 

pendekatan tradisional, tutor berceramah, peserta mendengar, artinya 

pendekatan scientific kurang dapat maksimal dilaksanakan. Perubahan mindset 

guru kepada pendekatan scientific tidak mudah, membutuhkan waktu dan 

proses yang agak panjang untuk belajar dan membiasakan diri, namun 

sayangnya penerapan kurikulum 2013 dipaksakan secepatnya.  

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Bangun Setia Budi dari Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret pada Juni 2014 

dengan judul “Strategi Guru Dalam Menghadapi Kurikulum 2013 di SMA 

Negeri 2 Surakarta”. Mengangkat bahwasanya banyak hal yang perlu 

dipersiapkan guru menghadapi kurikulum tersebut, salah satunya adalah dengan 

pengembangan diri melalui pelatihan-pelatihan berkala yang diikuti dengan 

implementasinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

Sedangkan tesis yang penulis susun ini lebih menitik beratkan pada 

analisis terhadap implementasi pelaksanaan kurikulum 2013 terutama pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang merupakan 

suatu mata pelajaran alih nama dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

pada kurikulum-kurikulum sebelumnya.  
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E. Kerangka Teoritik 

Tema yang tidak bisa lepas dalam pembahasan pendidikan adalah  

kurikulum. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.  

Berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas, maka kurikulum 

mempunyai dua dimensi, pertama berkaitan dengan rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, kedua, berkaitan dengan rencana dan 

pengaturan mengenai bagaimana cara menyampaikan tujuan, isi dan bahan 

pelajaran itu kepada peserta didik. Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai 

tahun pelajaran 2013/2014 itu memenuhi dua dimensi tersebut. 

Adapun pengertian kurikulum yang penulis kemukakan dalam tulisan 

ini adalah pendapat Dr. H. Nana Sudjana yang mengatakan bahwa “kurikulum 

merupakan niat & harapan yang dituangkan kedalam bentuk rencana maupun 

program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah”. 

Kurikulum sebagai niat & rencana, sedangkan pelaksaannya adalah proses 
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belajar mengajar. Yang terlibat didalam proses tersebut yaitu pendidik dan 

peserta didik.
10

 

Kurikulum yang dikembangkan pemerintah untuk dilaksanakan di 

tahun 2013   adalah   Kurikulum   2013  yang   memiliki  tiga  aspek  penilaian  

yaitu  aspek  pengetahuan, aspek ketrampilan dan aspek sikap dan perilaku. Di 

dalam Kurikulum 2013 terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi 

yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan.  

Kemudian dalam perkembangannya, tepatnya pada akhir semester 

pertama di tahun pelajaran 2014/2015  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

telah menyatakan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 bagi sekolah 

yang baru melaksanakan kurikulum ini selama satu semester. Sedangkan 

sekolah yang menjadi pilot proyek  tetap berjalan menggunakan Kurikulum 

2013. 

Sementara itu, pendidikan adalah suatu aktivitas untuk 

mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur 

hidup. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas 

tetapi berlangsung pula di luar kelas. Pendidikan bukan bersifat formal saja 

tetapi mencakup pula yang non formal.
11

 

                                                           

10
http://www.seputarpengetahuan.com/2015/06/25-pengertian-kurikulum-menurut-para-ahli-

dan-komponennya.html. 
11

 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 149. 
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Bagian yang tidak kalah penting dari sebuah proses pendidikan adalah 

pengajaran atau pembelajaran, oleh karenanya setiap orang yang berperan, 

menempati kedudukan, serta melakukan sebuah proses pengajaran dan 

pendidikan disebut sebagai seorang pendidik. Orang tua merupakan pendidik 

ataupun pengajar pertama dan utama, kemudian guru, masyarakat bahkan 

media komunikasi yang berkembang saat ini termasuk dalam kategori sebagai 

pendidik dan pengajar dalam pengertian umum.  

Sedangkan pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani 

berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya 

kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.
12

 Dari pengertian ini dapatlah 

ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pendidikan Islam adalah merupakan 

pendidikan yang selalu berwawasan dan berorientasi kepada al Qur’an dan 

Sunnah. 

Lain dari pada itu, pendidikan budi pekerti dapat kita maknai sebagai 

pendidikan karakter yang diartikan sebagai nilai-nilai yang unik (memahami 

akan nilai kebaikan dan mau berbuat baik) yang terpatri dalam diri dan 

teraplikasikan dalam perilaku.  Budi pekerti terpancar dari hasil olah pikir, olah 

hati dan olah rasa seseorang. 

 

  

                                                           
12

 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam , (Bandung: Ma’arif, 1989), hlm. 

23. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif komparatif dengan obyek utama penelitiannya adalah telaah 

implementasi atau pelaksanaan kurikulum 2013 khususnya pada mata 

pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 

Gunungsimping 02 Cilacap Tengah dan SD Negeri Kebonmanis 01 

Cilacap Utara Kabupaten Cilacap. Selebihnya untuk menemukan berbagai 

kemungkinan dari pertanyaan penelitian yang telah ditentukan, maka 

digunakan pendekatan penelitian fenomenologis. 

Tujuan penelitian dengan pendekatan ini adalah untuk 

mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kurikulum 2013 pada mata 

pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti khususnya yang 

terdapat pada dua sekolah negeri sebagaimana tersebut di atas yang 

memiliki fenomena sosial yang berbeda. 

 Dipilihnya SD Negeri Gunungsimping 02 Cilacap Tengah dan SD 

Negeri Kebonmanis 01 Cilacap Utara sebagai lapangan penelitian ini 

adalah karena keduanya merupakan sekolah negeri yang sama-sama 

dijadikan oleh pemerintah sebagai sekolah piloting dalam penerapan 

kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar, dan tentunya masing-masing 

sekolah tersebut mempunyai karakteristik sendiri yang disinyalir sangat 
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berpengaruh dalam implementasi kurikulum 2013 di sekolah karena 

keduanya berada pada wilayah kecamatan yang berbeda. 

2. Sumber Data Penelitian 

Sumber data sebuah penelitian atau yang disebut juga dengan 

informan meliputi keterangan, tempat, dokumen, peristiwa atau kejadian. 

Informan atau subyek dalam penelitian ini adalah semua hal yang terkait 

dengan SD Negeri Gunungsimping 02 dan SD Negeri Kebonmanis 01 

khususnya mengenai mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti dalam kurikulum 2013. 

Adapun subyek utama dalam penelitian ini mencakup: a). lokasi dan 

keadaan fisik sekolah, b). Dokumen-dokumen seperti dokumen mata 

pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kurikulum 2013, 

dokumen kurikulum lainnya, buku ajar pendidikan agama Islam  serta 

catatan penting lainnya yang terkait dengan kurikulum 2013, c). Orang-

orang yang menduduki posisi serta peranan tertentu yang merupakan 

sumber data pendukung dalam penelitian ini, yaitu kepala sekolah selaku 

pembuat kebijakan, tim pengembang kurikulum selaku perumus, 

perancang dan perencana pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti, serta guru pendidikan agama Islam sebagai pelaksana kurikulum.  
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Observasi 

Adalah kegiatan pengumpulan data melalui pengamatan secara 

langsung. Peneliti mengamati obyek penelitian khususnya lokasi 

dan keadaan fisik serta sekilas kegiatan pembelajaran secara umum 

yang dilakukan. Observasi dilakukan untuk melihat kesesuaian 

dokumen dengan keadaan obyek penelitian khususnya kondisi fisik, 

sarana, keadaan guru dan murid di kedua sekolah tersebut. 

b. Studi Dokumentasi 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data obyek utama 

penelitian yaitu pemikiran dan gagasan yang tertuang di dalam 

dokumen kurikulum 2013 khususnya pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang tertuang dalam 

perangkat pembelajaran seperti silabus, buku ajar pendidikan agama 

Islam serta dokumen pendudung kurikulum lainnya, seperti struktur 

organisasi sekolah, data siswa dan guru, serta prestasi siswa.   

c. Wawancara 

Adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 
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mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.
13 

Teknik ini dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi dari 

subyek penelitian mengenai suatu masalah, tujuannya adalah untuk 

memperoleh dan menggali informasi atau pendapat dari beberapa 

sumber informasi yang selanjutnya menjadi bahan untuk 

melengkapi data utama. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun 

ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendri dan 

orang lain.
14

 Ada dua langkah yang dapat ditempuh dalam menganalisis 

data yaitu: 

a. Mengkonfirmasikan keseluruhan data yang sudah diperoleh melalui 

observasi, studi dokumentasi serta wawancara. 

                                                           
13

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 

hlm. 83. 
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 335.   
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b. Mentabulasikan keseluruhan data yang sudah diperoleh sesuai 

dengan sifat dan tujuan analisis data 

Dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data dapat dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori dan 

lain sebagainya. Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian 

informasi berdasarkan data yang sudah diperoleh dari lapangan sesuai 

dengan fokus penelitian untuk kemudian disusun secara baik, runtut 

sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan 

tindakan atau peristiwa yang terkait dengan mata pelajaran pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti yang sesuai dengan kurikulum 2013 di dua 

sekolah sebagaimana tersebut di atas dalam bentuk teks yang bersifat 

naratif. 

Langkah selanjutnya adalah membuat rangkuman secara deskriptif 

dan sistematis sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah, 

kemudian memberi makna setiap rangkuman dengan memperhatikan 

kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap kurang memadai maka 

dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan yang sesuai dengan alur penelitian. Kemudian diambil 

kesimpulan dari apa yang sudah diteliti. 

Pada tahap selanjutnya, peneliti melakukan pengkajian terhadap 

data pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sesuai 
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dengan kurikulum 2013 di SD Negeri Gunungsimping 02 Cilacap Tengah 

dan SD Negeri Kebonmanis 01 Cilacap Utara yang sudah disimpulkan.    

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang 

meliputi: Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari 7 sub bab yaitu latar belakang 

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

kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab II Muatan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti dalam Kurikulum 2013, bab ini berisi tentang landasan teori yang terdiri 

dari tinjauan tentang ruang lingkup mata pelajaran pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti, konsep dasar tentang kurikulum 2013, berikut kelebihan dan 

kelemahannya, 

Bab III Implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran pendidikan 

agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Gunungsimping 02 Cilacap Tengah 

dan SD Negeri Kebonmanis 01 Cilacap Utara. Bab ini terdiri dari tiga sub bab 

yaitu gambaran umum sekolah, implementasi pembelajaran pendidikan agama 

Islam dan budi pekerti pada masing-masing sekolah serta problematika yang 

dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum 2013.  

Bab IV Analisis implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Gunungsimping 02 

Cilacap Tengah dan SD Negeri Kebonmanis 01 Cilacap Utara. Bab ini terdiri 
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dari tiga sub bab yaitu implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam dan budi pekerti, perbandingan dua sekolah dalam 

menerapkan kurikulum 2013, serta solusi pemecahan masalah yang 

menghambat pelaksanaan kurikulum 2013. 

Bab V penutup, berisi kesimpulan dan saran. Bab ini menguraikan 

kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas atas keseluruhan pertanyaan 

penelitian, kemudian diikuti dengan saran-saran bagi SD Negeri 

Gunungsimping 02 Cilacap Tengah dan SD Negeri Kebonmanis 01 Cilacap 

Utara. dan selanjutnya diakhiri dengan penutup. 

 

 


