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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan peradaban suatu bangsa, sangat ditentukan oleh kemajuan dan

inovasi pendidikan yang telah dilakukan oleh bangsa itu sendiri. Karena itu, maka

setiap bangsa, terus bekerja keras dan berupaya maksimal untuk meningkatkan

kualitas pendidikannya, sebab dengan pendidikan yang berkualitas, dalam arti

yang mampu menghasilkan dan menamatkan para lulusan yang sesuai dengan

tuntutan masyarakat, baik dalam kualitas pribadi, moral, akademik, pengetahuan,

keterampilan, dan kompetensi kerja menjadi syarat mutlak dan faktor penentu

dalam kehidupan global yang terus berkembang di masa sekarang dan masa depan

Pendidikan yang berkualitas, merupakan visi pendidikan bangsa Indonesia. Dalam

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Sisdiknas) pada pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggungjawab.1

Mengingat tujuan pendidikan nasionalyang masih sangat ideal, luas dan

umum tersebut, maka dalam proses pencapaiannya, masih perlu dijabarkan dalam

berbagai hirarkitujuan yaitu: 1) tujuan institusional atau tujuan lembaga, 2) tujuan

1Departemen Agama RI, Undang-Undangdan
PeraturanPemerintah”TentangPendidikanpasal 2 ayat 1 (Jakarta: Depag RI Direktorat Pendidikan
Islam, 2006),h. 8



2

kurikuler atau tujuan yang terdapat dalam mata pelajaran, 3)  tujuan instruksional

ataupembelajaran yang terdapat dalan silabus atau Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP). Di samping itu, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut,

diperlukan kerja sama dan kordinasi antara seluruh komponen bangsa mulai dari

pemerintah pusat, daerah, masyarakat orang tua, peraktisi pendidikan, stake

holder, sekolah/madrasah, guru dan peserta didik sebagai subyek utama dalam

tujuan pendidikan

Salah satu paradigma baru pendidikan di Indonesia sekarang ini adalah

adanya pemberian kewenangan yang besar oleh Pemerintah Pusat kepada

PemerintahDaerahdalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota, dan Madrasah/Sekolah untuk mengembangkan, merencanakan,

mengorganisasikan, mengaktualisasikan, dan menentukan langkah-langkah

kebijakan dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan, perluasan

kesempatan, pemerataan dan relevansi pendidikan. Semua itu dilakukan dalam

rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang kompetitif

dan unggul dalam era globalisasi sekarang ini.Hal tersebut sejalan yang

dikemukakan olehMulyasa  bahwa:

Akhir-akhir ini pendidikan nasional sedang mengalami berbagai perubahan
yang cukup mendasar, berkaitan dengan Undang-undang, manajemen, dan
kurikulum, yang diikuti oleh perubahan-perubahan teknis lainnya.
Perubahan-perubahan tersebutdiharapkan pada gilirannya dapat
memecahkan berbagaipermasalahanpendidikan, baik masalah konvensional
maupun kontemporer.2

Dari pernyataan tersebut di atas,maka  dapat dipahamibahwa perubahan

2E. Mulyasa. ImplementasiKurikulum TingkatSatuanPendidikan; Kemandirian Guru
danKepalaSekolah, (Jakarta: BumiAksara, 2008), h. 9
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yang cukup mendasar dalam bidang pendidikan sangat berkaitan dengan Undang-

Undang, manajemen, dan kurikulum, yang diikuti oleh perubahan-perubahan

teknis lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 pasal 2 memuat delapan

standar pendidikan yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan,

standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar

pengelolaan pendidikan, standar pembiayaan pendidikan dan standar

penilaian3.Keberadaan Standar Nasional Pendidikan tersebut berfungsi sebagai

dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan

dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Keberadaan kurikulum dalam sistem penyelenggaraan pendidikan suatu

bangsa sangat menentukan, karena tujuan dasar dan tujuan utama pembangunan

sumber daya manusia generasi masa depan yang tercantum dalam sistem

kurikulum pendidikan bangsa itu. Hal ini dikemukakan Sukmadinatabahwa:

Kurikulum adalah inti dari proses pendidikan, sebab di antara bidang-
bidangpendidikan yaitu manajemen pendidikan, kurikulum dan pengajaran,
dan bimbingan peserta didik, kurikulum dan pengajaran merupakan bidang
yang paling langsung berpengaruh terhadap hasil pendidikan.4

Pernyataan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak akan

berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa ditentukan dan

ditetapkan kurikulum yang akan menjadi panduan dan dasar pijakan bagi

gurudalam melaksanakan proses implementasi kegiatan pembelajaran di kelas.

Tuntutan masyarakat terhadap pendidikan juga diterjemahkan dalam bentuk

3Departemen Agama RI,Undang-Undangdan PeraturanPemerintah..., h. 8
4Nana Syaodih Sukmadinata,Kurikulum dan Pembelajaran Kompotensi, (Bandung:

Yayasan Kusuma Karya, 2004), h. 47
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rencana pembangunan pemerintah. Tuntutan tersebut harus diterjemahkan pula

menjadi tujuan setiap jenjang pendidikan, lembaga pendidikan, dan tujuan

kurikulum.5 Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia

agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman,

produktif, kreatif dan inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.6

Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari UU No 32 tahun 2013,

tentang Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dan penyempurna dari

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan (KTSP) akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi sikap,

pengetahuan dan keterampilan secara terpadu. sebagaimana amanat UU no 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 357,

dimana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan Standar Nasional

Pendidikan yang telah disepakati.

Paparan tersebut, merupakan bagian dari uji publik Kurikulum 2013 yang

diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat secara positif.

MenurutSyarwan, bahwa “perubahan kurikulum ini merupakan akibat

dariperkembangan masyarakat, sehingga kurikulum bersifat dinamis dalam

mengikuti

5Arfah Ibrahim, Tujuan Pendidikan dalam Aspek Kurikulum Indonesia, Islamic Studies
Journal [Online], Vol. 2, No. 1, 2014, h. 186

6Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Implementasi Kurikulum 2013 di
Madrasah, (Kementerian Agama RI, 2014), h. 4.

7Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta:
Depdiknas, 2003), h. 3
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perkembangan dan tantangan zaman”.8

Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Kurniasih bahwa:

Kurikulum 2013 merupakan serentetan rangkaian penyempurnaan terhadap
kurikulum yang telah dirintis tahun 2004 yang berbasis kompetensi lalu
diteruskan dengan kurikulum 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP). Jadi perubahan kurikulum pendidikan merupakan suatu tuntutan
yang mau tidak mau harus tetap dilakukan dan tinggal penetapan  tentang
waktu saja”.9

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa

perubahan kurikulum pendidikan merupakan suatu tuntutan yang mau tidak mau,

harus tetap dilakukan hal ini dapat dlihat dari tahun 2004 yang berbasis

kompetensi lalu diteruskan dengan kurikulum 2006 yaituKurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013

Kemudian menurut  Purwati dan  Amri bahwa:

Pengembangan Kurikulum 2013 yang beragam mengacupada Standar
Nasional Pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan
nasional. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar kompetensi
kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan
pendidikan, standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian
pendidikan.10

Dari penyataan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa Pengembangan

Kurikulum 2013 untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan Nasional yang

mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas standar kompetensi

kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan,

standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan

8AhmadSyarwan,Problematika Kurikulum 2013 dan Kepemimpinan Instruksional Kepala
Sekolah, (Jurnal Pencerahan [Online], Vol. 8, No. 2, 2014), h. 99

9Imas Kurniasih dan Berlin sani, Implementasi Kurikulum 2013: Konsep & Penerapan,
(Surabaya: Kata Pena, 2014), h. 32.

10Loeloek Endah Purwatidan Sofan Amri, Panduan Memahami Kurikulum 2013, (Jakarta:
PT. Prestasi Pustakarya, 2013), h. 278-280.
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standar evaluasi/penilaian.

Sedangkan menurut Kurniasih dan Sani bahwa:

Implementasi pembelajaran pada Kurikkulum2013 berbeda dengan
kurikulum-kurikulum sebelumnya. Sebab, pembelajaran pada kurikulum ini
lebih menggunakan pendekatan scientific (ilmiah) dan tematik integratif.
Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotifasi peserta
didik untuk berpartisipasi aktif.11

Dari pernyataan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kurikulum

2013 merupakan serentetan rangkaian penyempurnaann yang tetap mengacu pada

Standar Nasional Pendidikan yang dalam pelaksanaanpembelajarannya

menggunakan pendekatan scientific (ilmiah) dan tematik integratif. Proses

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi

aktifdalampembelajaran.

Berkaitan dengan keberadaannya sebagai perencana, implementator, dan

evaluator kurikulum, guru merupakan subjek penting dan penentu ketercapaian

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh

Ali dkk. bahwa:

Orang yang bertanggung jawab langsung dalam upaya mewujudkan apa
yang tertuang dalam kurikulum resmi adalah guru. Ini disebabkan beberapa
alasan: (1) Guru yang langsung melaksanakan kurikulum dalam kelas; (2)
Guru yang bertugas mengembangkan kurikulum pada tingkatan pengajaran;
(3) Guru langsung menghadapi masalah-masalah yang muncul sehubungan
dengan pelaksanaan kurikulum di kelas; (4) Guru yang mencarikan upaya
memecahkan segala permasalahan yang dihadapi, dan melaksanakan upaya
itu.12

11Imas Kurniasih, Berlin Sani , Implementasi Kurikulum 2013..., h. 33
12Muhammad Ali dandkk, PengembangaanKurikulum di Sekolah, (Bandung: SinarBaru,

1989), h. 30-31
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Memperhatikan tugas guru dalam implementasi kurikulum, agar dapat

melaksanakan tugas dan perannya dengan baik dan maksimal, maka seorang guru

sangat diperlukan adanya kompetensi tertentu untuk kesuksesan pelaksanaan

tugasnya. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh guru tersebut tertuang

dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005tentang Guru dan Dosen pasal

10,bahwa“kompetensi tersebut meliputi; kompetensi pedagogik, kompetensi

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh

melalui pendidikan profesi”.13

Dalam kaitannya dengan kompetensi profesional tersebut,Sanjaya,

mengatakan bahwa:

Guru merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kurikulum.
Bagaimanapun idealnya suatu kurikulum, tanpa ditunjang oleh kemampuan
guru untuk mengimplementasikannya, maka kurikulum itu tidak akan
bermakna sebagai suatu alat pendidikan dan sebaliknya pembelajaran tanpa
kurikulum sebagai pedoman tidak akan efektif.14

Dari pernyataan tersebut di atas, maka dapat dipahamibahwa salah satu

faktor penting dalam implementasi kurikulum adalah faktor guru, karena

bagaimanapun idealnya suatu kurikulum tanpa kemampuan guru dalam

mengimplementasikan denganbaikmaka kurikulum itu tidak bermakna dan

akhirnya jauh dari keberhasilan.

Sejalan dengan keberadaan guru dalam kegiatan pengembangan kurikulum,

Print, mengatakan bahwa; guru dituntut kemampuannya untuk mengkombinasikan

empat peran guru dalam mengembangkan kurikulum yaitu peran guru sebagai

13Undang-Undang No.14 Tahun 2005,Tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: Departemen
Agama RI Direktorat Pendidikan Islam, 2006), h. 8

14Wina Sanjaya, KurikulumPembelajaran, BeriorentasiStandar Proses Pendidikan,
(Jakarta: KencanaPrenadaMadia Group, 2008), h.28
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implementator kurikulum, adaptasi, pengembang dan peneliti

kurikulum.15Sedangkan Oemar Hamalik, juga menegaskan bahwa dalam

pengembangan kurikulum, guru berperan penting dan menjadi komponen yang

sangat penting.16

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipahami

bahwadalampengembangan kurikulum guru memilikiperan yang penting dan

menjadi komponen yang sangat penting. Oleh katena itu guru dituntut memiliki

kemampuan sebagai implementator kurikulum, adaptasi, pengembang dan peneliti

kurikulum agar kurikulum itu dapat diimplementasikan dengan baik.

Berkaitan dengan implementasi kurikulum Hasan, mengatakan bahwa:

Implementasi adalah proses kurikulum yang lebih rumit dibandingkan
konstruksi kurikulum. Dalam implementasi berbagai faktor bekerja
berpengaruh terhadap implementasi. Faktor-faktor tersebut dapat berupa
faktor pendukung untuk keberhasilan seperti manajemen madrasah/sekolah
yang baik, kontribusi komite madrasah/sekolah, sikap masyarakat, semangat
dan dedikasi guru serta fasilitas belajar yang memenuhi syarat serta
ketersediaan dana yang diperlukan.17

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkanbahwa1)

implementasi kurikulum merupakan kegiatan kurikulum yang lebih rumit dari

pada kegiatan perencanaan2) sangat diperlukan kerjasama berbagai faktor

pendukung agar kegiatan implementasi dapat berhasil dengan baik,3) semangat

dan dedikasi guru, kepala Madrasah/Sekolah dan dukungan komite

15Murray Print, Curriculum Development and Design, (Malaysia: SRM Production
Service Sdn Bhd, 1993), h. 17

16Oemar Hamalik, Pengembangan Kurikulum danPembelajaran, (Jakarta: PT. Trigenda
Karya, 1994), h. 55

17S. Hamid Hasan,An Evaluation of the 1975 General Senior Secondary Social Studies
Curriculum Implementation in Bandung Municipality. A Thesis (Disertasi; Indonesia) for the
Degree of Doctor of Philosopy, 1984, h. 480



9

Madrasah/Sekolah, sikap masyarakat menjadi faktor yang menentukan

keberhasilan implementasi kurikulum.

Kemudian menurutHamalik bahwa “implementasi kurikulum memegang

kunci dalam kurikulum. Kunci utama adalah guru sebagai seorang pribadi dan

pelaksana kurikulum, yang kedua adalah madrasah/sekolah sebagai sistem

sosial”18. Karena itu, peneliti berpendapat bahwa dengan diiplementasikannya

Kurikulum 2013 sekarang ini di madrasah/sekolah, sangat diperlukan adanya

kesiapan mental, pemahaman, pengetahuan guru terhadap kegiatan implementasi

kurikulum agar mencapaikeberhasilan.

Dalam Kurikulum 2013, proses pembelajaran merupakan salah satu  elemen

dari standar proses yang mengalami perubahan guna pencapaian keberhasilan

pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Pemerintah dalam

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 Tahun

2016, Bab I tentang standar proses Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan

bahwa:

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik19.

Dari penjelasan tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa proses

pembelajaran merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang penting dalam

pencapaian keberhasilan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta

18Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum. (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2007), h.29

19Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 Tentang Standar
Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Jakarta: Kemendiknas, 2016), h. 1
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didikyang dilaksanakan oleh guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta

didik dalamkegiatan pembelajaran dengan menggunakan sarana dan fasilitas

pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam

kurikulum, sehingga pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan

seharusnyasenantiasa responsif terhadap dinamika yang terjadi dalam dunia

pendidikan.

Menurut Hidayatbahwa:

Perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran dalam Kurikulum 2013
diantaranya, standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi,
dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah,
menalar, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Kemudian, kegiatan
pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan
sekolah dan masyarakat. Sehingga, guru bukan satu-satunya sumber belajar,
serta dalam menerapkan kompetensi sikap guru tidak mengajarkan secara
verbal, tetapi melalui contoh dan teladan.20

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahamibahwasetiap

satuan pendidikan dalam kegiatan proses pembelajaran diharapkan dapat

melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian

hasil belajar pada peserta didik yang disesuaikan dengan ketetapan dalam

Kurikulum 2013, agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian

kompetensi lulusan.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 22 Tahun 2016, dijelaskan bahwa dalam implementasi kurikulum 2013 guru

pada setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan

20Sholeh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
2013), h. 128.
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proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.21

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam

mengimplementasikan Kurikulum 2013 guru pada setiap satuan pendidikan

dituntut untuk membuat perencanaan yang baik, melaksanakan pembelajaran

sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan penilaian proses

pembelajaran untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran.

Agar pembelajaran lebih menarik, efektif serta bermakna (menyenangkan),

guru harus dapat berfikir kreatif untuk menciptakan strategi pembelajaran yang

tepat guna, sehingga peserta didik dapat memiliki motivasi yang tinggi untuk

belajar lebih aktif.22 Tak terkecuali dengan pembelajaran pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits. Dimana, mata pelajaran Al-Qur’an Haditsbertujuan agar peserta

didik termotivasi dalam membaca Al-Qur’an dan Hadits dengan baik dan

benar,serta mempelajari, memahami, meyakini kebenarannya, dan mengamalkan

ajaran-ajaran dan nilai yang terkandung didalamnya sebagai petunjuk dan

pedoman dalam seluruh aspek kehidupannya. Untuk itu, kreativitas guru dalam

menciptakan suasana belajaryang menarik, efektif dan bermakna sangat penting.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut sangat dibutuhkan  seorang  guru

mata pelajaran Al-Qur’an Hadits yang siap dalam mengantarkan peserta didik

melalui perencanaan pembelajaran dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif,

kreatif dan menyenangkan dengan pendekatan pembelajaran saintific. Disamping

21Peraturan Menteri Pendidikan..., h. 1
22E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi,..., h. 104.
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itu guru mata pelajaran Al-Qur’an Haditsmelakukan penilain sesuai dengan

prosedur penilaian dalam Kurikulum 2013.

Sejalan dengan hal tersebut menurut Astrida bahwa:

Keberhasilan proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan guru
dalam memainkan fungsinya sebagai pembimbing, fasilitator dan
dinamisator. Guru mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan
memberi fasilitas belajar bagi peserta didik untuk mencapai tujuan yang
diinginkan. Pembelajaran dalam mata pelajaran PAI (Al-Qur’an Hadits)
dilakukan secara menyeluruh yang mencakup tiga ranah yakni ranah
kognitif, afektif dan psikomotor23

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa keberhasilan

dalam proses pembelajaran pada matapelajaranAl-Qur’an Hadits ditentukan

peranan guru untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi

peserta didik untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang mencakup tiga ranah

yakni ranah kognitif, afektif dan psikomotor

Sedangkan keberhasilanimplementasi dalam praktik pelaksanaan

pembelajaran di dalam kelas sangat tergantung pada situasi dan kondisi peserta

didik di Madrasah sehingga setiap guru mata pelajaran Al-Qur’an Haditsmemiliki

kebebasan untuk menentukan materi, metode, dan media serta ketercapaian

tujuan pembelajaran. Selain itu, guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dapat

memperkaya dengan kreativitas dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang

bersumber dari lingkungan sosial dan alam sekitar. Pihak Madrasah diberikan

otonomi yang lebih besar dalam pengembangan dan pelaksanaannya.

Madrasah Tsnawiyah (MTs) Negeri 1Kolaka merupakan salah satu

Madrasah yang sudah melaksanakan implementasi Kurikulum 2013 sejak

23Astrida, Refleksi Kurikulum 2013 PAI dan Budi Pekerti,http://harianbanyuasin.
com/baca-705, diakses 21 Agustus  2017.
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semester I tahun pelajaran 2015/2016. Dalam rangka melaksanakan Kurikulum

2013 Madrasah ini sudah melakukan berbagai persiapan yang cukupsejak ditunjuk

sebagai salah satu Madrasah pelaksana implementasi Kurikulum 2013 untuk mata

pelajaran PAI24

Hal inidilihat dari sarana prasarana, fasilitas dan sumber belajar yang

mendukung, dan beberapa usaha yang sudah ditempuh guru-guru di Madrasah

tersebut. Karena menjadi Madrasah pelaksana implementasi kurikulum 2013

maka banyak guru-guru MTs Negeri 1 Kolaka Kabupaten Kolaka yang mendapat

kesempatan lebih awal mengikuti sosialisasi dan pelatihan termasuk guru

matapelajaranAl-Qur’an Hadits25

Bardasarkan hasil observasi awal terhadap guru mata pelajaran Al-Qur’an

Haditsselalu melakukan usaha mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan

implementasi Kurikulum 2013. Persiapan tersebut diantaranya mengikuti

beberapa diklat kurikulum, karena banyak sekali persipan-persiapan yang harus

dilakukan terkait dengan implementasi Kurikulum 2013 khususnya untuk

persiapan administrasi pembelajaran. Beberapa kesempatan sosialisasi dan diklat

yang diikuti oleh guru mata pelajaran Al-Qur’an Haditstingkat Madrasahsampai

ke tingkat provinsi Sulawesi Tenggara.

Namun kesemuanya itu tidak lepas dari permasalahan-peramasalan yang

dihadapi olehguru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits dalam mengimplementasikan

kurikulum 2013 baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Berdasarkan

24Hasil Observasi awal di MTs. Negeri 1 Kolaka pada Tanggal 27 November 2017.
25Hamzah, (Kepala MTs. Negeri 1 Kolaka), “Wawancara” pada Tanggal  27 November

2017, di MTs. Negeri 1 Kolaka.
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wawancara dengan Nurhaedah Kattong (guru mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di

MTs Negeri 1 Kolaka) bahwa:

Permasalahan dalam perencanaan pembelajaran guru mata pelajaran Al-
Qur’an Hadits kurang memahami pencapaian kompetensi inti (KI) dalam hal
ini kompetensi religius dan kompetensi sosial. Kemudian masih
kurangnyapemahamandalam merencanakan pembelajaran dengan
pendekatansaintific.26

Sedangkan permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran,guru mata

pelajaran Al-Qur’an Hadits, menurutHamzah, (Kepala MTs. Negeri 1

Kolaka)bahwa:

Sebagian guru belum maksimal menggunakan pendekatan pembelajaran
saintifik, penilaianfortofolio, penilaiandiri dan jurnal,
darisegibukupelajaranbaikbuku pegangan peserta didik dan
gurumasihterbatas.Sehingga dalam melaksanakan pembelajaran pada mata
pelajaran Al-Qur’an Hadits, guru mencarimateri pembelajaran melalui
jaringan Internet. Selain itumateri kurikulum  2013 ini berbeda dengan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).27

Dalam penelitian ini, peneliti mengungkap implementasi Kurikulum 2013

di kelas VIII MTs Negeri 1 Kolaka Kabupaten Kolaka yang meliputi:

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits sertafaktor-faktorpenghambatdan solusi yang dilakukan untuk

mengatasi hambatan dalam implementasi Kurikulum 2013.

Pemilihan kelas VIII sebagai obyek penelitian dengan pertimbangan bahwa

pelaksanaan penelitian ini pada semester genap pada tahun pelajaran 2017/2018

kelas IX tidak dapat dijadikan obyek penelitian karena persiapan menghadapi

ujian Nasional sedangkan kelas VII peserta didik masih dianggap baru dalam

26St. Nurhaedah Kattong, (Guru Al-Qur’an Hadits), “Wawancara” pada Tanggal  27
November 2017, di MTs. Negeri 1 Kolaka.

27Hamzah, (Kepala MTs. Negeri 1 Kolaka),  “Wawancara” pada Tanggal  27 November
2017, di MTs. Negeri 1 Kolaka
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mengikuti proses pembelajaran yang ada di MTs. Negeri 1 Kolaka.

Disampingitupemilihan pada kelas VIII bagi guru

mempermudahdalampelaksanaanKurikulum 2013 karenasudahdilaksanakan pada

waktu di kelas VII terutama guru dalammerencanakan, melaksanakan dan

menilaiproses pembelajaran.

Berangkatdaripemikiran latar belakang diatas,maka penelitimengadakan

penelitian yang berjudul ”Implementasi Kurikulum 2013 padaMata Pelajaran Al-

Qur’an Hadits di MTs. Negeri 1 Kolaka Kabupaten Kolaka”

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapimplementasi Kurikulum 2013di

kelas VIII MTs Negeri 1 Kolaka Kabupaten Kolaka yang

meliputipencanaan,pelaksanaan,evaluasi/penilaian danhambatan-

hambatansertasolusiyang dilakukan untuk mengatasihambatan

tersebutdalampembelajaran pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran Al-Qur’an Hadits pada Kurikulum

2013 di  kelas VIII MTs Negeri 1 Kolaka Kabupaten Kolaka?

2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Al-Qur’an Hadits pada Kurikulum

2013 di kelas VIII MTs Negeri 1 Kolaka Kabupaten Kolaka?

3. Bagaimana evaluasi/penilaian pembelajaran Al-Qur’an Hadits pada

Kurikulum 2013 di kelas VIII MTs Negeri 1 Kolaka Kabupaten Kolaka?
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4. Faktor-faktor apayang menjadihambatan serta solusinya dalam

implementasikan Kurikulum 2013 di kelas VIII MTs Negeri 1 Kolaka

Kabupaten Kolaka ?

D. Tujuan  Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan  perencanaan  pembelajaran  Al-

Qur’an Hadits pada kurikulum 2013 di  kelas VIII MTs Negeri 1 Kolaka

Kabupaten Kolaka.

2. Untuk  menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Al-

Qur’an Hadits pada Kurikulum 2013 di kelas VIII MTs Negeri 1 Kolaka

Kabupaten  Kolaka.

3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan evaluasi/penilaian pembelajaran

Al-Qur’an Hadits pada Kurikulum 2013 di kelas VIII MTs Negeri 1

Kolaka Kabupaten  Kolaka.

4. Untukmenganalisis dan mendeskripsikanfaktor-faktorpenghambat serta

solusinya dalam implementasi Kurikulum 2013 pada mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits di kelas VIII MTs Negeri 1 Kolaka Kabupaten Kolaka .

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

a. Untuk menambah khazanah keilmuan yang terkait Kurikulum  2013 pada

mata pelajaranAl-Qur’an Hadits di MTs Negeri 1 Kolaka.

b. Sebagaidasarpijakanuntukpenelitianakan dating.

2. Manfaat Praktis:
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a. Kepada Madrasah

1) Sebagai informasi kepala Madrasah tentang implementasi Kurikulum

2013.

2) Sebagai bahan masukan kepada guru tentang Kurikulum 2013 pada mata

pelajaran Al-Qur’an Hadits.

b. Bagi Guru

1) Mengetahui hambatan yang timbul dari implementasi

Kurikulum2013.pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits.

2) Adanya kreasi dan inovasi pembelajaran pada mata pelajaran Al-Qur’an

Hadits.

c. Bagi Peserta didik

Mengoptimalkan kemampuan berfikir, tanggung jawab, dan konsentrasi

dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas.

d.   Bagi Peneliti

Memberikan informasi dan pengetahuan tentang implementasi Kurikulum

2013 pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits di MTs Negeri 1 Kolaka.

e. Bagi peneliti lainnya.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian

berikutnya yang berhubungan dengan implementasi Kurikulum 2013.

F. Defenisi Istilah

1. Implementasi Kurikulum 2013.
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Implementasi kurikulum 2013 adalah penerapan atau pelaksanaan suatu

rencana dan pengaturan yang telah ditetapkan pada Kurikulum 2013, dengan

pendekatan saintifik  meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.

2. Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits.

Mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits adalahmerupakanrumpunataubagiandari

mata pelajaranpendidikan Agama Islam (PAI)yang diajarkan di kelas VIII

MTs Negeri 1 Kolaka.


