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BAB II

LANDASAN TEORETIK

A. Konsep Dasar Kurikulum 2013

Dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan guna memasuki era

globalisasi yang penuh tantangan dan ketidakpastian saat ini diperlukan

pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Oleh

karena kepentingan tersebut, pemerintah pada saat ini telah dan sedang

melaksanakan Kurikulum2013 sebagai pengembangan dari Kurikulum2006 atau

KTSP dalam rangka mengembangkan berbagai ranah pendidikan (pengetahuan,

keterampilan, dan sikap) dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan di Indonesia.

Menurut Hidayat bahwa”orientasiKurikulum 2013 adalah terjadinya

peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude),keterampilan

(skill), dan pengetahuan (knowledge).”1 Hal ini, sejalan dengan amanat UU No. 20

tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan pasal 35 yang

berbunyi”kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional

yang telah disepakati.”2

Secara konseptual Kurikulum 2013 dicita-citakan untuk mampu

melahirkangenerasi masa depan yang cerdas komprehensif, yaitu tidak hanya

cerdasintelektualnya, tetapi juga cerdas emosi, sosial, dan spiritualnya. Hal ini

1Sholeh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
2013), h. 113.

2Undang Undang No. 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasionalpenjelasan pasal
35.
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dapat dilihatdengan adanya nilai-nilai karakter yang tercantum di dalam

prosespelaksanaan pembelajaran.

Selanjutnya menurut Hidayat bahwa:

Kurikulum 2013 dapat menjadi salah satu solusi menghadapi perubahan
zaman yang kelak akan mengutamakan kompetensi yang disinergikan
dengan nilai-nilai karakter karena pendekatan dan metode pembelajaran
yang digunakan adalah dengan memberikan ruang kepada peserta didik
untuk mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengalaman belajar
yang diperoleh dari kelas, lingkungan sekolah, dan masyarakat.3

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diasumsikan bahwa posisi guru

harus disiapkan secara matang, mulai dari penyusunan rencana pembelajaran,

pelaksanaan pembelajaran, penilaian, analisis, hingga tindak lanjutnya sehingga

implementasi Kurikulum dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan.

1. Pengertian Kurikulum 2013

Mulyasa mengemukakan bahwa pengertian Kurikulum 2013 yaitu sebagai

Kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan suatu konsep Kurikulum yang

menekankan pada pengembangan karakter dan kemampuan melakukan

(kompetensi) tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya

dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat

kompetensi tertentu4. Tidak hanya berbasis pada kompetensi, hal penting dalam

penerapan Kurikulum 2013 adalah penerapan pendidikan karakter.

Selanjutnya Mulyasa mengemukakan bahwa:

Pendidikan karakter dalam Kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan
mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada pembentukan budi
pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang,

3Sholeh Hidayat,Pengembangan Kurikulum..., h.  113
4E.Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung, Remaja

Rosdakarya, 2013), h. 66
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sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan.
Dalam penerapan pendidikan karakter tersebut, bukan hanya tanggung
jawab dari Madrasah semata, tetapi tanggung jawab semua pihak seperti
orang tua peserta didik, pemerintah, dan masyarakat”.5

Hal serupa juga dikemukakan oleh Tjahjono bahwa“Kurikulum2013

merupakan kurikulum yang berbasis pada pengembangan kompetensi peserta

didik. Kurikulum berbasis kompetensi (outcomes-based curriculum) yaitu

pengembangan Kurikulum yang diarahkan pada pencapaian kompetensi seperti

yang telah dirumuskan dalam Standar Kompetensi Lulusan”.6

Mohammad Nuh juga mengemukakan bahwa;

Kurikulum 2013 adalah Kurikulum berbasis kompetensi yang pernah
digagas dalam Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004,
tetapibelum terselesaikan karena desakkan untuk
segeramengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
2006. Kurikulum 2013 merupakan Kurikulum berbasis kompetensi dan
karakter, dengan pendekatan saintifik dan kontekstual.7

Dari pengertian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa

Kurikulum2013 merupakan pengembangan Kurikulum yang berfokus pada

kompetensi dan karakter peserta didik yang dicapainya melalui pengalaman

belajarnya yang telah dirumuskan dalam Standar Kompetensi Lulusan.

Kurikulum 2013 untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan,

nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk

kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab.

2. Tujuan Kurikulum 2013

Tuntutan masyarakat terhadap pendidikan juga diterjemahkan dalam

5E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi...,  h. 7.
6Anang Tjahjono. Petujuk Teknis Persiapan Implementasi Kurikulum Tahun 2013 (Jakarta:

Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013), h. 1
7Mohammad Nuh (http://kemdikbud.go.id: 03/08/2013) diakses pada tanggal 21 Agustus

2017.
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bentuk rencana pembangunan pemerintah. Tuntutan tersebut harus diterjemahkan

pula menjadi tujuan setiap jenjang pendidikan, lembaga pendidikan, dan tujuan

Kurikulum.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia bahwa:

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 dunia8

Fadillah mengemukakan bahwa tujuan Kurikulum 2013, adalah sebagai

berikut:

a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbankan hard skill dan
soft skill melalui kemampuan sikap, ketrampilan, dan pengetahuan dalam
rangka menghadapi tantangan global yang terus berkembang.

b. Membentuk dan meningkatkan sumberdaya manusia yang produktif,
kreatif, dan inovatif ssebagai modal pembangunan bangsa dan negara
Indonesia.

c. Meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi dan
menyiapkan adminstrasi mengajar, sebab pemerintah telah menyiapkan
semua komponen Kurikulum beserta buku teks yang digunakan dalam
pembelajaran

d. Meningkatkan peran peserta pemerintah pusat dan daerah serta warga
masyarakat secara seimbang dalam menentukan dan mengendalikan
kualitas dalam pelaksanaan Kurikulum di tingkat satuan pendidikan.

e. Meningkatkan persaingan yang sehat antar satuan penndidikan tentang
kualitas pendidikan yang akan dicapai. Sebab sekolah diberikan
keleluasaan untuk mengembangkan Kurikulum 2013 sesuai dengan
kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah.9

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa tujuan

Kurikulum 2013 untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif,

8Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Implementasi Kurikulum 2013 di
Madrasah, (Jakarta: Kemenag RI, 2014), h. 4.

9M.Fadillah, Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTS, &
SMA, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 16.
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kreatif dan inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan

bermasyarakat, berbangsa,bernegara dan peradaban dunia.

3. Karasteristik Kurikulum 2013

Karasteristik Kurikulum 2013 berdasarkan sesuai dengan Peraturan Menteri

Agama No 912 tahun 2013. bahwaKurikulum 2013 dirancang dengan

karakteristik sebagai berikut:

a. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan
sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan
intelektual dan psikomotorik.

b. Madrasah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman
belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di
sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber
belajar.

c. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta
menerapkannya dalam berbagai situasi di madrasah dan masyarakat,

d. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap,
pengetahuan, dan keterampilan.

e. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci
lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran.

f. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian (organizing
elements) kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses
pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan
dalam kompetensi inti dan

g. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling
memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar mata pelajaran
dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).10

Berdasarkan  penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa

Kurikulum 2013 memiliki karasteristik yaitu: mengembangkaan keseimbangan

antara sikap spiritual dan sosial, dengan kemampuan intelektual dan

psikomotorik, menjadikan masyarakat sebagai sumber belajar dalam menerapkan

kompetensi inti yang memuat kompetensi dasar dalam mata pelajaran dan

10Peraturan Menteri Agama No. 912 tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran
Pendidikan Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: Kemenag RI, 2004), h. 17
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dikembangkan pada prinsip akumulatif, salingmemperkuat dan memperkaya

antar mata pelajaran.

4. Struktur Dasar Kurikulum 2013

Struktur kurikulum merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada satuan

pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Agama No 912 bahwastruktur Kurikulum

sebagai gambaran mengenai penerapan prinsip Kurikulum mengenai posisi

seorang peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan

pendidikan atau jenjang pendidikan. 11

Sedangkan menurut Majidbahwa:

Struktur Kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten Kurikulum
dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten/ mata pelajaran dalam
Kurikulum, distribusi konten/ mata pelajarandalam semester atau tahun,
beban belajaran untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu
untukpeserta didik12.

Dari pernyataan tersebut di atasdapat disimpulkan bahwa struktur

Kurikulum sebagai gambaran mengenai penerapan prinsip Kurikulum mengenai

posisi seorang peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan

atau jenjang pendidikan atau konseptualisasi konten Kurikulum dalam bentuk

mata pelajaran, beban belajar per minggu untuk peserta didik.

Adapun struktur Kurikulum 2013 adalah:

a Kompetensi Inti

Kompetensi Inti (KI) merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh

peserta didik yang disesuaikan dengan perkembangannya. Sesuai Peraturan

Menteri Agama No. 912 Tahun 2013bahwaKompetensi Inti meningkat seiring

11Peraturan Menteri Agama No 912 tentang Kurikulum…, h. 23-24
12Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu,(Bandung, Remaja Rosdakarya,2014), h.

43
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meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas.13

Sedangkan menurut Mulyasa, bahwa Kompetensi Inti berfungsi sebagai unsur

pengorganisasi Kompetensi Dasar.14

Dalam halini, perlu ditekankan bahwa Kompetensi Inti tidak untuk

diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran berbagai Kompetensi

Dasar dari sejumlah mata pelajaran yang relevan.15 Jadi, menurut E. Mulyasa,

semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajarai pada setiap kelas di setiap

satuan pendidikan harus diajukan da ditujukan pada pembentukan Kompetensi

Inti.16

Untuk itu, Kompetensi Inti bebas dari mata pelajaran karena tidak mewakili

mata pelajaran tertentu, tetapi merupakan kebutuhan kompetensi peserta didik.

Apapun yang diajarkan pada mata pelajaran tertentu pada suatu jenjang kelas

tertentu hasil akhirnya adalah Kompetensi Inti yang harus dimiliki oleh peserta

didik pada jenjang kelas tersebut.17.

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 912 Tahun 2013bahwa rumusan

Kompetensi Inti mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.

20 Tahun 2003 yakni menggunakan notasi: a) KI-1 untuk Kompetensi Inti sikap

spiritual b) KI-2 untuk Kompetensi Inti sikap sosial c) KI-3 untuk pengetahuan

(pemahaman konsep) d) KI- 4 untuk ketrampilan 18

Selanjutnya, dalam Permenag No. 912 tahun 2013dijelaskan bahwa:

13Peraturan Menteri Agama No. 912, tentang Kurikulum..., h. 12
14E. Mulyasa, Pengenbangan dan Implementasi..., h.174
15Peraturan Menteri Agama No. 912 , tentang Kurikulum..., h. 12.
16E. Mulyasa, Pengenbangan dan Implementasi..., h. 174
17Peraturan Menteri Agama No. 912, tentang Kurikulum..., h. 13
18Peraturan Menteri Agama No. 912 ., tentang Kurikulum..., h. 13
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Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah dirumuskan untuk jenjang
satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs),
dan Madrasah Aliyah (MA) dipergunakan untuk merumuskan Kompetensi
Dasar (KD) yang diperlukan untuk mencapainya. Mengingat Standar
Kompetensi Lulusan (SKL) harus dicapai pada akhir jenjang. Sebagai usaha
untuk memudahkan operasional perumusan Kompetensi Dasar, diperlukan
tujuan antara yang menyatakan capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang
kelas pada setiap jenjang (MI, MTs, dan MA). Capaian kompetensi pada
tiap akhir jenjang kelas (dari kelas I sampai Kelas VI, Kelas VII sampai
Kelas IX, dan Kelas X sampai Kelas XII) disebut dengan Kompetensi Inti.19

Tabel 2.1

Kompetensi Inti Madrasah Tsanawiyah(MTs)

KOMPETENSIINTI
KELAS VII

KOMPETENSI
INTI KELAS
VIII

KOMPETENSI INTI
KELAS IX

1 Menghargai dan
menghayati ajaran
agama yang
dianutnya.

1. Menghargai dan
menghayati ajaran
agama yang
dianutnya.

1. Menghargai dan
menghayati ajaran
agama yang
dianutnya.

2. Menghargai dan
menghayati perilaku
jujur, disiplin,
tanggungjawab,
peduli (toleransi,
gotong royong),
santun, percaya diri,
dalam berinteraksi
secara efektif
dengan lingkungan
sosial dan alam
dalam jangkauan
pergaulan dan
keberadaannya

2. Menghargai dan
menghayati perilaku
jujur, disiplin,
tanggungjawab,
peduli (toleransi,
gotong royong),
santun, percaya diri,
dalam berinteraksi
secara efektif
dengan lingkungan
sosial dan alam
dalam jangkauan
pergaulan dan
keberadaannya.

2.Menghargai dan
menghayati perilaku
jujur, disiplin,
tanggungjawab,
peduli (toleransi,
gotong royong),
santun, percaya diri,
dalam berinteraksi
secara efektif dengan
lingkungan sosial dan
alam dalamjangkauan
pergaulan dan
keberadaannya.

3 . Memahami
pengetahuan
(faktual, konseptual,
dan prosedural)
berdasarkan rasa
ingin tahunya

3. Memahami dan
menerapkan
pengetahuan
(faktual,
konseptual, dan
prosedural)

3. Memahami dan
menerapkan
pengetahuan
(faktual,
konseptual, dan
prosedural)

19Peraturan Menteri Agama No 912, tentang Kurikulum…, h. 12
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tentang ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni,
budaya terkait
fenomena dan
kejadian tampak
mata.kejadiantampa
k mata.

berdasarkan rasa
ingin tahunya
tentang ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni,
budaya terkait
kejadian tampak
mata.

berdasarkan rasa
ingin tahunya
tentang ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni,
budaya terkait
kejadian tampak
mata.

4. Mengolah, dan
menyaji dalam
ranah konkret
(menggunakan,
mengurai,
merangkai,
memodifikasi, dan
membuat) dan
ranah abstrak
(menulis,
membaca,menghitu
ng, menggambar,
dan
mengarang)sesuai
dengan yang
dipelajari di
sekolah dan sumber
lain yang sama
dalam sudut
pandang/teori.

4. Mengolah, menyaji
dan menalar
dalam ranah
konkret
(menggunakan,
mengurai,
merangkai,
memodifikasi, dan
membuat) dan
ranah abstrak
(menulis,
membaca,
menghitung,
menggambar, dan
mengarang) sesuai
dengan yang
dipelajari di
sekolah dan
sumber lain yang
sama dalam sudut
pandang/teori.

4. Mengolah, menyaji
dan menalar dalam
ranah konkret
(menggunakan,
mengurai,
merangkai,
memodifikasi, dan
membuat) dan
ranahabstrak
(menulis,
membaca,menghitu
ng, menggambar,
dan mengarang)
sesuai denganyang
dipelajari disekolah
dan sumber lain
yang sama dalam
sudut
pandang/teori.

Sumber:LampiranKeputusan  MenteriAgama RepublikIndonesianomor : 165Tahun

2014

b. Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar (KD) dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti.

Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik

peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari  suatu mata pelajaran. Dalam

LampiranKeputusan MenteriAgama RepublikIndonesia No. 165Tahun  2014

dijelaskan bahwa:
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Kompetensi dasar dibagi menjadi empat   kelompok, sebagai berikut:
Kelompok 1): kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka
menjabarkan KI- 1;2) Kelompok 2: kelompok kompetensi dasar sikap sosial
dalam rangka menjabarkan KI-2; 3) kelompok 3: kelompok kompetensi
dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI-3; dan 4) kelompok 4:
kelompok kompetensi dasar keterampilan. Kompetensi merupakan
perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang
direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. 20

Uraiankompetensi dasaryangrinciini adalahuntukmemastikanbahwa capaian

pembelajaran  tidak  berhenti  sampai  pengetahuan  saja,melainkan harusberlanjut

ke keterampilan, dan bermuara pada sikap. MelaluiKompetensi Inti,tiap

matapelajaranditekankanbukanhanya memuat kandungan pengetahuan saja, tetapi

juga memuat kandungan proses yang berguna bagi pembentukan keterampilannya.

Selain itu juga memuat pesan tentang pentingnya memahami mata pelajaran

tersebut sebagai bagian dari pembentukan sikap. Halini penting mengingat

kompetensi pengetahuan sifatnya dinamis karena pengetahuan masih selalu

berkembang.

Kemampuan keterampilanakanbertahanlebihlamadarikompetensi

pengetahuan, sedangkan yang akan terus melekat pada dan akan dibutuhkan oleh

peserta didik adalah sikap. Kompetensi dasar dalam kelompok Kompetensi Inti

sikap (KI-1 dan KI-2) bukanlah untuk peserta didik karena kompetensi ini tidak

diajarkan, tidak dihafalkan, dan tidak diujikan,tetapisebagaipegangan

bagipendidikbahwadalam mengajarkan matapelajaran tersebut ada pesan-

pesansosial dan spiritual sangat penting yang terkandung dalam materinya.

c. Mata Pelajaran Madrasah

Kompetensi Dasardibutuhkan untuk   mendukung   pencapaian melalui

20LampiranKeputusan  Menteri...,h. 9
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Kompetensi Lulusan (KL)dan Kompetensi Inti (KI). Selain itu, Kompetensi Inti

(KI) diorganisirkedalamberbagaimatapelajaranyangpadagiliranya berfungsi

sebagai  sumberKompetensi Dasar (KD).

Dalan LampiranKeputusan MenteriAgama RepublikIndonesianomor :165

tahun  2014 dijelaskan bahwa;

Matapelajaran yang
dipergunakansebagaisumberkompetensitersebutharusmengacupada
ketentuan yang tercantum pada Undang-undang Sistem Pendidikan
Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya ketentuan pada Pasal 37.
Selainjenis  mata  pelajaran yang  diperlukan  untuk membentuk
kompetensi,jugadiperlukanbebanbelajarperminggudanpersemester
ataupertahun.Bebanbelajarinikemudiandidistribusikankeberbagai
matapelajaransesuaidengantuntutankompetensiyangdiharapkan dapat
dihasilkan oleh tiap mata pelajaran.21

Berdasarkan kompetensi inti disusun mata pelajaran dan alokasi waktu

yangsesuaidengan karakteristiksatuanpendidikan.Susunanmata pelajarandan

alokasi waktu untuk Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.2
Beban Belajar dan Struktur Kurikulum

Madrasah Tsanawiyah (MTs)

MATA PELAJARAN
ALOKASIWAKTU
BELAJARPER MINGGU

VII VIII IX
XKelompok A

1. Pendidikan Agama Islam
a. Al-Qur’an Hadits 2 2 2
b. Akidah Akhlak 2 2 2
c. Fikih 2 2 2
d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2

2.
Pedidikan Pancasila dan
Kewarga negaraan 3 3 3

3. Bahasa Indonesia 6 6 6

21LampiranKeputusan  Menteri..., h. 10
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4. Bahasa Arab 3 3 3
5. Matematika 5 5 5
6. Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5
7. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4
8. Bahasa Inggris 4 4 4
Kelompok B

1. Seni Budaya 3 3 3

2.
Pendidikan Jasmani, Olahraga dan
Kesehatan 3 3 3

3. Prakarya 2 2 2
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu 46 46 46

B

1. Seni Budaya 3 3 3
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan
3. Kesehatan Kesehatan
4. Kesehatan

3 3 3
3. Prakarya 3 3 3

Jumlah
PER MINGGU

Kelompok A VII VIII
IX

Pendidikan Agama Islam

a. Al-Qur’an Hadits

46 46 46

Sumber: LampiranKeputusan  MenteriAgama RpublikIndonesianomor :165 tahun

2014

B. Implementasi Kurikulum 2013

Implemenatasi Kurikulum merupakan hal yang sangat penting dalam

pelaksanaan Kurikulum. Suatu Kurikulum yang baik dan ideal apabila

perencanannya  sesuai dengan pengimplementasiannya di lapangan. Menurut E.

Mulyasabahwa “implementasi kurikulum merupakan aktualisasi kurikulum dalam

pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik.”22

Kemudian menurut Kurniasih dan Sani bahwa:“implementasi Kurikulum

adalah upaya pelaksanaan atau penerapan kurikulum yang telah ada”. Dalam

implementasi Kurikulum, dituntutupaya sepenuh hati dan keinginan kuat dalam

pelaksanaanya, permasalahan besar akan terjadi apabila yang dilaksanakan

bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang.23

Sedangkan menurutHidayat bahwa: “implementasi kurikulum adalah

bagaimana membelajarkan pesan dalam Kurikulum kepada peserta didik agar

dapat menghasilkan lulusan yang memiliki seperangkat kompetensi sesuai dengan

22E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi....,h. 9.
23Imas Kurniasih & Berlin Sani, Sukses Mengimplementasikan..., h. 5.
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karakteristik dan kemampuan peserta didik masing-masing.”24

Kemudian Miller dan Seller, memberikan definisi implementasi Kurikulum

sebagai berikut:“Implementation as the process of putting into practice an idea,

program, or a set of activities new to the people attempting or expected to

change”.25(Implementasi kurikulum adalah suatu proses pelaksanaan praktek

sesuai ide, program dalam suatu aktivitas yang baru untuk perubahan peserta

didik).

SelanjutnyaMulyasa mengemukakan bahwa implementassi Kurikulum

setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1) Karakteristik Kurikulum, yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu
Kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan,2) Metode
implementasi, yaitumetode yang digunakan dalam implementasi dan 3)
Karakteristik pengguna Kurikulum, yang meliputi pengetahuan,
keterampilan, nilai dan sikap guru terhadap Kurikulum, sertakemampuannya
untuk merealisasikan Kurikulum(curriculum planning) dalam
pembelajaran.26

Berdasarkan definisi implementasi tersebut, implementasi Kurikulum 2013

dapat didefinisikan sebagai suatu proses penerapan ide,konsep, dan kebijakan

Kurikulum (Kurikulum potensial) suatu aktifitaspembelajaran sehingga peserta

didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dengan

lingkungan.

Implementasi kurikulumakan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran

yakni bagaimana agar isi kurikulum dapat dikuasai oleh peserta didik secara tepat

24Sholeh Hidayat,Pengembangan Kurikulum..., h. 158.
25Miller, Jon P, W, Siller, Curikulum Perspetives and Practice(New York & London,

1987), h. 249
26E.Mulyasa, Implementasi Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah,(Jakarta:PT. Bumi

Aksara, 2008), h. 180.
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danoptimal. Dalam hal ini, tugas guru dalam implementasi Kurikulum adalah

mengkondisikan dan memfasilitasi lingkungan belajar agar dapat memberikan

kemudahan belajar peserta didik, sehingga peserta didik mampu berinteraksi

dengan lingkungan eksternal dan terjadi perubahan perilaku sesuai dengan yang

dikemukakan dalam Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan

(SKL).Berkaitan dengan keberhasilan implementasi Kurikulum 2013, dalam

proses pelaksanaan pembelajaran, implementasi Kurikulum 2013 harus mengacu

pada standar proses yang tertera dalam Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 22 Tahun 2016 dijelaskan bahwa:

Standarproses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada
satuanpendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar
Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan
Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan. 27

Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik

antarmata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan

pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning).

Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya

kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan

menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis

pemecahan masalah (project based learning).

27Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaa No 22 Tahun 2016
tentangStandar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Jakarta, Kemendikbu, 2016), h. 1
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Dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun

2016tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, dijelaskan

bahwa:“proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga

ranah tersebut secara utuh/holistik, artinya pengembangan ranah yang satu tidak

bisa dipisahkan dengan ranah lainnya”28 Dengan demikian, proses pembelajaran

secara utuh melahirkan kualitas pribadi yang mencerminkan keutuhan penguasaan

sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Implementasi Kurikulum 2013 dilaksanakan dengan langkah-langkah:

1. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran memainkan peranan penting dalam

pelaksanaan pembelajaran yang meliputi rumusan tentang apa yang akan

diajarkan pada peserta didik, bagaimana cara mengajarkannya, dan seberapa baik

peserta didik dapat menyerap semua bahan ajar ketika peserta didik telah

menyelesaikan proses pembelajarannya.

Menurut Juhanadan Sukiman, menjelaskan bahwa:

Perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaandan
pengembangan dari kurikulum. Selain mengacu pada tuntutan kurikulum,
dalam melakukan perencanaan pembelajaran juga harus mempertimbangkan
situasidan kondisi serta potensi yang ada di sekolah (Madrasah)29

Berdasarkan defenisi tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa

perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaan dari pengembangan

dari kurikulum yang mengacu pada tuntutan kurikulum yang mana

28Lampiran Keputusan Menteri..., h. 4
29JumhanaNana dan Sukirman,Perencanaan Pembelajaran. (Bandung: UPI Press.2008),

h. 40
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dalammelakukan perencanaan pembelajaran harus mempertimbangkan  situasi

dan

kondisi serta potensi yang ada di Madrasah.

SelanjutnyaWaterston dalam Sa’ud dan Makmunbahwa:

Functional planning involves the application of a rational system of choices
among feasibel cources of educational invesment and the other development
actions based on a consideration of economic and social cost and benefits”.
(perencanaan pembelajaran adalah investasi pendidikan yang dapat
dijalankan dan kegiatan-kegiatan pembangunan lain yang didasarkan atas
pertimbangan ekonomi dan biaya serta keuntungan sosial).30

Sedangkan menurut Banghart dan Trull  dalam Hernawanbahwa:

Perencanaan pembelajaran merupakan proses penyusunan materi pelajaran,
penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode
pembelajaran, dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa
satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan.31

Dari defenisi tersebut di atas maka dapat dipahami bahwaperencanaan

pembelajaran merupakan suatu investasi pendidikan yang dapat dijalankan dan

kegiatan-kegiatan pembangunan lain yang didasarkan atas pertimbangan ekonomi

dan biaya serta keuntungan sosialatau proses penyusunan materi, penggunaan

media, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dalam suatu alokasi

waktu yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran.

Kemudian definisi yang dikemukakan oleh Guruge dalam Sa’ud dan

Makmunbahwa:

A simple definision of educational planning is the process of preparing
decisions for action in the future in the field of educational development is
the funtion of educational planning”.(perencanaan pembelajaran adalah

30Udin Syaefudin Sa’ud, Abin Syamsuddin Makmun, Perencanaan Pendidikan Suatu
Pendekatan Komprehensif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), h. 4.

31Hernawan, H A dkk. Belajar dan Pembelajaran. (Bandung : UPI  Press,2007), h. 34
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proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan
pendidikan adalah tugas perencanaan pendidikan)32.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran

merupakan salah satu hal yang dapat membantu guru dalam melaksanakan

tugasnya dalam proses pembelajaran untuk menolong pencapaian suatu sasaran

atau tujuan secara lebih mudah dengan memperhatikan komponen-komponennya

yang meliputi tujuan, bahan, metode atau teknik, serta evaluasi atau penilaian.

Perencanaan pembelajaran dirancang mulai dengan merumuskan program

tahunan, program semester, analisis materi pelajaran, pengembangan silabus,

rencana pelaksanaan pembelajaran, program remedial, dan program

pengayaan,kemudian merumuskan bahan pelajaran yang akan diajarkan.

Selanjutnya merencanakan penggunaan alat bantu dan metode mengajar

yang diusahakan dan dipilih oleh guru agar menumbuhkan semangat peserta

didik. Perumusan perencanaan pembelajaran yang terakhir tentang penilaian yang

terdiri dari sejumlah pertanyaan yang problematis, sehingga menuntut peserta

didik untuk berpikir secar optimal dan jika perlu diberikan tugas-tugas yang harus

dikerjakan di kelas atau di rumahPemikiran-pemikiran yang tertuang dalam

rencana pelaksanaan pembelajaran harus secara konsekuen dipraktekkan pada

waktu guru melakukan pembelajaran.Dengan berpedoman pada rencana

pelaksanaan pembelajaran yang dibuatoleh guru, guru harus menciptakan

lingkungan belajar yang mendorong kreativitas peserta didikdalam proses

pembelajaran.

32Udin Syaefudin Sa’ud, Abin Syamsuddin Makmun, Perencanaan Pendidikan…, h. 4.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 22Tahun 2016tentang standar prosespendidikan Dasardan

Menengah dijelaskan bahwa:

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi.
Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan
pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian
pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP
disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan.33

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami

bahwaperencanaan pembelajaran pada Kurikulum 2013 dirancang dalam bentuk

silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada

Standar Isi dan disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

a. Silabus

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap

bahan kajian mata pelajaran. Selain itu, silabus digunakan sebagai acuan dalam

pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus dikembangkan

berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar isi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah

menyebutkan bahwa silabus paling sedikit memuat: identitas mata pelajaran (tema

atau sub tema); identitas sekolah (nama satuan pendidikan dan kelas); kompetensi

inti yang merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam

aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik

untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran; kompetensi dasar yang

33Lampiran, Peraturan Menteri Pendidikan..., h. 5



36

merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan

keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran; tema; materi pokok yang

memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam

bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi;

pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik

untuk mencapai kompetensi yang diharapkan; penilaian yang merupakan proses

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil

belajar peserta didik; alokasi waktu yang disesuaikan denganjumlah jam pelajaran

dalam struktur Kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; sumber belajar

(dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar

lain yang relevan).

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

1) Hakekat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan

dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya

mencapai Kompetensi Dasar (KD).

Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara

lengkap dan sistematis agar dalam kegiatan pembelajaran dapat berlangsung

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
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perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KI

dan KD atau sub tema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.

2) Prinsip-Prinsip Pengembangan RPP

Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip dalam

suatu RPP. Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses Pendidikan

Dasar dan Menengah menyebutkan bahwa, prinsip-prinsip pengembagan RPP

adalah:

a) Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat
intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial,
emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang
budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.

b) Partisipasi aktif peserta didik.
c) Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi,

minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian.
d) Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk

mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan
berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.

e) Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program
pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.

f) Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indiator pencapaian kompetensi,
penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.

g) Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata
pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.

h) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi,
sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi34

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip

pengembagan RPP adalah memperhatikan perbedaan individual peserta didik,

mendorong partisipasi aktif peserta didik, pembelajaran berpusat pada peserta

didik,mengembangkan budaya membaca dan menulis, pemberian umpan balik

34Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan..., h.7



38

dan tindak lanjut, menekankan pada keterpaduan semua komponen pembelajaran,

mengakomidir pembelajaran tematik-terpadu dan menerapkan teknologi informasi

dan komunikasi.

3) Komponen dan Sistematika RPP

Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan

menengah menyebutkan bahwa komponen RPP terdiri dari:

a) identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan;
b) identitas mata pelajaran atau tema/subtema;
c) kelas/semester;
d) materi pokok;
e) alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan

beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia
dalam silabus dan KD yang harus dicapai;

f) tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan
menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;

g) kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
h) materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang

relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator
ketercapaian kompetensi;

i) metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang
disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai;

j) media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk
menyampaikan materi pelajaran;

k) sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar,
atau sumber belajar lain yang relevan;

l) langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti,
dan penutup; dan

m) penilaian hasil pembelajaran. 35

Dari kompenen-komponen tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa

RPP sedikitnya memuat tentang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran,metode

35Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan..., h. 6-7
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pembelajaran,sumberbelajar, dan penilaianyang merupakan satu kesatuan yang tak

dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan tahapanyang kedua dilaksanakan

oleh guru dalam proses pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru

berpedoman pada persiapan yang telah dibuat dalam bentuk perencanaan

pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP,

meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Menurut Sudjana bahwa:

pelaksanaan pembelajaran adalah ”proses yang diatur sedemikian rupa menurut

langkah-langkah tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan”.36

Sedangkan menurut Bahri dan Aswanbahwa:

Pelaksanaan pembelajaran adalah ”suatu kegiatan yang bernilai edukatif,
nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan peserta didik.
Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan pelaksanaan pembelajaran yang
dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan
sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai.37

Dari penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan

pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang telah direncanakan sedemikian rupa

secara runtut dimana terjadi antara guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan

tertentu dalam kegiatan pembelajaran.

Pada pelaksanaan pembelajaran, guru mempunyai pengaruh besar sebagai

pengendali dan pelaksana dalam proses pembelajaran sehingga interaksi antara

guru,pesertadidikdan bahan pelajaran sebagai perantara dapat berjalan dengan

36Nana Sudjana. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar.(Bandung: Rosdakarya. 2010)
h. 136

37Syaiful Bahri dan Aswan Zain,Strategi Belajar Mengajar.(Jakarta: Rineka Cipta. 2010),
h. 111
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efektif dan efisiensi sehingga proses pembelajaran dengan baik.

Dalam  lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan Dasar

danMenengahmenjelaskan bahwa pelaksanaanpembelajaran merupakan bagian

dari

implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.38

a. Kegiatan Pendahuluan

Pendahuluan merupakankegiatan awal dalam suatu pertemuan dalam

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan

perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22

tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menjelaskan

bahwa,  dalam kegiatan pendahuluan guru wajib:

1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
pembelajaran;

2) Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat
dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan
contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional, serta
disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik;

3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;

4) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan
dicapai; dan

5) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai
silabus.39

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami

bahwakewajiban seorang guru dalam melakukan kegiatan pendahuluan, guru

38Lampiran Peraturan Menteri..., h. 11
39Lampiran Peraturan Menteri..., h. 11



41

menyiapkan peserta didik secara psikis maupun fisik untuk mengikuti proses

pembelajaran, selanjutnya guru memberi motivasi belajar peserta didik secara

kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari

dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan

internasional.Setelah itu, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari

kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan

dicapai serta menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai

silabus.

Dalam menyukseskan implementasi Kurikulum 2013, kegiatan awal atau

pembukaan pembelajaran berbasis kompetensi dan karakter menurut Mulyasa

mencakup:

1) Pembinaan keakraban, bertujuan untuk mengkondisikan peserta didik agar
mereka siap melakukan kegiatan belajar. Terbinanya suasana akrab sangat
penting untuk mengembangkan sikap terbuka dalam kegiatan belajar, dan
pembentukan kompetensi peserta didik.

2) Pretes (tes awal), kegiatan pretes yang berfungsi untuk menyiapkan
peserta didik dalam proses belajar karena dengan pretes maka pemikiran
mereka akan terfokus pada soal-soal yang harus mereka jawab/kerjakan,
kemudian untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didiksehubungan
dengan proses pembelajaran yang dilakukan,40

Dari pernyataan tersebut maka dapat dipahami bahwa kegiatan awal atau

pembukaan pembelajaran berbasis kompetensi dan karakter mencakup pembinaan

keakraban, yang bertujuan untuk mengkondisikan peserta didik agar mereka siap

melakukan kegiatan belajar  dan pretes (tes awal), yang berfungsi untuk

menyiapkan peserta didik dalam proses pembelajaran.

40E. Mulyasa. Pengembangan dan Implementasi...,h.126.
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b. Kegiatan Inti

Kegiatan Inti adalahtahappenyampaian pelajaran. Tahap ini merupakan

tahap pelaksanaan tugas bagi seorang guru dalam menyalurkan ilmu pengetahuan

agar tujuan yang ingin dicapai dapat diraih. Kegiatan ini mestinya dilakukan oleh

guru dengan cara-cara yang bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi peserta didik agar dengan cara yang aktif peserta

didikdapat menjadi seorang pencari informasi, serta dapat memberikan

kesempatan yang memadai bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Dalam  lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan

menengah menjelaskan bahwa:

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran,
media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan
karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan
tematik dan /atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan
penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya
berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan
karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.41

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwadalam kegiatan

inti ini, guru menggunakan model, metode, media, dan sumber belajar yang

disesuaikan dengan karakteristik guru dan mata pelajaran.  Guru harus

menggunakan pendekatan tematik dan /atau tematik terpadu dan/atau saintifik

dan/atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang

41Lampiran Peraturan Menteri..., h. 11.
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menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based learning)

disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang satuan pendidikan.

Berdasarkan lampiran PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan

dasar dan menengah menjelaskan bahwa ada tiga kompetensi yang ingin dicapai

dalam pembelajaran yaitu: sikap, pengetahuan dan keterampilan42. Pencapaian

kompetensidisesuaikan dengan karakteristikkompetensi dan aktivitas

belajarpeserta didik, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Sikapsesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih

adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai,

menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran

berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong peserta didik untuk

melakuan aktivitas tersebut.

2) Pengetahuandiperoleh melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan,

menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteritik aktivititas belajar

dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan

aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan

saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan

belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk

mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik

individual maupun kelompok, disarankan yang menghasilkan karya berbasis

pemecahan masalah (project based learning).

42Lampiran Peraturan Menteri..., h. 11.
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3) Keterampilan, diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba,

menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan sub topik) mata

pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik

untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan

keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus

belajar berbasis penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning) dan

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project

based learning).

Rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dapat kita lihat

tabel berikut ini

Tabel 2.3

Rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan

Sikap Pengetahuan Keterampilan
Menerima Mengingat Mengamati

Menjalankan Memahami Menanya
Menghargai, Menerapkan Mencoba
Menghayati Menganalisis Menalar

Mengamalkan Mengevaluasi Menyaji
Mencipta Mencipta

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016

c. Kegiatan Penutup

Kegiatan penutup adalah kegiatan akhir dari suatu proses pembelajaran

BerdasarkanlampiranPeraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan

menengah menjelaskan bahwa Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta
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didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk

mengevaluasi:

1) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh
untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun
tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung;

2) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
3) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik

tugas individual maupun kelompok; dan
4) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan

berikutnya.43

Berdasarkan penjelasan teresebut di atas maka dapat dipahami bahwa

dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual

maupun kelompok melakukan kegiatan evaluasi dari seluruh rangkaian aktivitas

pembelajaran dan hasil evaluasi yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama

menemukan manfaat dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; selanjutnya

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; yang kemudian

melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas

individual maupun kelompok; dan menginformasikan rencana kegiatan

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

3. Penilaian Pembelajaran

a. Pengertian Penilaian

Penilaian merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan untuk

mengetahui perkembangan dan tingkat pencapaian hasil pembelajaran.Dalam

Bahasa Inggris penilaian hasil belajar sering disebut measurement, assessment,

dan evaluation yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang setelah

menjalani proses pembelajaran.

43Lampiran Peraturan Menteri,.. h. 12
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Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk

menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Fokus penilaian pendidikan

adalah keberhasilan belajar peserta didik.44 Kemudian berdasarkan PP No. 19

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Ayat 17 disebutkan

bahwa “Penilaian hasil belajar merupakan komponen penting dalam sistem

pendidikan yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan maupun pemerintah

untuk mengetahui perkembangan dan tingkat ketercapaian hasil belajar yang

diharapkan. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik dan satuan

pendidikan merupakan penilaian internal (internal assessment), dan penilaian

eksternal (external assessment).45

Selanjutnya menurut Syatibi bahwa:

Penilaian pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan atau harga atau
nilai berdasarkan kriteria tertentu. Proses belajar mengajar adalah proses
yang bertujuan. Tujuan tersebut dinyatakan dalam rumusan tingkah laku
yang diharapkan dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pengalaman
belajarnya. Hasil yang diperoleh dari penilaian dinyatakan dalam bentuk
hasil belajar. Oleh sebab itu tindakan atau kegiatan tersebut dinamakan
penilaian hasil belajar46

Sedangkan menurut  Sudjana bahwa:

Evaluasi merupakan proses memberikan atau menentukan nilai kepada
objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.” Evaluasi pembelajaran
merupakan penilaian kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik yang
dilakukan secara berkala berbentuk ujian, hasil praktik, tugas harian, atau
pengamatan oleh guru. Bentuk ujian meliputi ujian tengah semester, ujian
akhir semester, dan ujian tugas akhir.47

44Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1
Ayat 17.

45RahmatRaharjo Syatibi,Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, (Yogyakarta
Azzagrafika, 2013), h. 129.

46Rahmat Raharjo Syatibi, Pengembangan dan Inovasi..., h. 129.
47Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. (Bandung: Remaja

Rosdakarya). h. 53.
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Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkanbahwa

evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data yang dilakukan secara terus

menerus untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan

pendidikan sudah tercapai, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan

keputusan untuk kemajuan pembelajaran.

Keberhasilan belajar peserta didik hanya dapat diketahui dengan evaluasi

yang dilakukan oleh pendidik dengan kriteria tertentu. Penilaian proses dan hasil

belajar pada tataran satuan pendidikan dilakukan oleh pendidik, satuan

pendidikan, dan pemerintah. Penegasan itu tertulis pada Peraturan Pemerintah No.

19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 63, ayat (2) disebutkan

bahwa:

Teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, obserasi, tes praktek, dan
penugasan perseorangan atau kelompok. Penilaian hasil belajar yang
dilakukan oleh guru dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar,
dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.48

Dari penyataan tersebut di atas maka dapat dipahamibahwapenilaian

yang dialakukan guruuntuk memantau proses pembelajaran, kemajuan belajar,

dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, dengan

memakai jenis penilaianberupa tes tertulis, obserasi, tes praktek, dan penugasan

perseorangan atau kelompok.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 23 Tahun

2016 tentang Standar Penilaian Pendidikanpasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan,
manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar

48Peraturan Pemerintah 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 63,
ayat (2).
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peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar
peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.49

Selanjutnya berdasarkan lampiran Keputusan Menteri Agama No 163 Tahun

2014 tentang Standar Penilaian Pendidikan menjelaskan bahwa:

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme,
prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian
pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk
mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, penilaian dalam pengertian
ini mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio,
ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester,
ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan
ujian madrasah50

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwastandar

penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip,

mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik dengan

berbagai macam bentuk penilaian penilaian otentik, penilaian diri, penilaian

berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan

akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian

nasional, dan ujian madrasah.

Penjelasan penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan

pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik

mencakup:

1) Penilaian otentik, yang dilaksanakan secara komprehensif untuk menilai mulai
dari input, proses, dan output pembelajaran.

2) Penilaian diri, yang dilaksanakan sendiri oleh peserta didik.
3) Penilaian berbasis portofolio, yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan

proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan/atau
kelompok di dalam maupun di luar kelas khususnya pada sikap/perilaku dan
keterampilan.

49Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 23 Tahun 2016 tentang Standar
Penilaian Pendidikan (Jakarta: Kemendikbud, 2016),  h. 2.

50Lampiran Keputusan Menteri,... h. 311



49

4) Ulangan, yang dilaksanakan untuk mengukur pencapaian kompetensi
peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk
memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.

5) Ulangan harian, yang dilaksanakan secara periodik untuk menilai
kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu KD atau lebih.

6) Ulangan tengah semester, yang dilaksanakan oleh guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan kegiatan
pembelajaran selama setengah semester.

7) Ulangan akhir semester, yang dilaksanakan oleh guru untuk mengukur
pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.

8) Ujian Tingkat Kompetensi, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan untuk
mengetahui pencapaian tingkat kompetensi.

9) Ujian Mutu Tingkat Kompetensi, yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk
mengetahui pencapaian tingkat kompetensi.

10) Ujian Nasional, yang dilaksanakan secara nasional guna mengukur
kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai
pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).

11) Ujian madrasah/sekolah, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan guna
mengukur pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada
UN. Dilakukanoleh satuan pendidikan.51

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No

23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan pasal 3 dijelaskan

bahwaPenilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan

menengah meliputi aspek:

1)sikap; merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk
memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. 2)
pengetahuan;merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur
penguasaan pengetahuan peserta didik. dan 3) keterampilanmerupakan
kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik
menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu52

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa

penilaian hasil belajar peserta didikmencakup penilaian kompetensi sikap,

pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat

digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar

51Lampiran Keputusan Menteri...., h. 274
52Peraturan MenteriPendidikan..., h. 4.
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yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi,

kompetensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses.

b. Bentukdan InstrumenPenilaian

Bentuk penilaian hasil belajar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan

pembelajaran berbeda yangdigunakan dalammenilaikompetensi sikap,

pengetahuan, dan keterampilan.Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar

penilaian pendidikan pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa penilaian hasil belajar

oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau

bentuk lain yang diperlukan. Sedangkan pasal (2) dinyatakan bahwapenilaian

hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk: (a) mengukur dan mengetahui

pencapaian kompetensi peserta didik; (b) memperbaiki proses pembelajaran; dan

(c)menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir

semester, akhir tahun. dan/atau kenaikan kelas.53

Berdasarkan pasal tersebut di atas maka dapat di jelaskanbahwa bentuk

penilaian hasil belajar yaitu bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau

bentuk lain yang diperlukan. Sedangkan  kegunaanya yaitu mengukur dan

mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik,memperbaiki proses

pembelajaran danmenyusun laporan kemajuan hasil belajar.

Kemudian instrumen penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan No 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan pasal

14  dijelaskan bahwa:

53Lampiran Keputusan Menteri..., h. 5
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Pasal (1)Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk
penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok,
dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat
perkembangan peserta didik. Pasal (2) Instrumen penilaian yang digunakan
oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan/atau ujian
sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa,
serta memiliki bukti validitas empirik. Pasal (3)  Instrumen penilaian yang
digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan
substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta
menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah,
dan antartahun. 54

Berdasarkan pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa

instrumen penilaian yang digunakan dalam menilai berbeda antara pendidik,

satuan pendidikan dan pemerintah. Pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes,

pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang

sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta

didik.Satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan/atau ujian

sekolah/madrasah dan pemerintah dalam bentuk UN.

c.Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikanpasal 9

ayat (1) disebutkan bahwamekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik

dilakukukan dengan:

a. perancangan metode penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus;

b. penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik
penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali
kelas atau guru kelas;

c. penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan
penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai;

54Lampiran Keputusan Menteri..., h. 11
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d. penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio,
dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai;

e. peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti
pembelajaran remedial; dan

f. hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik
disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi.55

Bedasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat dipaham bahwa

mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik  dilakukan dengan: penyusunan

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus, penilaian aspek

sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan dilaporkan oleh wali kelas atau

guru kelas, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan,

dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai, penilaian keterampilan

dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, peserta didik yang belum

mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedial; dan

pengetahuan dan keterampilan peserta didik ditulis dalam bentuk angka dan

dideskripsikan.

Kemudian dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan pasal 12

dijelaskan bahwa prosedur urutan penilaian pada  setiap kompetensi yang ingin

dicapai adalah sebagai berikut:

a. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan:
1) mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran;
2) mencatatperilaku peserta didik dengan menggunakan

lembarobservasi/pengamatan;
3) menindaklanjuti hasil pengamatan; dan
4) mendeskripsikan perilaku peserta didik.

b. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan:
1) menyusun perencanaan penilaian; mengembangkan instrumen penilaian;

55Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor 23 Tahun
2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, (Jakarta: Kemendikbud, 2016), h. 7
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2) melaksanakan penilaian;
3) memanfaatkan hasil penilaian; dan
4) melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan

deskripsi.
c. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan:

1) menyusun perencanaan penilaian;
2) mengembangkan instrumen penilaian;
3) melaksanakan penilaian;
4) memanfaatkan hasil penilaian; dan
5) melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan

deskripsi.56

Bedasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat

disimpulkanbahwaprosedur urutan penilaian pada setiap kompetensi yang ingin

dicapai berbeda antara penilaian  sikap dengan penilaian pengetahuan dan

keterampilan.

a. Penilaian sikap dilakukan selama dalam proses pembelajaran sedangkan

penilaian pengetahuan dan keterampilan diawali dengan menyusun

perencanaan penilaian,

b. Penilaian sikapmenggunakan lembar observasi/ pengamatan; sedangkan

aspek pengetahuan dan aspek keterampilan mennggunakan instrumen

penilaian.

c. Hasil penilaian sikap dalam bentuk mendeskripsikan perilaku peserta didik

sedangkan hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dalam bentuk angka.

Selanjutnyadalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaianpendidikanPasal

13dinyatakan bahwaprosedur penilaian dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan

dengan urutan:

56Peraturan Menteri Pendidikan,..., h. 9
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a. menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun;
b. menyusun kisi-kisi penilaian;
c. membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaian;
d. melakukan analisis kualitas instrumen;
e. melakukan penilaian;
f. mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan 57

Bedasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan  prosedur

penilaian  dan  hasil  belajar  oleh  pendidik diawali dengan penetapan tujuan

penilaian yang mengacu pada RPP, menyusun kisi-kisi, membuat instrumen,dan

pedoman penilaian, menganalisis kualitas instrumen melaksanakan penilaian;

mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian.

C. Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits

1. Pengertian Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits

Al-Qur’an dan Hadits merupakan sumber hukum Islam yang dijadikan

acuan utama umat Islam. Untuk itu, wajib bagi umat Islam mempelajarinya agar

dapat memahami isi kandungan Al-Qur’an dan Hadits. Al-Qur’an Hadits yang

dimaksud disini adalah nama sebuah mata pelajaran yang diajarkan di tingkat

MTs dan MA.58

Dalam Peraturan MenteriAgamaNo. 912 Tahun 2013tentangKurikulum

2013 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab dijelaskanbahwa:

Mata pelajaran Al-Qur’anHadits Madrasah Tsanawiyah merupakan
peningkatan dari Al-Qur'an Hadits yang telah dipelajari oleh peserta didik di
MI/SD. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari,
memperdalam serta memperkaya kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits terutama
menyangkut dasar-dasar keilmuannya sebagai persiapan untuk melanjutkan
kependidikan yang lebih tinggi, serta memahami dan menerapkan tema-
tema tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi, demokrasi

57Peraturan Menteri Pendidikan..., h. 9-10
58Adri Efferi, Materi dan Pembelajaran Qur’an Hadis MTs-MA,(Kudus, Buku Daros,

2013), h. 1.
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serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Al-
Qur'an dan Al-Hadits sebagai persiapan untuk hidup bermasyarakat.59

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa secara

substansial, mata pelajaran Al-Qur'an Hadits memiliki kontribusi dalam

memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan

mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an

Haditssebagai sumber utama ajaran Islam dan sekaligus menjadi pegangan dan

pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari.

2. Tujuan Mata Pelajaran Al-Qur’anHadits

Tujuan kelompokmatapelajaran Pendidikan Agama IslamdanBahasa

ArabdiMadrasahTsanawiyahkhususnya Al-Qur’anHadits. merupakan kelanjutan

dan kesinambungan denganmatapelajaran Al-Qur’anHadits pada jenjang

pendidikan di MI, terutama pada penekanan kemampuan membaca Al-

Qur’anHadits, pemahamansurah-surah pendek, dan mengaitkannya dengan

kehidupan sehari-hari.

Perintah belajar dan membaca Al-Qur’an sejalan dengan perintah Allah

untuk  membaca yang  sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam (QS. Al-Alaq,

[96]: ayat 1 sampai 5 yang berbunyi:

َن ِمۡن َعلٍَق ١ٱۡقَرۡأ بِٱۡسِم َربَِّك ٱلَِّذي َخلَ  نَسٰ ٤ٱلَِّذي َعلََّم بِٱۡلقَلَِم ٣ٱۡألَۡكَرُم ٱۡقَرۡأَوَربُّكَ ٢َخلََق ٱۡإلِ
َن َما لَۡم یَۡعلَۡم  نَسٰ ٥َعلََّم ٱۡإلِ

-

Terjemahnya: (1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang
menciptakan, (2). Dia telah menciptakan manusia dari
segumpal darah, (3). Bacalah, dan Tuhanmulah Yang
Maha Pemurah (4). Yang mengajar (manusia) dengan

59Peraturan Menteri Agama No. 912 Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran
Pendidikan Agama dan Bahasa Arab, (Bab 3, 2013), h. 47.
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perantaran kalam, (5). Dia mengajar kepada manusia
apa yang tidak diketahuinya60.

Berdasarkan Lampiran Keputusan MenteriAgama RI Nomor165Tahun

2014 menyatakan bahwatujuan mata pelajaran Al-Qur’an-Hadits adalah:

a. MeningkatkankecintaanpesertadidikterhadapAl Qur’andanHadits.
b. Membekalipesertadidikdengandalil-dalilyangterdapatdalam Al-

Qur’an dan Hadits sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi
kehidupan.

c. Meningkatkankekhusyukan pesertadidik dalam beribadah terlebihsalat,
dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isikandungan surah/ayat
dalam surat-surat pendek yang mereka baca.61

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 912 dikemukakan

bahwamata pelajaran Al-Qur'an Hadits di MTs bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Qur'an dan Hadits
b. Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-

Qur'andan Hadits sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi
kehidupan

c. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan AlQur'an dan
Haditsyang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang Al-Qur'an dan
Hadits.62

Bedasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahamibahwatujuan mata

pelajaran Al-Qur’an-Haditsdi MTs adalah untuk meningkatkan kecintaan peserta

didik terhadap Al-Qur'an dan Hadits, sebagai bekal dan pedoman peserta didik

dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan berdasarkan Al-Qur’an-Haditsserta

meningkatkan pengetahuan,pemahaman dan pengamalan isi kandungan AlQur'an

dalam kehidupan sehari-hari.

3. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits

60Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tejemahnya (Surabaya CV. Jaya Sakti, 1984),
h.1079

61Lampiran Keputusan MenteriAgama RI Nomor :165tahun  2014..., h. 45
62Peraturan Menteri Agama No. 912 Tentang “Kurikulum Madrasah 2013 Mata

Pelajaran Pendidikan Agama dan Bahasa Arab”, (Bab 3, 2013) h. 47
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Berdasarkan lampiran Keputusan MenteriAgama RI Nomor:165 tahun

2014bahwa ruang lingkup mata pelajaran Al-Qur’an Hadits MTs antara lain:

a. Membacadanmenulisyangmerupakanunsurpenerapanilmu tajwid.
b. Menerjemahkanmakna(tafsiran)yang merupakan pemahaman,

interpretasiayat, dan Haditsdalam memperkaya hazanah intelektual.
c. Menerapkanisikandunganayat/Haditsyangmerupakanunsur pengamalan

nyata dalam kehidupan sehari-hari.63

Bedasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa ruang

lingkup mata pelajaran Al-Qur’an Hadits MTs adalah: membacadanmenulis

sesuai dengan ilmu tajwid,menerjemahkanmakna(tafsiran)Al-Qur’anHadits dan

mengamalkankandunganAl-Qur’an Hadits dalam kehidupan sehari-hari.

4. Alat/Media dan Sumber Pembelajaran Al-Qur’an Hadits

Alat/media pembelajaran adalah alat bantu  yang digunakan dalam proses

pembelajaran guna membantu untuk mencapai suatu tujuan dari proses

pembelajaran  tersebut.  Sumber adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai

tempat dimana bahan pembelajaran itu didapat untuk belajar seseorang. Alat dan

sumber pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran Al-Qur’an Haditsdi

antaranya adalah alat multimediseperti:komputer/laptop beserta infocus.

5. Metode dan Pendekatan Pembelajaran Al-Qur’an Hadits

a. Metode Pembelajaran

Metode merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pembelajaran

Al-Qur’an Hadits metode sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam

proses pembelajaran. Dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits menggunakan

metode antara lain:

63Lampiran Keputusan MenteriAgama RI Nomor :165tahun  2014,..., h. 47-48



58

1) MetodePembelajaran Inquiry

Metode pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang

menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis.

Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Sanjaya bahwa:

Metode pemebelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaranyang
menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencapai
dan menemukan jawaban sendiri dari suatu masalah yang dipetanyakan.
Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan  melalui tanya jawab antara
guru dan peserta didik.64

Dari pernyataan tersebut maka dapat dipahami bahwametodepembelajaran

inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses

berpikir secara kritis dan analitis untuk mencapai dan menemukan jawaban sendiri

dari suatu masalah yang dipertanyakan.

Sejalan dengan hal tersebut, Trianto mengatakan bahwa kemampuan yang

diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran inquiryadalah sebagai berikut: (1)

mengajukan pertanyaan atau permasalahan, (2) merumuskan hipotesis, (3)

menumpulkan data, (4) analisa data, (5) membuat kesimpulan65. Sedangkan

menurut  Sagala bahwa: ada lima tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan

metode pembelajaran inkuiry/discovery yaitu: (1) perumusan masalah untuk

dipecahkan peserta didik (2) menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal

denga istilah hipotesa (3) peserta didik mencari informasi, data fakta yang

diperlukan untuk menjawab permasalahan/hipotesias (4) menarik kesimpulan

64Wina Sanjaya, Metode Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
(Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007), h. 194

65Trianto,Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik, (Jakarta: Prestasi Pustaka),
h. 2007
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jawaban atau generalisasi dan (5) mengaplikasikan kesimpulan/generalisasi dala

situasi baru.66

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tahapan

dalam pembelajaran inquiri adalah perumusan masalah untuk dipecahkan peserta

didik, menetapkan jawaban sementara (hipotesa), mencari informasi, data fakta

yang diperlukan untuk menjawab permasalahan/hipotesias, menarik kesimpulan

jawaban atau generalisasi dan mengaplikasikan kesimpulan/generalisasi.

b) Metode Pembelajaran Berbasis Masalah

Metodepembelajaran berbasis masalahsebagai rangkaian aktivitas

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang

dihadapi secara ilmiah.

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Sanjaya bahwa:

Terdapat tiga ciri utama metodepembelajaran berbasis masalah yaitu:
(1)merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, dalam kegiatan
pembelajaran peserta didik aktif berfikir, berkomunikasi, mencari dan
megolah data dan akhirnya menyimpulkan.(2) aktivitas pembelajaran
diarahkan untuk memecahkan masalah, artinya tampa masalah tak akan
mungkin ada pembelajaran. (3) pemecahan masalah dilakukan dengan
menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah67

Dari pernyataan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa

metodepembelajaran berbasis masalahdalam kegiatan pembelajaran peserta didik

aktif berfikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data dan akhirnya

menyimpulkan, pembelajaran diarahkan untuk memecahkan masalah dan

dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah.

c) Metode Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir

66Syaiful, Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta 2003), h. 197
67Wina Sanjaya, Metode Pembelajaran Berorientasi… h. 220.
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Metode pembelajaran peningkatan kemampuan kerpikir merupakan metode

pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir peserta

didik melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk

memecahkan masalah yang diajukan.

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Sanjaya bahwa:

Metode pembelajaran peningkatan kemampuan kerpikir mengandung tiga
yaitu: (1) metode pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan
kemampuan berpikir, (2) metode yangmenelaah fakta-fakta sosial atau
pengalaman sosial merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir
berdasarkan kemampuan anak didik menskripsikan hasil pengamatan
mereka terhadap berbagai fakta dan data yang mereka peroleh dalam
kehidupan sehari-hari dan (3) metode yangsasaran akhirnya adalah
kemampuan anak untuk memecahkan masalah-masalah sosial sesuai denga
taraf perkembangan anak.68

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa metode

pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir mengandungpembelajaran yang

bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir,menelaah fakta-fakta sosial

atau pengalaman sosial merupakan dasar pengembangan kemampuan

berpikirdanuntuk memecahkan masalah-masalah sosial sesuai denga taraf

perkembangan anak peserta didik.

d) Metode Pembelajaran Kooperatif

Metode pembelajaran kooperatifadalah rangkaian kegiatan metode

pembelajaran yang menekankan pada proses kerja sama dalam suatu kelompok

yang bisa terdiri dari 3 sampai 5 orang peserta didik untuk mempelajari sesuatu

materi akademik yang spesifik sampai tuntas. Melalui metode pembelajaran

kooperatifpeserta didik didorong untuk bekerja sama secara maksimal sesuai

dengan keadaan kelompoknya. Menurut Sanjaya ada empat unsur penting dalam

68Wina Sanjaya, Metode Pembelajaran Berorientasi…, h. 225.
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metode pembelajaran kooperatifyaitu: (1) adanya peserta dalam kelompok, (2)

adanya aturan kelompok, (3) adnya upaya belajar setiap anggota kelompok (4)

adanya tujuan yang harus dicapai.69

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa metode

pembelajaran kooperatif memiliki unsur-unsuradanya peserta dalam kelompok,

adanya aturan kelompok, adanya upaya belajar setiap anggota kelompok dan

adanya tujuan yang harus dicapai

e) Metode Pembalajaran Diskusi Kelas

Metode pembelajaran diskusi kelas merupakan suatu situasi dimana guru

dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik yang lain saling bertukar

pendapat secara lisan.

Menurut Trianto bahwa:

Metode pembelajaran diskusi kelas adalah suatu situasi dimana guru dengan
peserta didik, peserta didik dengan peserta didik yang lain saling bertukar
pendapat secara lisan, saling berbagi gagasan dan pendapat. Pertanyaan yang
diajukan untuk membangkitkan diskusi berada pada tingkat kognitif yang
tinggi70

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa

metodepembelajaran diskusi kelas situasi dimana guru dengan peserta didik,

peserta didik dengan peserta didik yang lain saling bertukar pendapat secara lisan,

saling berbagi gagasan dan pendapat. Pertanyaan yang diajukan untuk

membangkitkan diskusi berada pada tingkat kognitif yang tinggi.

b. Pendekatan Pembelajaran

Guru mata pelajaran Al-Qur’an Haditsdalam melaksanakan pembelajaran

69Wina Sanjaya, Metode Pembelajaran Berorientasi…, h. 239.
70Trianto,Pembelajaran Inovatif Berorientasi …, h. 117
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dapat menggunakan berbagai macampendekatan. Pedekatan-pendekatan tersebut

sebagai berikut:

1) Pendekatan Kompetensi

Dalam hubungannya dengan proses pembelajaran, kompetensi menunjuk

kepada perbuatan (performance) yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi

tertentu dalam proses pembelajaran.

Menurut Sagala bahwa implikasi terhadap pembelajaran adalah sebagai

berikut: Pertama, pembelajaran perlu lebih menekankan pada pembelajaran

individual meskipun dilaksanakan secara klasikal, dalam pembelajaran perlu

diperhatikan perbedaan peserta didik. Dalam hal ini misalnya tugas diberikan

secara individu, bukan secara kelompok. Kedua , perlu diupayakan lingkungan

belajar yang kondusif, dengan metode dan media yang bervariasi yang

memungkinkan setiap peserta didik mengikuti kegiatan belajar dengan tenang

dan menyenangkan. Ketiga, dalam pembelajaran perlu diberikan waktu yang

cukup, terutama dalam penyelesaian tugas/praktekpembelajaran agar setiap

peserta didik dapat mengerjakan tugas belajar dengan baik. Apabila waktu yang

tersedia di sekolah tidakmencukupi, berilah kebebasan kepada peserta didik

untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan di luar kelas.71

2) Pendekatan Ketrampilan Proses

Pendekatan ketrampilan proses merupakan pendekatan pembelajaran yang

71Syaiful Sagala. Konsep  dan  Makna…, h. 173
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menekankan pada aktivitas dan kreativitas peserta didik

dalammemperolehpengetahuan, keterampilan,nilai dansikap,sertamenerapkan

dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Suryobrotobahwa kemampuan-kemampuan yang menunjukkan

keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran tersebut dapat

dilihatmelalui partisipasi dalam kegiatan pembelajaran berikut :

1) Kemampuan bertanya,
2) Kemampuan melakukan pengamatan,
3) Kemampuan mengidentifikasi dan mengklasifikasi hasil pengamatan,
4) Kemampuan menafsirkan hasil identifikasi dan klasifikasi,
5) Kemampuan menggunakan alat dan bahan untuk memperoleh

pengalaman secara langsung,
6) Kemampuan merencanakan suatu kegiatan penelitian,
7) Kemampuan menggunakan dan menerapkan konsep yang telah

dikuasaidalam suatu situasi baru,
8) Kemampuan menyajikan suatu hasil pengamatan dan atau hasil

penelitian.72

Dari pernyataan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahawa pendekatan

ketrampilan proses bertolak dari suatu pandangan bahwa setiap peserta didik

memiliki potensi yang berbeda, dan dalam situasi yang normal, mereka dapat

mengembangkan potensinya secara optimal. Oleh karena itu, tugas guru adalah

memberikan kemudahan kepada peserta didik dengan menciptakan lingkungan

yang kondusif agar semua peserta didik dapat berkembang secara optimal.

3) Pendekatan Lingkungan.

Pendekatan lingkungan merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang

berusaha untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui

pendayagunaanlingkungansebagai sumber belajar. Berkaitan dengan pendekatan

72Suryobroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: PT. Rineka Cipta Cet. II,
2009), h. 45.
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lingkungan ini, UNESCO yang dikutip oleh Mulyasa mengemukakan jenis-jenis

lingkunganyang dapat didayagunakan oleh peserta didik untuk kepentingan

pembelajaran

yaitu:

1) Lingkungan yang meliputi faktor-faktor fisik, biologi, sosio ekonomi, dan
budaya yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung, dan
berinteraksi dengan kehidupan peserta didik.

2) Sumber masyarakat yang meliputi setiap unsur atau fasilitas yang ada
dalam suatu kelompok masyarakat.

3) Ahli-ahli setempat yang meliputi tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki
pengetahuan khusus dan berkaitan dengan kepentingan pembelajaran.73

Dari hal tersebut di atas maka dapat dipahami bahwajenis-jenis

lingkunganyang dapat didayagunakanuntuk kepentingan pembelajaran

adalahlingkungan yang meliputi faktor-faktor fisik, biologi, sosio ekonomi, dan

budayasumber masyarakat yang meliputi setiap unsur atau fasilitas yang ada

dalam suatu kelompok masyarakat dan ahli-ahli setempat. Oleh karena itu;guru

sebagai pemandu pembelajaran dapat memilih lingkungan dan menentukan cara-

cara yang tepat untuk mendayagunakannya dalam kegiatan pembelajaran.

Pemilihan tema dan lingkungan yang akan didayagunakan

hendaknyadidiskusikan dengan peserta didik.

4) Pendekatan Kontekstual

Pembelajaran kontekstual (Contextual Teachingand Learning) yangsering

disingkat dengan CTL merupakan salah satu model pembelajaran berbasis

kompetensi. Dalam pembelajaran kontekstual tugas guru adalah memberikan

kemudahan belajar kepada peserta didik, dengan menyediakan berbagai sarana

73E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan,(Bandung : Remaja Rosdakarya. 2010), h. 54.
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dan sumber belajar yang memadai. Guru bukan hanya menyampaikan materi

pembelajaran berupa hafalan,tetapi mengatur lingkungan dan metode

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar. Lingkungan belajar

yang kondusif sangat penting dan sangat menunjang pembelajaran kontekstual,

dan keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran kontekstual dipengaruhi oleh

berbagai faktor yang sangat erat kaitannya. Faktor-faktor tersebut bisa datang

dari dalam diri peserta didik (internal), dan dari luar dirinya atau dari lingkungan

di sekitarnya (eksternal).

5) Pendekatan Saintifik

Dalam Kurikulum 2013 pendekatan saintifik merupakan pendekatan

pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses sains. Menurut Daryanto

bahwa langkah pembelajaran saintifik sebagai hasil dari reduksi proses penelitian

ilmiah yaitu: Observing (mengamati), Questioning (menanya), Associating

(menalar), Experimentil (mencoba) dan Networking (membentuk jejaring/

mengkomunikasikan74

Dari penyataan tersebutmaka dapat disimpulkan bahwapembelajaran

Al-Qur’an Hadits menggunakan berbagai macam pendekatan yaitu:. pendekatan

kompetensi, pendekatan keterampilan proses, pendekatan lingkungan,

pendekatan Contex Teaching and Learning dan pendekatan saintifik.

D. Penelitian yang Relevan

Dari berbagai penelitian yang sudahdilakukan oleh peneliti sebelumnya,

74Daryanto, Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Gava
Media, 2014), h. 59
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terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini pada tabel 2. 4 berikut ini:

Tabel 2. 4

Penelitian  Relevan

No Nama Judul Hasil
1. Ansani, 2009 Implementasi

Kurikulum
Tingkat Satuan
Pendidikan pada
mata pelajaran
Bahasa Indonesia
(Studi Kasus pada
Madrasah
Tsanawiyah
Negeri Kolaka
Kabupaten
Kolaka)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
proses pembelajaran guru telah
menerapkan prinsip-prinsip dasar
pedagogi modern dan yang
mengutamakanpentingnyadesain/peren
canaan, pelaksanaan, dan evaluasi
yang tepat. Indikatornya, (1)
kelengkapan persiapan mengajar guru,
bahan ajar, serta media pembelajaran;
(2) kesesuaian pembelajaran dengan
skenarionya dan bervariasinya metode
pembelajaran yang digunakan; dan (3)
ketepatan dalam pemberian tugas,
pemanfaatan sumber belajar, dan
penggunaan perangkat evaluasi yang
tepat untuk mendapatkan umpan balik
dari peserta didik. Namun,dari
perspektif kualitasnya, guru masih
membutuhkan pembimbingan.75

2. Rasmang,
2017

Implementasi
Kurikulum  2013
Dalam
Pembelajaran
Pendidikan Agama
Islam Di MTs
Negeri 3 Kolaka
Utara

implementasi manajemen kurikulum 2013
di MTs Negeri 3 Kolaka Utara telah
dilaksanakan melalui tahapan
perencanaan, tahapan pelaksanaan dan
tahapan evaluasi/ penilaian. Pada tahapan
implementasi, kurikulum 2013
dilaksanakan melalui pendekatan scientific
dan model-model pembelajaran pada
setiap mata pelajaran PAI. Melalui

75Ansani, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada mata pelajaran
Bahasa Indonesia (Studi Kasus pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kolaka Kabupaten Kolaka),
Tesis, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2009) h. v
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Tahapan 5M (mengamati, menanya,
mengassosiasi, mencoba dan
mengomunikasikan) dan model
pembelajaran project basic learning,
problem basic learning dan
inquiry/discovery membuat pembelajaran
PAI semakin ilmiah, mandiri, dan
menyenangkan. Pembelajaran tidak lagi
berpusat pada guru akan tatapi lebih
berpusat pada peserta didik. Namun
demikian, dalam penerapan kurikulum
2013 tidak sedikit kendala-kendala yang
ditemui, baik dalam bentuk sarana dan
prasarana maupun pada aspek sumber
daya manusia. itu solusi yang harus
ditempuh untuk mengatasi kendala-
kendala tersebut adalah melakukan
penguatan pengetahuan bagi tenaga
pendidik melalui workshop, pelatihan, dan
pendampingan kurikulum 2013 secara
berkala dan pemanfaatan forum
Musyawarah Guru Mata Pelajaran
(MGMP) untuk melakukan pertemuan-
pertemuan ilmiah antara guru mata
pelajaran PAI76

3. Muhlisin dan
kawan-
kawan 2013

Respondan
Kesiapan Guru
Pendidikan Agama
Islam terhadap
Kebijakan
Pengembangan
Kurikulum 2013
(Studi Kasus
Terhadap Guru
PAI SD di
Kabupaten
Batang)

Hasil secara umum penelitian ini
menunjukkan bahwa nilai kesiapan
berada pada tingkat yang lebih tinggi
dibandingkan nilai respon dan
pemahaman. Hal ini bisa dijadikan
salah satu indikator bahwa loyalitas
guru PAI di Kabupaten Batang dalam
melaksanakan kebijakan baru
Kurikulum 2013 sangat tinggi,
meskipun tidak diimbangi dengan
pemahaman dan respon yang
seimbang.77

4. Fajar Sidiq,
2013

Tingkat Kesiapan
Pelaksanaan
Kurikulum 2013
Dalam

Hasil penelitiannya bahwa tingkat
kesiapan pelaksanaan kurikulum 2013
dalam pembelajaran Biologi di MAN
Indramayu sangat baik, hal ini

76Rasmang,“Implementasi  Kurikulum 2013 Dalam  Pembelajaran Pendidikan Agama
Islam Di MTs  Negeri 3 Kolaka Utara (Survey Tahun 2017)”, Tesis, (Kendari: Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam,  Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2017), h. Vi.

77Muhlisin, dkk, Respon dan Kesiapan Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap
Kebijakan Pengembangan Kurikulum 2013, (Laporan Penelitian Kompetitif Kolektif, Pekalongan:
STAIN Pekalongan, 2013), h. iii
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Pembelajaran
Biologi di MAN
Indramayu.

didasarkan atas: 1) Adanya kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan
yang yang mumpuni, 2) Ketersediaan
buku sebagai bahan ajar dan sumber
belajar yang mengintegrasikan standar
pembentuk kurikulum3) Peran
pemerintah dalam pembinaan dan
pengawasan.4) Manajemen dan
budaya di sekolah yang kondusif78

5. Estika
Kapiyani,
2016

Efektifitas
Implementasi
Kurikulum 2013
pada Enam Sekolah
Sasaran SMA di
Kabupaten Bantul
Tahun 2015/2016

Hasil penelitianmenunjukkan: 1)
kepemimpinan kepala sekolah di enam
sekolah sasaran SMA baik sesuai
kriteria kepemimpinan dalam
Kurikulum 2013,2) persiapan
mengajar dilaksanakan cukup efektif
sesuai dengan kriteria pelaksanaan
pembelajaran saintifik, 3)proses
pembelajaran cukup efektif sesuai
dengan kriteria pelaksanaan
Kurikulum 2013, 4) sistem penilaian
efektif dan sesuai dengan rambu-
rambu penilaian otentik, 5) buku
pegangan guru dan peserta didik yang
tersedia cukup memadai dalam
menunjang proses pembelajaran yang
sesuai dengan kriteria pelaksanaan
Kurikiulum 2013, 6) hasil belajar
peserta didik melaluiujian sekolah
sudah menunjukkan efektifan diatas
nilai Kriteria Kompetensi Minimal
Implementasi Kurikulum 2013 yaitu >
6579

Melihat dari kelima penelitian tersebut di atas, penelitian ini memiliki

persamaan yaitu tentang implementasi Kurikulum 2013, namun yang

membedakan dari penelitian sebelumnya yaitu penulis memfokuskan

78Fajar Sidiq, Tingkat Kesiapan Penerapan Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran Biologi
Di MAN Indramayu, Tesis, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013), h. iii

79Estika Kapiyani: Efektifitas Implementasi Kurikulum 2013 pada Enam Sekolah Sasaran
SMA di Kabupaten Bantul Tahun 2015/2016 Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana
Universitas PGRI Yogyakarta, 2016), h. Iii
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penelitiannya pada Implementasi Kurikulum 2013 pada mata pelajaran Al-Qur’an

Hadits, serta penelitian ini dilaksanakan pada MTs. Negeri 1 Kolaka Kabupaten

Kolaka.

E. KerangkaPikir

Untuk lebih mengarah kepada fokus penelitian tentang implementasi

Kurikulum 2013maka peneliti berusaha menyusun sebuah kerangka

pikirpenelitian sebagai berikut:

Perencanaa Kurikulum 2013, yang terdiri dari silabus dan RPP dimana

keduanya merupakan pedoman program pembelajaran yang menjadi acuan guru

dalam pengembangkan komponen-komponen tujuan, isi/materi, metode, dan

penilaian.

Implementasi Kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajaran guru

berpedoman kepada perencanaan Kurikulum dengan membuat Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), mengembangkan kegiatan pembelajaran di

kelas, dan menilai hasil belajar di kelas. Kegiatan pembelajaran di kelas

merupakan proses interaksi antara guru dan peserta didik. Kemudian keberhasilan

pelaksanaan pembelajaran dipengaruhi beberapa faktor antara lain: guru, peserta

didik sarana prasarana dan lingkungan.

Evaluasi implementasi Kurikulum 2013 merupakan penguasaan peserta

didik terhadap kompentensi yang telah ditetapkan yang berdasarkan perencanaan

Kurikulum. Penguasaan kompetensi tersebut antara lain: penguasaan kompetensi

religius, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Hasil kompetensi tersebut
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merupakan dampak dari proses implementasi Kurikulum yang berlangsung di

kelas. Sebagai penunjang proses pembelajaran maka komponen-komponen

Kurikulum yang mempengaruhi proses pembelajaran meliputi: tujuan, isi/bahan,

metode/metode proses, dan evaluasi. Sedangkan faktor-faktor yang

mempengaruhinya yaitu:  (1) Guru (pendidik)   (2) Peserta didik,  (3)  Sarana

prasarana dan (4) Lingkungan.

Hasil dari implementasi dilihat dari keberhasilan hasil belajar yang

didapatkan peserta didik sesuai dengan KKM. Namun perlunya dicantumkan hasil

pengamatan di lapangan yang dapat menunjang keberhasilan implementasi

Kurikulum 2013 pada mata pelajaran Al-Qur’an Hadits. Hal ini dapat

digambarkan kerangka pikir pada bagan 2.1 sebagai berikut:

Bagan. 2.1

Kerangka Pikir Penelitian

Perencanaan K.13
- Silabus
- RPP

Evaluasi K.13
K.1,K2,K3, K4

Pelaksanaan K.13
- Peserta Didik
- Guru
- Sarana
- Lingkungan

Pendukung dan
penghambat

Solusi

Hasil Implementasi
Kurikulum 2013

Implementasi
Kurikulum 2013
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