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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Optimalisasi Kurikulum

1. Pengertian optimalisasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia optimalisasi berasal dari kata

optimal yang berarti terbaik dan tertinggi.19 Optimalisasi adalah proses, cara,

dan kegiatan untuk mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi,

dsb)20.

Sedangkan menurut kamus oxford “optimalisasi is the proses  of finding

the best solution to some problem where, best accord to prestated criteria”.21

Optimalisasi juga dapat diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan

dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Winardi

mengatakan bahwa optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan

tercapainya tujuan.22

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa optimalisasi

adalah segala usaha, cara dan kegiatan mencari solusi terbaik dalam

menyelesaikan masalah untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

19Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.
628

20Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Keempat (Jakarta: Balai Pustaka, 2008),
h. 985

21Oxford Dictionari of English, (Oxford University Press, 2008), h. 358
22Winardi, Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour), (Jakarta; Raja Grafindo Persada,

1996), h. 363
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2. Kurikulum

a. Pengertian Kurikulum

Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu

curir yang artinya pelari dan curare yang berarti tempat berpacu, berlari

dalam sebuah perlombaan yang telah dibentuk seperti rute yang harus

dilalui oleh kompetitor perlombaan.23 Dalam bahasa Arab, kata

kurikulum biasa diungkapkan dengan manhaj yang berarti jalan yang

terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan.

Sedangkan kurikulum pendidikan (manhaj al-dirasah) dalam kamus

tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan

acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan.24

Dari dua pengertian di atas dapat diambil benang merah bahwa

istilah kurikulum berasal dari dunia olah raga di Yunani yang

mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari

garis star sampai garis finish memiliki kesamaan makna bahwa kurikulum

adalah sebuah jalan yang dapat diartikan sebagai metode, perencanaan,

strategi  sebagai panduan.

23Ali Mudhofir, Aplikasi Pengembangan KTSP Dan Materi Ajar Dalam Pendidikan Agama
Islam, (Jakarta; PT. Raja Grafindo, 2011), h. 1

24Zainal Arifin, Konsep Dan Model Pengembangan Kurikulum,  (Bandung; PT Remaja Rosda
Karya, 2013), h.2
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Sedangkan secara terminologi para ahli memiliki berbagai

pendapat tentang kurikulum diantaranya:

a) Menurut Crow, kurikulum adalah rancangan pengajaran atau

sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk

menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah.25

b) Nata mendefinisikan kurikulum dengan segala hal yang diberikan

sekolah kepada anak didik baik di dalam sekolah maupun di luar

sekolah dengan maksud untuk menolong dan mengembangkan

seluruh segi dan tingkah laku anak didik sesuai dengan tujuan

pendidikan.26

c) Ella mengutip pendapat Cronbleth mendefinisikan kurikulum

“sebagai kegiatan sosial yang berkesinambungan yang dipertajam

oleh berbagai pengaruh kontekstual di dalam dan di luar kelas, serta

diwujudkan secara interaktif terutama oleh guru dan peserta didik.27

d) Prof. Dr. H Engkoswara, mencoba merumuskan kurikulum dengan

rumus ∑ MP + KK + SS + TP, yang artinya kurikulum adalah

sejumlah mata pelajaran dan kegiatan-kegiatan dan segala sesuatu

yang berpengaruh terhadap pembentukan pribadi peserta didik

25Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta; Logos  Wacana Ilmu, 1987), h. 123
26Abudin Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Di

Indonesia, (Jakarta; Kencana, 2012 ), h. 124
27Ella, Yulaelawati, Kurikulum dan Pembelajaran (Filosofi, Teori dan Aplikasi) (Jakarta;

Pakar Karya, 2004), h. 25
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sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah atau sekolah.28

e) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 pasal

1 ayat 19 disebutkan “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan

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

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.29

Pengertian di atas menunjukan bahwa ada empat komponen

kurikulum,  jika dijabarkan menjadi sebuah kesatuan, komponen yang

dimaksud yaitu: tujuan, isi/materi ajar, kegiatan pembelajaran dan

evaluasi atau biasa disebut penilaian. Keempat komponen tersebut

merupakan satu kesatuan yang masing-masing harus memiliki kesesuaian

atau relevansi, baik kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan,

kebutuhan, kondisi dan perkembangan masyarakat. Kesesuaian antara

komponen-komponen kurikulum, yaitu isi sesuai dengan tujuan, proses

sesuai dengan isi dan tujuan, demikian juga evaluasi/penilaian sesuai

dengan proses, isi dan tujuan.30

28Suparlan, Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum Danmateri Pembelajaran, (Jakarta;
Bumi Aksara, 2011) h. 23

29Depdiknas, 2003, h 7
30Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, ( Bandung; Remaja Rosda Karya, 1997),

h. 102
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Dari berbagai pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa

kurikulum adalah seperangkat kegiatan yang direncanakan dan dirancang

sebagai panduan seorang pendidik untuk pencapai tujuan pendidikan.

Kurikulum memiliki arti yang sangat luas tidak terbatas pada mata

pelajaran saja, tetapi juga meliputi semua aspek terkait dengan upaya

transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Dengan pengertian

tersebut maka tidak ada pemisahan antara kurikulum formal/intra

kurikuler, kurikulum nonformal/ko kurikuler, dan ektrakurikuler, karena

kegiatan di luar kelas sudah tercakup dalam penggertian kurikulum

sehingga pelaksanaan kurikulum tidak hanya terfokus di dalam kelas

tetapi juga diluar kelas sehingga tujuan akan tercapai.

b. Landasan Kurikulum

Nana Sudjana mengatakan asas kurikulum dibagi menjadi tiga,

yaitu asas filosofis, asas sosial-budaya, dan asas psikologis.31 S. Nasution

mengatakan ada empat asas yaitu, asas filosofis, asas psikologis, asal

sosiologis, dan asas organisastoris.32 Nana Syaodih Sukmadinata

menyebutkan ada empat asas kurikulum yaitu asas filosofis, asas

31 Nana Sudjana, Pembinaan dan Pengembagan Kurikulum, (Jakarta; Pustaka Belajar, 1991),
h.9

32 S. Nasution, Asas-Asas Perkembangan Kurikulum, (Jakarta;Bumi Aksara, 2003), h. 11
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psikologis, asas sosial budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.33 Sedangkan Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany

menyebutkan empat asas yaitu, asas agama, asas filosofis, asas

psikologis, dan asas sosialogis.34 Rahmad Raharja mengatakan ada lima

dengan menambahkan asas empirik.35

Dengan demikian, dapat disimpulakan bahwa terdapat delapan

landasan kurikulum yaitu, asas agama, asas filosofis, asas yuridis, asas

psikologis, asas sosiologis, asas sosial budaya, asas IPTEK, asas

organisatoris dan asas empirik.

c. Peran dan Fungsi kurikulum

Kurikulum sebagai program pendidikan yang telah direncanakan

memiliki peranan yang penting bagi pendidikan. Dalam undang-undang

telah dinyatakan bahwa” Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan

pendidikan Nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan

peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan

pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan

33Nana Syaodih Sukmadinata, Perkembangan Kurikulum, Teori Dan Praktek, (Bandung;
Remaja Rosda Karya, 1997), h. 38

34Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibani, Falafah Tarbiyah Al-Islamiayah “Falsafah
Pendidikan Islam”, Terjemahan Hasan Langgulung, (Jakarta; Bulan Bintang, 1979), h. 523

35Rahmad Raharja, Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Pengembangan Kurikulum
Dan Pembelajaran, (Yogyakarta; Magnum Pustaka, 2010), h. 31
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pendidikan”.36 Hamalik37 mengungkapkan paling tidak ada tiga peranan

kurikulum yang penting, yaitu:

a ) Peranan konservatif, yaitu mentransmisikan dan menafsirkan warisan

sosial kepada generasi muda, Maksud dari peranan ini adalah

melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu.

Dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, yang memungkinkan mudahnya

pengaruh budaya asing masuk dalam budaya lokal. Melalui peran

konservatifnya, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai

pengaruh yang dapat merusak nilai

b) Peranan kritis atau evaluatif, yaitu menilai, memilih unsur-unsur

kebudayaan yang akan diwariskan. Kurikulum  berperan untuk

menyeleksi  nilai dan budaya baru yang mana harus dimiliki anak

didik. Dalam rangka inilah peran kritis dan evaluatif kurikulum

diperlukan. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan

mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk

kehidupan anak didik.

c) Peranan kreatif. Peran kreatif kurikulum maksudnya adalah,

kurikulum harus mampu menjawab setiap tantangan sesuai dengan

perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah. Jadi

36Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta; Kalam Mulia, 1992), h. 152
37Hamalik, Evaluasi Kurikulum, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1990), h. 8



25

apabila kurikulum tidak mengandung unsur-unsur baru maka

pendidikan selamanya akan tertinggal, yang berarti apa yang akan

diberikan di sekolah  pada akhirnya akan kurang bermakna,

karena tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan tuntutan sosial

masyarakat. Dengan kata lain mencipta dan menyusun sesuatu yang

baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan

datang dalam masyarakat.38

Sedangkan fungsi kurikulum sebagaimana yang dikatakan

Hamalik mengutip pendapat Alexander Inglis menyatakan bahwa

kurikulum memiliki fungsi39 :

a) Fungsi penyesuaian
b) Fungsi pengintegrasian
c) Fungsi deferensiasi
d) Fungsi persiapan
e) Fungsi pemilihan
f) Fungsi diagnostik

Dari konsep tersebut maka peran dan fungsi kurikulum dalam

dunia modern saat ini berkat  perkembangan  ilmu dan teknologi

kurikulum harus mampu menjalankan fungsinya dengan baik yaitu harus

mampu membantu peserta didik untuk beradaptasi dan menyesuaikan

dirinya dengan lingkungan, mengingat peserta didik adalah bagian

integral dari masyarakat sehingga selain membantu peserta didik

38M. Ahmad, dkk, Pengembangan Kurikulum, (Bandung; Pustaka Setia, 1998), h. 106
39Hamalik, Evaluasi Kurikulum,.h. 10
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menyesuaian dirinya dengan lingkungan kurikulum juga memiliki fungsi

pengintegrasian. Kehidupan masyarakat dengan berbagai kultur,

kurikulum harus mampu memberikan layanan terhadap perbedaan kultur

tersebut, dengan melakukan diagnosa dan memberi berbagai alternatif

pilihan kepada peserta didik sehingga siap dalam mengahadapi

kehidupannya.

d. Komponen kurikulum

Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa fungsi

kurikulum dalam proses pendidikan adalah alat untuk mencapai tujuan

pendidikan, maka hal ini berarti sebagai alat pendidikan, kurikulum

memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung

operasinya dengan baik. Bagian-bagian ini disebut komponen yang

saling berkaitan, berinteraksi dalam upaya mencapai tujuan.40

Kurikulum suatu sekolah mengandung 6 komponen yaitu: tujuan,

isi, proses, media, strategi dan evaluasi.

a) Tujuan kurikulum

1. Tujuan yang ingin dicapai sekolah secara keseluruhan

Selaku lembaga pendidikan, sekolah mempunyai sejumlah

tujuan yang ingin dicapainya yang digambarkan dalam bentuk

40Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta; Kalam Mulia, 1992), h. 153
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pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diharapkan dapat

dimiliki siswa setelah mereka menyelesaikan seluruh program

pendidikan dari sekolah tersebut.

2. Tujuan yang ingin dicapai dalam setiap bidang studi

Setiap bidang studi dalam kurikulum suatu sekolah juga

mempunyai sejumlah tujuan yang ingin dicapainya. Tujuan ini

digambarkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap

yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah mempelajari suatu

bidang studi pada sekolah tertentu.41

b) Isi kurikulum

Isi kurikulum berupa materi pembelajaran yang diprogram

untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.42

c) Media

Sebagai sarana perantara dalam pembelajaran untuk

menjabarkan kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta

didik.

41Muhammad Ali, Pengembangan Kurikulum Di Sekolah, (Bandung; Sinar Baru,1992), h.
52

42Muhammad Ali, Pengembangan Kurikulum di Sekolah, .. h. 54
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d) Strategi

Strategi merujuk pada pendekatan  dan metode serta teknik

mengajar yang digunakan.43

e) Proses pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting,

sebab melalui proses pembelajaran diharapkan akan terjadi perubahan

tingkah laku pada diri peserta didik sebagai indikator keberhasilan

pelaksanaan kurikulum.

f) Evaluasi

Evaluasi merupakan komponen penilaian kurikulum sehingga

dapat diketahui cara pencapaian tujuan.44

Enam komponen tersebut menjadi ukuran dalam pengembangan

kurikulum pendidikan. Masing-masing komponen dapat dikembangan

sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tetapi tidak keluar dari koridor

atau kaidah yang telah ditetapkan dalam tujuan pendidikan.

B. Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan berasal dari kata didik yang diberi awalah pe dan akhiran

kan, yang memiliki arti perbuatan.45 Pendidikan berasal dari bahasa Yunani

43M. Ahmad, dkk, Pengembangan Kurikulum, (Bandung; Pustaka Setia, 1998), h. 106
44Muhammad Ali, Pengembangan Kurikulum di Sekolah , h. 60
45Muhammad Muntabihun Nafis. Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta; Teras, 2011), h. 1
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yaitu paedagogi yang artinya bimbingan yang diberikan kepada anak.

Kemudian istilah ini diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan istilah

education yang berarti pengembangan atau bimbingan.46 Pendidikan adalah

proses mempersiapkan masa depan anak didik dalam mencapai tujuan hidup

secara efektif dan efisien.47 Ada yang merumuskan kegiatan pendidikan

adalah pembentukan kepribadian,48 membentuk manusia dari seluruh aspek

kemanusiaanya secara utuh, pendidikan berusaha merubah keadaan seseorang

dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat berbuat menjadi didapat berbuat

dari tidak bisa bersikap sesuai yang diharapkan menjadi bersikap sesuai

dengan yang diharapkan.

Pendidikan merupakan istilah yang sangat mudah diucapkan tetapi

sangat sulit untuk didefinisikan. Kesulitan itu dikarenakan banyaknya jenis

kegiatan yang disebut sebagai kegiatan pendidikan dan luasnya aspek yang

dibina oleh pendidikan.49 Hakikat pendidikan tidak lepas dari hakikat

keberadaan manusia karena secara ontologis adanya pendidikan dikarenakan

adanya manusia.50

46Nurhasanah. Bakhtiar, Pendidikan Agama Islam Diperguruan Tinggi Umum, (Riau; Aswaja
Pressindo, 3013), h. 255

47Gani Ali. Hasmiyati, Ilmu pendidikan islam., (Jakarta; Quantum Teaching Ciputat Press
Group, 2008), h. 13

48Zakiah Darajat, dkk, Ilmu Pendidikan,  h. 72
49Tafsir. Ahmad. Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung; Remaja Rosdakarya.

1995), h. 26
50Nur Hidayat, Peran Dan Tantangan Pendidikan Agama Islam Di Era Global. (Jurnal el-

Tarbawi Volume VIII.  2015), h. 131
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Dari pengertian di atas, dapat diambil benang merah bahwa

pendidikan adalah sebuah proses internalisasi  nilai dari seorang pendidik

kepada peserta didik sehingga mampu membangun kepribadiannya dengan

segala potensinya secara utuh dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat

berbuat menjadi dapat berbuat dan dari bersikap yang tidak sesuai menjadi

bersikap yang sesuai.

2. Pendidikan Islam

a. Pengertian pendidikan Islam

Pengertian pendidikan Islam berbeda dengan pengertian

pendidikan pada umunya yang menjelaskan tentang hakikat pendidikan

yang dibangun atas dasar konsep manusia dalam basis filosfisnya masing-

masing, pendidikan Islam dibangun atas hakikat yang berangkat dari

konsep manusia dalam orientasi Islam. Agama Islam memandang bahwa

manusia adalah” khalifatulah” di muka bumi. Oleh karena itu manusia

dibekali oleh Allah SWT dengan berbagai potensi sebagai bekal

kekhalifahannya. Potensi tersebut bisa berwujud dalam dua bentuk

kecenderungan yaitu kecenderungan negatif dan kecenderungan positif.51

Beberapa potensi yang positif antara lain adalah, diciptakan

dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dijadikan makhluk yang mulia,

51Gani Ali, Hasmiyati, Ilmu Pendidikan Islam. (Jakarta; Quantum Teaching  Ciputat Press
Group, 2008), h. 13
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secara fitrah merupakan makhluk yang religius, merdeka dan

bertanggung jawab, memiliki kapasitas intelegensi yang tinggi, tidak

semata-mata terangsang oleh motifasi duniawi, tetapi dalam banyak hal,

manusia mengejar tujuan yang ultimate aims of education, yaitu

keridhoan Allah.52 Sedangkan potensi negatif adalah umat dzalim,

bersifat tergesa-gesa, bersifat lemah, tidak bersyukur, mudah putus asa,

kikir dan membuat kerusakan. Oleh karena itu pendidikan Islam

merupakan konsep pendidikan Islam yang berangkat dari pandangan

tersebut.

Beberapa tokoh yang berpendapat tentang pengertian pendidikan

Islam antara lain sebagai berikut:

D. Marimba mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah

bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam

menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran

Islam. Ahmadi mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah segala usaha

untuk memelihara fitrah manusia serta sumber daya insani yang ada

padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) yang

sesuai dengan norma Islam.  Abdul Majid mengatakan bahwa pendidikan

Islam adalah usaha sadar yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan

52Hasan Langgulung, Peralihan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial,
(Jakarta; Gaya Media Pratama, 2001), h.  101
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siswa untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam

melalui bimbingan, pengajaran yang ditentukan untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.53 Zakiyah Darajat mengartikan Pendidikan Agama

Islam sebagai perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk

Agama Islam. Untuk itu perlu adanya usaha, kegiatan, cara, alat dan

lingkungan hidup yang keberhasilannya.54

Syekh Mustafa al-Ghulayani mengatakan bahwa pendidikan Islam

adalah upaya menenamkan akhlak mulia dalam jiwa murid serta

menyiraminya dengan petunjuk dan nasehat, sehingga menjadi

kecenderunga jiwa yang membuahkan keutamaan kebaikan serta cinta

belajar yang berguna bagi tahah air. Pendidikan  Islam membimbing anak

didik dalam perkembangan dirinya, baik jasmani maupun rohani menuju

terbentuknya kepribadian yang utama pada anak didik nantinya yang

didasarkan pada hukum-hukum Islam.55 Kepribadian utama disebut

dengan istilah “kepribadian muslim” yaitu kepribadian yang memiliki

nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat

berdasarkan nilai-nilai Islam, dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai

Islam.56

53Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung:
PT Remaja Rosda Karya), h. 130

54Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta; Bumi Aksara, 1992) h, 28
55Ismail, Arif, Model-Model Pembelajaran Mutakhir . (Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2008),

h  34-35
56Nur Uhbiyati dan Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan Islam , (Bandung: Pustaka Setia, 1997)
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Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa

pendidikan Islam adalah transformasi pengetahuan yang didasarkan pada

nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana yang yang tercantum dalam al-

Qur’an dan al-Hadits serta dalam pemikiran para ulama dan dalam

praktek romantika sejarah umat Islam terhadap peserta didik.

b. Tujuan pendidikan Islam

Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan setelah pekerjaan itu

dilaksanakan. Senada dengan itu Zakiah Darajat mengemukakan bahwa

tujuan pendidikan Islam adalah sesuatu yang diharapkan setelah sesuatu

itu dilaksanakan.57 Arifin mengatakan bahwa tujuan pendidikan agama

Islam adalah menujukan kepada futuristik yang terletak pada jarak tertenti

yang mana tidak akan tercapai tampa melalui usaha tertentu.58

Suatu usaha yang tidak mempunyai tujuan maka hasilnya akan sia-

sia dan tidak terarah. Allah SWT berfirman dalam Q.S: al-Anbiya’ ayat

16:

نَـُهَما َالِعِبْنيَ  )األنبياء ( َوَماَخَلْقَنا السََّماَء َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ
Terjemahannya : dan tidaklah kuciptakan langit dan bumi dan segala yang
ada di antara keduanya dengan bermain-main. (al-Anbiya ayat 16)59

57Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta; Kalam  Mulia, 2013), h . 65
58M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.22
59Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta; Ditjen Bimas Islam 2013), h.
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Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu itu

diciptakan oleh Allah tidaklah sia-sia atau main-main, melainkan

mempunyai arah dan tujuan. Demikian juga dengan pelaksanaan

pendidikan Agama tentu tidak lepas dari tujuan yang akan dicapai.

Peserta didik yang telah mencapai tujuan pendidikan agama Islam,

dapat digambarkan menjadi sosok yang memiliki keimanan, ritualitas

keagamaan dan sosial yang sesuai dengan yang diharapkan. Menerima

tampa ragu-ragu tentang ajaran Agama Islam, bersedia untuk berperilaku

Islami, melakukan perilaku ritual dan sosial kegamaan secara positif

sebagaimana yang telah digariskan dalam al-Qur’an.60

Tujuan dari pendidikan Islam hanya dapat dibina melalui

pengajaran agama yang intensif dan efektif, yang pelaksanaannya dapat

dilakukan dengan cara sekaligus juga menjadi tujuan pengajaran agama,

yaitu membina manusia yang beragama, berarti manusia yang mampu

melaksanakan ajaran-ajaran Agama Islam dengan baik dan sempurna.

Dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kejayaan hidup di dunia dan di

akhirat. Tujuan pendidikan Islam di lembaga-lembaga pendidikan formal

di Indonesia dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) Tujuan umum pendidikan Islam

60Ahmad Munjin, Nasih, Lilik Nur Kholidah, Metode Dan Teknik Pembelajaran Agama
Islam, (Bandung; PT Revika Aditama, 2009), h. 7
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Tujuan umum identik dengan pandangan Islam terhadap

penciptaan manusia sebagai umat Islam. Sebagaimana yang terdapat

dalam Q.S: al-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi:

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدْوَن  )الذاريات ( َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْألِ
Terjemahannya : Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali
untuk mengabdi kepadaku.61

Ayat di atas memberikan sebuah tujuan eksplisit tentang

kebutuhan manusia dalam menjalankan aktifitasnya di muka bumi. Tentu

peranannya sebagai khalifatu fil ardhi adalah dalam rangka mengemban

amanah mengabdi kepada Allah SWT. Di dalam pelaksanaan aktifitas

Pendidikan Agama Islam tentu tidak lepas dari tujuan yang berdasarkan

aspek-aspek kebutuhan tertentu.

Akan lebih jelasnya dapat dikemukakan tujuan pendidikan

Islam oleh para ahli diantaranya:

Drs. Syed Sajjad dan Dr. Syed Ali Asraf, mengatakan tujuan

pendidikan Islam adalah menciptakan manusia yang baik dan berbudi

pekerti luhur, yang menyembah Allah dalam pengertian yang benar.

61Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta; Ditjen Bimas Islam 2013),
h. 474
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Istilah itu, membangun struktur kehidupan duniawinya sesuai dengan

syariat dan melaksanakannya untuk menjunjung imannya.62

Menurut Muhammad Fadhil al-Jamaly, tujuan pendidikan

Islam menurut Al Qur’an meliputi:

a. Menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia di antara
makhluk Allah lainnya dan tanggung jawabnya dalam
kehidupan ini.

b. Menjelaskan hubungannya sebagai makhluk sosial dan
tanggung jawabnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

c. Menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan tugasnya
untuk mengetahui hikmah penciptaan dengan cara
memakmurkan alam semesta.

d. Menjelaskan hubungannya dengan khalik sebagai pencipta
alam semesta.63

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan

pendidikan Islam secara umum adalah menjadi khalifatu fil-ardhi,

menanamkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa serta

berakhlak mulia sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan

akhirat dalam pengemban amanah pengabdian kepada Allah SWT.

2) Tujuan khusus pendidikan Islam

Tujuan khusus pendidikan Islam didasarkan pada proposisi

bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan

rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah

62Imam Bahwami, Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam, Cet I (Surabaya; Al Ikhlas,
1993), h. 67

63Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis Dan Praktis,
(Jakarta; Ciputat Pers, 2002), h. 37
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mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi

berlakunya semua ajaran Islam, bertaqwa kepada Allah SWT serta

berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara.” 64

Tujuan tersebut menunjukan beberapa dimensi yang hendak

ditingkatkan dan dituju oleh kegiatan pembelajaran Pendidikan Islam,

yaitu:

1. Dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran Agama Islam
2. Dimensi pemahaman atau penalaran (intelektual) serta

keilmuan peserta didik terhadap ajaran Agama Islam
3. Dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang dirasakan

peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam
4. Dimensi pengamalannya, dalam arti bagaimana ajaran Islam

yang telah diimani, dipahami dan dihayati atau diinternalisasi
oleh peserta didik itu mampu menumbuhkan motivasi dalam
dirinya untuk menggerakkan, mengamalkan, dan menaati
ajaran Agama dan nilainilainya dalam kehidupan pribadi
sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah
SWT serta mengaktualisasikan dan merealisasikan dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.65

Tujuan khusus Pendidikan Islam dapat dibagi menjadi 4 (empat)

bagian, yaitu:

64Baihaqi AK, Mendidik Anak Dalam Kandungan Menurut Ajaran Paedagogis Islam,
(Jakarta; Darul Ulum Press, 2000), h. 13.

65Muhaimin, Dkk, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung; Remaja Rosdakarya Offiset,
2004), h. 78
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a. Tujuan Ideal

Tujuan ideal pendidikan Islam adalah agar mampu

memperoleh hikmah kebijaksanaan hidup berdasarkan syariat Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT:

َنا لُْقَماَن احلِْْكَمَة  َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َوَمْن  َوَلَقْد أَتـَيـْ اَِن اْشُكْر ِهللا َوَمْن َيْشُكْر فَِإمنَّ
ْيٌد  )لقمان (َكَفَر فَِإنَّ اَهللا َغِينٌّ محَِ

Terjemahannya: dan sungguh kami berikan hikmah kepada Lukman,
yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur
kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri,
dan barang siapa yang yang kufur, maka sesungguhnya Allah maha
kaya lagi maha terpuji (Q.S: al-Lukman ayat 12)66

b. Tujuan akhir

Pendidikan Islam itu berlangsung sepanjang hidup, maka

tujuan akhirnya adalah terdapat pada saat di dunia ini telah berakhir

pula. Tujuan akhir yang terbentuk insan kamil dengan pola takwa

dapat mengalami naik turun. Karena itulah pendidikan Agama Islam

memiliki tujuan sebagaimana terdapat dalam Q.S: al-Imran ayat 102:

)العمران(َحقَّ تـَُقاتِِه َوالَ َمتُْوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمْوَن يَاأَيـَُّها الَِّذْيَن أََمنـُْوا اتـَُّقْوا اهللاَ 
Terjemahannya : hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada
Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sekali-kali kamu
mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.67

66Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. h. 373
67Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. h. 36
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c. Tujuan sementara (intruksional)

Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai seorang

anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan

dalam suatu kurikulum pendidikan Islam secara formal. Pada tujuan

sementara, tujuan disesuaikan dengan tujuan pendidikan Islam secara

kurikulum.

d. Tujuan operasional

Tujuan operasional adalah tujuan praktis yang akan dicapai

dengan sejumlah kegiatan tertentu. Satu unit kegiatan pendidikan

dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan

mencapai tujuan tertentu disebut tujuan operasional.

Di dalam tujuan operasional lebih banyak dituntut dari seorang

peserta didik suatu perubahan pencapaian tertentu. Sifat

operasionalnya lebih banyak ditonjolkan dari sifat penghayatan dan

pengabdian. Untuk tingkat yang paling rendah, berupa kemampuan,

keterampilan, sehingga peserta didik dapat berbuat, menegerti,

memahami, meyakini dan menghayati ajaran Islam yang diajarkan.

Dalam Pendidikan Agama Islam berkaitan dengan kegiatan lahiriah,

seperti pelaksanaan rukun Islam, akhlak dan tingkah laku.68

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan

umum pendidikan Agama Islam adalah transformasi nilai-nilai Islam

68Zakiya Darajat, Dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h 30
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kepada peserta didik guna menjalani tugas utama kehadirannya di dunia

yaitu penghambaan dirinya kepada Allah dan pemimpin di muka bumi.

Sedangkan tujuan khusus dalam Pendidikan Agama Islam terbagi

menjadi beberapa bagian yang dirancang untuk memenuhi standar

capaian kurikulum pendidikan Islam sebagai bagian dari mata pelajaran.

c. Ruang Lingkup Kajian Pendidikan Islam

Ruang lingkup materi Pendidikan Agama Islam memiliki cakupan

yang sangat luas. Materi Pendidikan Agama Islam pada sekolah

merupakan integral dari program pengajaran setiap jenjang pendidikan,

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan Agama Islam

dimaksudkan untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya.

Adapun materi pokok pendidikan agama Islam dapat diklasifikasikan

kedalam lima apek kajian antara lain sebagai berikut:

a. Aspek al-Qu’an dan Al-Hadits

Dalam aspek ini menjelaskan beberapa  ayat dalam al-Qur’an

dan Hadits, sekaligus juga menjelaskan beberapa hukum bacaannya

yang terkait dengan Ilmu Tajwid dan juga menjelaskan beberapa

hadits Rasulullah SAW.

b. Aspek akidah

Akidah secara etimologi adalah ikatan, ikatan yang mengikat

antara hamba dan Allah SWT, yang secara teknis berupa keyakinan
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atau iman. Pendidikan Islam menjelaskan berbagai konsep keimanan,

yang meliputi enam rukun iman, dan lima rukun Islam. Akidah Islam

menjadi asas seluruh ajaran Islam, kedudukannya sangat sentral dan

fundamental, karena, seperti yang telah disebutkan di atas menjadi

asas sekaligus sangkutan atau gantungan segala sesuatu dalam Islam.69

Akidah disebut juga dengan keyakinan, keyakinan ini

mencakup pokok-pokok dalam Islam, yaitu kayakinan kepada Allah

SWT, keyakinan kepada malaikat-malaikat, keyakinan kepada kitab-

kitab, keyakinan kepada rasul-rasul, keyakinan kepada hari akhir, dan

keyakinan kepada qodha’ dan qodar. Pokok-pokok keyakinan tersebut

disebut pula dengan rukun iman.

c. Aspek syari’at

Syari’at adalah jalan ke sumber mata air. Perkataan syari’at

berasal dari kata syar’i, yang berarti jalan yang harus dilalui oleh

setiap muslim. Menurut ajaran Islam, syari’at ditetapkan sebagai

patokan hidup seorang muslim. Sebagai jalan hidup berarti merupakan

the way of life umat Islam.70

Syari’at merupakan aturan yang mengatur tentang hidup dan

kehidupan manusia dan menjadi pegangan atau patokan karena syari’at

69Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),
h.49.

70Pengembang MKDP Kurikulum Dan Pembelajaran, Kurikulum Dan Pembelajarani
(Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 235
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ini berasal dari al-Qur’an dan hadis. Syari’at adalah peraturan-

peraturan yang bersumber dari wahyu dan kesimpulan-kesimpulan

yang berasal dari wahyu itu mengenai tingkah laku manusia. Dalam

hal ini, ada dua hal yang disatukan. Pertama “peraturan-peraturan yang

bersumber pada wahyu menunjuk pada syari’at. Kedua kesimpulan-

kesimpulan yang berasal dari wahyu itu menunjuk pada Fikih.

Dalam aspek ini endidikan Agama Islam menjelaskan terkait

dengan konsep keagamaan, masalah ibadah, muamalah dan berbagai

aspek perubahan dalam Islam. Dalam aspek ini dapat dilihat berbagai

pandangan ulama tetang konsep-konsep para ulama tentang muamalah

dalam kehidupan.

d. Aspek tarikh Islam

Aspek tarikh Islam, pendidikan Islam berorientasi pada

pendidikan tentang romatika sejarah perkembangan dan perubahan

peradaban Islam dari perkembangan Islam sejak awal hingga saat ini

untukdapat dipelajari dan diambil manfaatnya untuk diterapkan dalam

kehidupan masa sekarang.71

e. Aspek akhlak

Akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu

akhlaq, yang secara etimologis (bersangkutan dengan cabang ilmu

71Depdiknas Jenderal Pendididkan Dasar, Lanjutan Pertama Dan Menengah, Pedoman
Khusus Pengembangan Silabus Berbasis Kompotensi Sekolah Menengah Pertama, (Jakarta; 2004), h.
18
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bahasa yang menyelidiki asal usul kata perubahan-perubahan dalam

bentuk dan makna) antara lain berarti budi pekerti, perangai,

tingkahlaku atau tabi’at. Dalam kepustakaan, akhlak diartikan juga

sikap yang melahirkan perbuatan (perilaku, tingkah laku) mungkin

baik, mungkin buruk.72

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulan bahwa materi

Pendidikan  Islam mencakup beberapa aspek lingkup kajian materi, materi

tersebut merupakan kebutuhan tentang dasar tentang agama Islam bagi

setiap peserta didik, yang berupa Aqidah, Fiqih, al-Qur’an Hadits,

Muamalah, Ibadah dan sebgainya yang cakupannya sangat luas.

3. Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian pendidikan Agama Islam

Pendidikan yang bermakna sebuah bidang studi dalam satuan

organisasi pendidikan, maka Pendidikan Agama Islam adalah sebuah

bidang studi dalam pendidikan. Pendidikan Agama Islam sejajar

dengan  mata pelajaran lainya seperti IPA, Matematika, Sejarah dan

sebagainya.73 Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam secara

keseluruhannya adalah dalam lingkup al-Qur’an dan al-Hadits,

keimanan, akhlak, fiqih, ibadah dan sejarah, dan menggambarkan

bahwa Pendidikan Agama Islam adalah perwujudan dari peran

72Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum Dan Pembelajaran ,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2012), h.236

73Sulistyorini, Esensi Manajemen Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Teras, 2004)
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manusia sebagai khalifatu fil-ardhi dengan menyeimbangkan

hubungan manusia dengan tuhannya (hablun mina Allah), hubungan

manusia  dengan dirinya sendiri, sesama manusia (hablun minnasi)

makhluk lainnya dan lingkungannya (hablun minal alam).74.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan

Agama Islam adalah mata pelajaran pendidikan Agama Islam yang

diajarkan di sekolah dengan mencakup nilai-nilai Islami yang

bedasarkan al-Qur’an dan al-Hadits.

b. Dasar pendidikan Agama Islam

Dasar pendidikan Agama Islam yaitu fondamen yang menjadi

landasan atau asas agar pendidikan Islam tetap terjaga sesuai dengan

koridor yang smestinya. Dasar tersebut berupa ideologi yang menjadi

panduan pendidikan Agama Islam dalam mengembangkan pendidikan.

Dasar pendidikan Agama Islam sebagai filter interaksi pendidikan

Islam dengan perubahan masyarakat.

Samsul Nizar membagi dasar Pendidikan Agama Islam (PAI)

menjadi tiga sumber yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur’an. Al-Qur’an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan

kepada Nabi Muhammad SAW, dalam bahasa arab guna

menjalankan jalan hidup yang membawa kemaslahatan bagi umat

74Abdul Majid, Pendektan Ilmiah dalam Implementasi Kurikulum 2003, (Bandung: Pt.
Remaja Rosdakarya, 204), h. 30
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manusia (rahmatan lil ‘alamin), baik di dunia maupun di akhirat.

Al-Qur’an sebagai petunjuk ditunjukkan dalam firmanNya.75

َأنَّ الصَّاِحلَاتِ نَّ َهَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي اَقْـَوُم َويـَُبشُِّر اْلُمْؤِمِنْنيَ الَِّذْيَن يـَْعَمُلْونَ إ
رًا .َهلُْم َأْجرًا َكِبيـْ

Terjemahannya: sesungguhnya al-Quran ini memberi petunjuk
kepada jalan yang lebih lurus dan kabar gembira kepada orang-
orang yang mukmin yang mengerjakan amal shaleh bahwa bagi
mereka adalah pahala yang besar. (Q.S: Al-Isra ayat 9)

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam harus berdasarkan

yang termuat dari al-Qur’an terutama dalam pelaksanaan

pendidikan umat Islam akan mampu mengarahkan dan

mengantarkan umat manusia menjadi kreatif dan dinamis serta

mampu mencapai esensi nilai-nilai Ubudiyah kepada Khaliknya.76

2) Al-Sunnah, keberadaan Sunnah Nabi tidak lain adalah sebagai

penjelas dan penguat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur’an,

sekaligus sebagai pedoman bagi kemaslahatan hidup manusia

dalam semua aspeknya. Eksistensinya merupakan sumber inspirasi

ilmu pengetahuan yang berisikan keputusan dan penjelasan Nabi

dari pesan-pesan illahiyah yang tidak terdapat didalam Al Qur’an,

75Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta; Ditjen Bimas Islam RI,
2013), h. 283

76Tantowi Ahmad. Pendidikan Islam Di Era Transformasi Global. (Semarang; Pustaka Rizki
Putra. 2009), h. 17
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maupun yang terdapat didalam Al-Qur’an tetapi masih

memerlukan penjelasan lebih lanjut secara terperinci77

3) Ijtihad, pentingnya Ijtihad tidak lepas dari kenyataan bahwa

pendidikan Islam di satu sisi dituntut agar senantiasa sesuai dengan

dinamika zaman dan IPTEK yang berkembang dengan cepat.

Sementara di sisi lain, dituntut agar tetap mempertahankan

kekhasannya sebagai sebuah sistem pendidikan yang berpijak pada

nilai-nilai agama. Hal Ini merupakan masalah yang senantiasa

menuntut mujtahid Muslim di bidang pendidikan untuk selalu

berijtihad sehingga teori pendidikan Islam senantiasa relevan

dengan tuntutan zaman dan kemajuan IPTEK.78

Oleh karena itu pendidikan agama Islam tidak hanya sekedar

berlandaskan ontologis yang menyatakan pendidikan disebabkan

karena adanya manusia dengan filosofinya melainkan bersumber dari

dasar-dasar ajaran Islam yaitu al-Qur’an, al-Hadits, Ijma ulama dan

Romantika sejarah peradaban Islam. Empat dasar tersebut merupakan

acuan pengembangan pendidikan Islam agar sesuai dengan tujuan atau

tidak menyimpang secara esensi tujuan pendidikan Islam.

77Tantowi Ahmad, Pendidikan Islam di Era Transformasi Global, h. 17
78Tantowi. Ahmad, Pendidikan Islam di Era Transformasi Global, h. 21
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c. Fungsi pendidikan Agama Islam

Pendidikan sebagai usaha terencana untuk membentuk pribadi

manusia dengan melalui proses panjang. Manusia sebagai obyek dari

pendidikan Agama Islam, merupakan makhluk yang bertumbuh dan

berkembang dengan prisip ini maka konsep yang akan dimasukan ke

dalam manusia sangat menentukan nasib manusia kedepannya.

Pendidikan Agama Islam pada dasarnya bukan hanya

internalisasi kemampuan kognitif seperti mata pelajaran lainnya, tetapi

lebih dari itu pendidikan agama Islam bisa memastikan para peserta

didik mampu terinstal secara merata antara kognitif, psikomotorik dan

afektif. Secara umum pendidikan Agama Islam memiliki lima fungsi,

yaitu fungsi pengembangan, fungsi penyaluran, fungsi perbaikan,

fungsi pencegahan dan fungsi penyesuaian.

a. Fungsi pengembangan, yaitu untuk meningkatkan keimanan dan

ketawaan kepada Allah SWT yang sebelumnya sudah diproses

dalam lingkungan keluarga. Kemudian sekolah berfungsi

menumbuh kmbangkan lebih lanjut melalui bimbingan, pengajaran,

dan pelatihan secara formal di sekolah sehingga bisa berkembang

secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
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b. Penyaluran,  yaitu untuk menyalurkan informasi nilai-nilai Islami

kepada peserta didik sehingga nilai-nilai Agama bisa bermanfaat

untuk dijalankan oleh dirinya dan keluarganya.

c. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan peserta

didik dalam bentuk pemahaman, perbuatan, dan pengalaman dan

pengalaman ajaran Agama Islam.

d. Fungsi pencegahan, yaitu untuk menyaring hal-hal negatif yang

dapat merusak tatanam kehidupannya apakah bersumber dari

lingkungannya, atau budaya lain.

e. Penyesuaian, yaitu Pendidikan Agama Islam memberikan

kontribusi kepada peserta didik agar mampu beradaptasi dengan

lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingungkungan sosial

dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam.

Sehingga dapat memberikan pedoman hidup untuk mencapai

kebahagian hidup di dunia dan akhirat.79

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa fungsi dari

Pendidikan Agama Islam adalah untuk memberikan masukan kepada

pendidik agama Islam di satuan pendidikan yang berkaitan dengan

pengembangan keimanan dan ketaqwaan, perbaikan akhlak dan moral,

pencegahan terhadap hal negatif dan penyesuaian peserta didik dengan

lingkungannya.

79Ramayulis, Metodologi Pendidkan Agama Islam,  (Jakarta;  Kalam  Mulia, 2013), h. 13
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Keberadaan Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan terbagi menjadi

tiga hal, Pertama, Pendidikan Islam adalah sebagai sebuah lembaga, maksudnya

adalah keberadaan lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. Kedua, Pendidikan

agama Islam adalah sebagai sebuah bidang kajian atau Mata Pelajaran,

Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu pelajaran yang wajib diberikan pada

tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ketiga, Pendidikan Islam sebagai nilai

(value) yakni ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan.80

Dari tiga pembagian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama

Islam (PAI) adalah sebuah mata pelajaran yang memuat nilai-nilai Islam yang

diajarkan di sekolah. Pendididikan Agama Islam merupakan mata pelajaran yang

wajib dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan mulai dari tingkat pendidikan

dasar, pendidikan menegah maupun tingkat pendidikan tinggi.

C. Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan seperangkat

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi/bahan ajar, serta cara pembelajaran

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum Pendidikan Agama Islam

merupakan sekumpulan studi ke-Islaman yang  meliputi al-Qur’an Hadits,

Aqidah Akhlaq, Fiqih, Tarikh, dan Kebudayaan Islam.81

80Haidar, Putra Daulay, Pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia,
(Jakarta; Kencana, 2004), h. 44

81Permendiknas No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan.
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Sama halnya dengan kurikulum mata pelajaran lain, kurikulum

Pendidikan Agama Islam di sekolah juga menjadi acuan dalam kegiatan

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Kurikulum PAI dicantumkan dalam

kesatuan yang integral bersama-sama dengan bidang studi lainnya dalam satuan

kurikulum untuk sekolah. Setiap guru agama sebagai pelaksana kurikulum PAI

diharapkan dapat mempelajari dengan sebaik-baiknya dan kemudian dapat

menggunakannya sesuai dengan teknik pengajaran berdasarkan prinsip interaktif

dan komunikatif dengan memperhatikan kegiatan murid, akan tetapi harus

bertindak sebagai pembimbing dan dapat mengakomodir lingkungan serta

menyediakan fasilitas agar anak belajar sendiri.82

Pendidikan Agama Islam di sekolah dimaksudkan agar peserta didik

berkembang sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT,

memiliki pengetahuan Agama yang luas, dan berakhlakul karimah.83 Untuk itu,

dibutuhkan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang kontekstual dan dapat

melayani harapan masyarakat. Kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam

dan evaluasi hasil belajar Pendidikan Agama Islam harus dirancang secara

kontekstual.

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam masuk pada kelompok mata

pelajaran Agama dan akhlak mulia dan dimaksudkan untuk membentuk peserta

82Rachman Shaleh, Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar, (Jakarta; Bulan Bintang),
h. 12

83Rahmat Raharjo, Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta; Magnum
Pustaka, 2010), h. 35
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didik menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

serta berakhlak mulia, cakupan materinya meliputi etika, budi pekerti, atau

moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.84 Guna mewujudkan

harapan tersebut, kurikulum disusun dengan berpedoman pada SI-SKL, SK,

KD, serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh Badan Standar

Nasional Pendidikan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan

kurikulum.

Kurikulum PAI yang telah dikembangkan di sekolah selanjutnya

dilaksanakan oleh guru PAI pada setiap satuan pendidikan dengan

menggunakan  prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.85 Oleh karena itu

kuikulum PAI dapat berkembang berdasarkan kemampuan guru mengelola

kurikulum, bukan hanya mengikuti normatif kurikulum yang ada.

1. Tujuan Pendidikan Agama Islam  di SMA

Sebagai sekolah formal, tujuan pembelajaran PAI di sekolah

mengikuti sebagaimana yang tertuang dalam lampiran peraturan menteri

pendidikan nasional No 22 tahun 2006 tentang standar isi,86 tujuan Pendidikan

Agama Islam (PAI) di SMA/MA adalah sebagai berikut:

84E. Mulyasa, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompotensi, (Bandung; Remaja
Rosdakarya, 2004), h. 47.

85Rahmat Raharjo, Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam, h. 36
86Lihat Lampiran 1, 2, 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 tahun 2006 Tentang

Standar Isi
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a. Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan

pengembanngan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan,

serta pengalaman peserta didik tentang Agama Islam sehingga menjadi

manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya

kepada Allah SWT.

b. Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia,

yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif,

jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan secara

personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam

komunitas sekolah.

2. Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam di SMA

Pendidikan agama Islam di SMA merupakan integrasi dari beberapa

obyek kajian pendidikan agama Islam. Ruang lingkup pendidikan Agama

Islam meliputi aspek Al-Qur’an, Al-Hadits, akidah, akhlak, dan sejarah

kebudayaan Islam. Di sekolah berbasis keagamaan aspek-aspek  tersebut

didikotomikan menjadi beberapa mata pelajaran yang terpisah, tetapi di

sekolah umum semua apek tersebut dintegrasikan menjadi satu mata pelajaran

yaitu Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam menekankan

keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia dengan

diri sendiri alah sekitarnya maupun hubungannya dengan Allah SWT.
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Sebagian masyarakat menyadari bahwa diberikannya Pendidikan

Agama Islam di sekolah diharapkan menghasilkan manusia yang selalu

berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun

peradaban dan keharmonisan kehidupan, khsusnya dalam memajukan

peradaban bangsa yang bermartabat.

3. Alokasi waktu pembelajaran PAI di SMA

Pada dasanya Pendidikan Agama Islam di sekolah umum dalam hal ini

SMA memang sangat memiliki banyak tantangan, karena secara formal hanya

dialokasikan 2 jam pelajaran per minggu87 atau 388 jam perminggu Kondisi

alokasi waktu tersebut membuat pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

SMA hanya bisa diharapkan peningkatan kognitif saja, tetapi jika ditekankan

untuk memberikan dampak psikomotorik dan afektif, guru akan mengalami

kesulitan.

Melihat fenomena tersebut tentunya alternatif terbaik bagi guru untuk

memberikan dampak Pendidikan Agama Islam secara keseluruhan adalah

dengan mengoptimalkan kurikulum Pendidikan Agama Islam, optimalisasi

yang dimaksud bukanlah menambah waktu pelajaran tetapi bisa membuat

kreatifitas ataupun kiat-kiat sehingga pembelajaran PAI bisa membawa

pengaruh psikologis kepada siswa.

87Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, Cet  ke 8,  (Jakarta;  Bumi Aksara-DEPAG RI,
2008), h. 95

88Lampiran Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional Dan Kebudayaan Republik Indonesia No
70 Tahun 2013 h 12
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D. Dasar Optimalisasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Optimalisasi kurikulum Pendidikan Agama Islam sebagai sebuah usaha

untuk mendapatkan hasil terbaik dari aktifitas pengajaran Pendidikan Agama

Islam di sekolah tentunya berdasaran berbagai pertimbangan antara lain sebagai

berikut:

1. Pelaksanan Kurikulum PAI Di SMA

Didalam Pendidikan Agama Islam Kurikulum digunakan sebagai alat

untuk mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam, sebagaimana untuk

mencapai tujuan pendidikan itu maka kurikulum yang baik adalah kurikulum

yang fleksibel, sitematis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.89 Untuk

merealisasikan fungsi dan tujuan pendidikan agama Islam, terdapat

kompetensi dasar, yaitu sekumpulan kemampuan minimal yang harus

dikuasai siswa selama menempuh pendidikan.

Kemampuan ini berorientasi pada perilaku afektif dan psikomotorik

dengan dukungan pengetahuan kognitif dalam rangka memperkuat keimanan

dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Kemampuan yang tercantum dalam

komponen kemampuan dasar ini merupakan penjabaran dari kemampuan

dasar umum yang harus dicapai, yaitu:90

89Silahuddin, Kurikulum Dalam Prespektif Pendidkan Agama Islam, (Jurnal Mudarrisuna,
Vol 4, no 2 Desember 2014),h. 331

90Hamdani Hamid, Pengembangan Kurikulum Pendidikan (Bandung; CV Pustaka Setia,
2012), h. 239.
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1. Beriman kepada Allah SWT, dan lima rukun iman yang

laindengan mengetahui fungsi serta terefleksi dalam sikap,

perilaku,dan akhlak.

2. Dapat membaca al-Qur’an surat-surat pilihan sesuai dengan

tajwidnya, menyalin dan mengartikannya.

3. Mampu beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan

syariat Islam, baik Ibadah wajib maupun Ibadah sunnah

4. Dapat meneladani sifat, sikap, dan kepribadian Rasulullah serta

Khulafaur Rasyidin.

5. Mampu mengamalkan sistem muamalat Islam dalam tata

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kurikulum Pendidikan Agama Islam berkembang berlandaskan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi

tersebut, pemerintah menyelenggarakan suatu system pendidikan nasional
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sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional.

Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dijabarkan

kedalam sejumlah peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini

memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan

standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar

kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar

sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar

penilaian pendidikan.91

Kemudian ditetapkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2006 tentang

“Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah”, pada pasal 1

berisi tentang :

a) Standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya

disebut standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat

kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada

jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

b) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran

peraturan menteri ini

91Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006, h. 1



57

Undang-Undang No. 22 Tahun 2006 ini dibahas standar isi

sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, yang

secara keseluruhan mencakup :

1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam
penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan.

2. Beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar menengah.
3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh

satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai
bagian tidak terpisahkan dari standar isi.

4. Kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan
pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.92

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk

jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar

dan menengah terdiri atas:

1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Kelompok mata pelajaran estetika
5. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Kemudian peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 70

tahun 2013, yang menyatakan bahwa kurikulum Pendidikan agama dan budi

pekerti memiliki alokasi waktu sebanyak 3 jam pelajaran perminggu.

2. Arah Pendidikan Agama Islam di SMA

Pada dasarnya pelaksanaan pengajaran Pendidikan Agama Islam

Menurut Ichlasul Amal, seyogyanya diarahkan pada studi kritis tentang al

92Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006, h. 1-2
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Qur’an, sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi

pada lingkup penemuan (context of discovery) bukan sekedar pembenahan

hasil-hasil yang telah dicapai (context of justification).93 Pendidikan agama

Islam seyogyanya mampu mengikuti perubahan sosial yang terjadi sangat

cepat sehingga norma agama selalu dipergunakan secara konsisten dalam

pengambilan keputusan, materi pendidikan seyogyanya didasarkan pada tiga

pilar utama yakni landasan aksiologis, epistemologis, dan ontologis.

Pendidikan Agama Islam tidak hanya menyentuh ranah kognitif, tetapi

juga harus menyentuh ranah afektif dan psikomotorik. Karena agama bukan

hanya sistem pengetahuan tetapi juga system normatif dan tauhid.94 Dengan

dasar berbagai peraturan di atas maka begitu pentingnya upaya, kreatifitas,

kiat-kiat guru pendidikan agama Islam dalam melaksanakan tugasnya sebagai

pendidik mengingat pendidikan Agama bukan hanya sekedar tuntutan

kognitif, lebih dari itu harus berdampak afektif dan psikomotorik terhadap

Pendidikan Agama Islam.

3. Pengembangan Kurikulum PAI di SMA

Kurikulum sebagai rancangan segala kegiatan yang mendukung

tercapainya tujuan pendidikan sangat memiliki peran penting setidaknya

93Suparta, Pengantar Teori Dan Aplikasi Pengembangan Kurikulum PAI, (Jakarta; Raja
Grafindo, 2016), h. 245

94Suparta, Pengantar Teori dan Pengantar Pengembangan Kurikulum PAI, (Jakarta; Raja
Grafindo, 2016), h. 245
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dalam mewarnai kepribadian sesorang.95 Baik buruknya pendidikan termasuk

Pendidikan Agama Islam ditentukan oleh kurikulum, apakah akan mampu

membangun kesadaran kritis peserta didik atau tidak.96

Mengutip pendapat Audrey dan Howard Nichools, Oemar Hamalik

mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum (curriculum development)

adalah the planning of learning opportunities intended to bring about certain

desired in pupils, and assessment of the extend to which these changes have

taken place. Artinya, pengembangan kurikulum adalah perencanaan

kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa peserta

didik ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan serta menilai hingga

sejauh mana perubahan itu telah terjadi pada diri peserta didik. Adapun yang

dimaksud kesempatan belajar (learning opportunities) adalah hubungan yang

telah direncanakan dan terkontrol antara peserta didik, guru, bahan dan

peralatan serta lingkungan belajar. Semua kesempatan belajar yang

direncanakan oleh guru bagi para peserta didik sesungguhnya adalah

kurikulum itu sendiri.97

Pengembangan kurikulum merupakan sesuatu hal yang dapat terjadi

kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Pesatnya perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan

95Nurmadiah, Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Jurnal Al-Afkar vol. III, No II, Oktober
2014) h. 42

96Moh. Yamin, Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan, (yogyakarta; Diva Press, 2009), h.
13

97Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan ( Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2012), h 42
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bermasyarakat dan berbangsa merupakan hal-hal yang harus segera ditanggapi

dan dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pada setiap jenjang

pendidikan.98

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya

dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang

masing-masing satuan pendidikan. Rumusan tersebut menunjukkan, faktor-

faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu kurikulum. Muhaimin

berendapat bahwa paradigma pengembangan pendidikan Islam ada tiga peta

paradigma yaitu:

a. Paradigma dikotomis, dalam paradigma ini aspek kehidupan dipandang

dengan sangat sederhana. Pendidikan Agama Islam seolah-olah hanya

mengurusi persoalan ritual dan spiritual sementara kehidupan ekonomi,

politik, social, budaya, dan sebagainya dianggap sebagai urusan duniawi

yang menjadi bidang pendidikan non agama.

b. Paradigma mekanisme, yang memandang kehidupan terdiri atas berbagai

aspek dan pendidikan dianggap sebagai penanaman dan pengembangan

seperangkat nilai kehidupan yang masing-masing bergerak menurut

fungsinya. Dalam konteks ini sekolah selama ini masih menjalankan

proses sekularisasi ilmu yakni pemisah antara ilmu agama dengan

98Omar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran(JAKARTA; Bumi Aksara, 2011), h 90
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pengetahuan. Nilai keimanan dan ketaqwaan seolah hanya bagian dari

mata pelajaran PAI, sementara mata pelajaran lain mengajarkan bidang

ilmu seolah tidak ada hubungannya dengan masalah nilai keimanan dan

ketaqwaan.

c. Paradigma organism, dalam konteks pendidikan Islam, paradigma

organism bertolak dari pandangan bahwa aktifitas kependidikan

merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang

hidup bersama dan bekerja bersama secara terpadu menuju tujuan tertentu

yaitu terwujudnya hidup yang religius atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-

nilai Agama99

Fenomena pengembangan Pendidikan Agama Islam di sekolah

tampaknya sangat bervariasi. Dalam arti ada yang cukup luas dengan pola

horizontal-lateral (independent) yakni bidang studi (non-agama) kadang-

kadang berdiri sendiri tanpa dikonsultasikan dan berinteraksi dengan nilai-

nilai Agama, dan ada yang mengembangkan pola relasi lateral-sekuensial,

yakni bidang studi (non-agama) dikonsultasikan dengan nilai-nilai Agama.

Ada pula yang mengembangkan pola vertical-linier, mendudukkan Agama

sebagai sumber nilai atau sumber konsultasi dari berbagai bidang studi.

Namun demikian pada umumnya dikembangkan ke pola horizontal-lateral

(independent), kecuali bagi lembaga pendidikan tertentu yang memiliki

99Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan
Perguruan Tinggi, (Raja Grafindo Jakarta: 2012) h 32
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komitmen, kemampuan atau political will dalam mewujudkan relasi/hubungan

lateral-skuensial dan vertical linier.100

Pengembangan kurikulum dilaksanakan dengan tahapan perencanaan,

penerapan, pengawasan dan evaluasi. Dasar pengembangan kurikulum di atas

menunjukan bahwa pengembangan pendidikan kurikulum Pendidikan Agama

Islam  dapat disusun kapan saja dan dimana saja tentunya dengan kaidah

tersebut.

4. Teori Pembelajaran

a. Behaviorisme

Behaviorisme adalah teori pembelajaran yang mengatakan bahwa

perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya stimulus dan respon.

Seseorang dianggap sudah belajar jika sesuatu jika sudah menunjukan

perubahan tingkah laku. Menurut teori tersebut yang terpenting adalah

input sebagai stimulus dan output sebagai respon.

Pendekatan tingkah laku adalah penerapan aneka ragam teknik

dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar.101

Pendekatan tingkah laku bertujuan menghilangkan simptom-simptom

yang salah sesuai (maladaptif) serta membentuk tingkah laku baru.102

100Muhaimin.Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah.. h. 43
101

Gerald Corey, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi, (Bandung: PT. ERESCO, 1997), h. 196.

102M.D. Dahlan, Beberapa Pendekatan dalam Penyuluhan (Konseling,) (Bandung: CV.
Diponegoro,1985), h. 62
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Teori belajar behaviorisme memandang bahwa keberhasilan belajar

adalah keadaan siswa yang mampu mengalami atau melaksanakan

perubahan yang disebut respon setelah diberikan input pengetahuan yang

disebut dengan stimulus.

Ada beberapa tokoh aliran behafiorisme yang memiliki cara  pandang

yang berbeda antara lain:

1. Ivan Petrovich Pavlov

Ivan Petrovich Pavlov merupakan tokoh aliran behaviorisme

yang berkebangsaan Rusia dengan Classic Conditioning

(pengkondisian atau persyaratan klasik) adalah proses yang

ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap hewan

anjing, yang mengatakan bahwa aktivitas organisme atau peserta

didik dapat dibedakan menjadi dua hal:

1) Aktivitas yang bersifat reflektif, yaitu aktivitas organisme

yang tidak disadari oleh organisme yang bersangkutan.

2) Aktifitas yang disadari, yaitu aktifitas atas kesadaran

ornisme atau peserta didikyang bersangutan. Ini merupakan

respon atas dasar kemauan sebagai suatu reaksi terhadap

stimulus yang diterimanya.103

Pavlov dalam eksperimennya mengguanakan anjing sebagai

binatang coba. Anjing dioperasi sedemikian rupa, sehingga

103Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1992), h. 53
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apabila air liur keluar dapat dilihat dan dapat ditampung dalam

tempat yang yang telah disediakan. Menurut Pavlov apabila

anjing lapar dan melihat makanan, kemudian mengaluarkan air

liur, ini merupakan respons yang alami, respons yang reflektif,

yang disebut sebagai respons yang tidak berkondisi.

Apabila anjing mendengar bunyi bel dan kemudian

menggerakkan telinganya, ini juga merupakan respons yang

alami. Bel sebagai stimulus yang tidak berkondisi atau gerak

telinga sebagai stimulus yang  berkondisi. Persoalan yang

dipikirkan Pavlov adalah apakah dapat dibentuk pada anjing

suatu perilaku atau respon apabila anjing mendengar bunyi

bel lalu mengeluarkan air liur. Hal inlah yang kemudian diteliti

secara eksperimental oleh Pavlov.

Dalam ekperimen ini, hasil akhirnya bunyi bel

berkedudukan sebagai stimulus yang berkondisi dan

mengeluarkan air liur sebagai respon berkondisi. Apabila bunyi

bel diberikan setelah diberkan makanan maka tidak akan respon

yang berkondisi tersebut.

Sama halnya apabila eksperimen tersebut di aplikasikan

pada proses pembelajaran. Guru akan memberikan tugas kepada

siswa untuk membiasakan contoh materi yang diberikan oleh
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guru. Dan apabila siswa tersebut dapat mengaplikasikan contoh

tersebut dan dapat menjadikan kebiasaan dalam perilakunya,

guru akan memberikan penghargaan kepada siswa tersebut.

Perintah tersebut diulang hingga beberapa kali tugas, hingga

siswa tersebut benar- benar dapat membiasakan contoh tersebut

tanpa diberikan penghargaan kembali.

2. Edward Lee Thorndike

Menurut Thorndike asosiasi antara sense of impression dan

impuls to action, disebutnya sebagai koneksi atau connection,

yaitu usaha untuk menggabungkan antara kejadian sensoris

dengan perilaku. Thorndike menitikberatkan pada aspek

fungsional dari perilaku, yaitu bahwa proses mental dan perilaku

berkaitan dengan penyesuaian diri organisme terhadap

lingkungannya. Karena itu, Thordike, diklasifikasikan sebagai

behafioris yang fungsional berbeda dengan Paplov yang

asosiatif.

Thorndike mengajukan pengertian tersebut dari

eksperimennya dengan puzzle box. Dari eksperimennya

Thorndike mengajukan adanya tiga macam hukum yang sering

dikenal dengan hukum primer dalam hal belajar, yaitu:
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a) Hukum kesiapan (the law of readiness)

b) Hukum latihan (the law of exercise)

c) Hukum efek (the law of effect)

Menurut Thorndike belajar yang   baik harus adanya

kesiapan dari organisme yang bersangkutan. Apabila tidak

adanya kesiapan, maka hasil belajarnya tidak akan baik. Secara

praktis hal tersebut dapat dikemukakan bahwa:

a) Apabila pada organisme adanya kesiapan untuk melakukan

sesuatu aktivitas, dan organisme itu dapat melaksanakan

kesiapannya itu, maka organisme tersebut akan mengalami

kepuasan

b) Apabila pada organisme adanya kesiapan untuk melakukan

sesuatu aktivitas, tetapi organisme itu tidak dapat

melakukannya, maka organisme itu akan mengalami

kekecewaan.

c) Apabila organisme itu tidak mempunyai kesiapan untuk

melakukan atau aktifitas, tetapi disuruh melakukannya maka

hal tersebut akan menimbulkan keadaan yang tidak

memuaskan.104

Eksperimennya yang khas adalah dengan kucing, dipilih

yang masih muda yang kebiasaan-kebiasaannya masih belum

104
Bimo Walgito, Pengantar Psikologi. Ibid., h. 55-56
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kaku, dibiarkan lapar, lalu dimasukkan ke dalam kurungan.

Konstruksi pintu kurungan itu dibuat sedemikian rupa, sehingga

kalau kucing menyentuh tombol tertentu  pintu  kurungan akan

terbuka dan kucing  dapat keluar dan mencapai makanan

yang ditempatkan diluar kurungan itu sebagai hadiah atau daya

penarik bagi si kucing yang lapar itu.

Pada usaha yang pertama kucing masih melakukan

bermacam-macam gerakan yang kurang relevan bagi pemecahan

problemnya. Waktu yang dibutuhkan dalam usaha yang pertama

ini adalah lama. Percobaan yang sama seperti itu dilakukan

secara berulang-ulang, pada usaha berikutnya ternyata waktu

dibutuhkan makin singkat. Hal ini disimpulkan bahwa kucing

sebenarnya tidak mengerti cara membebaskan diri dari

kurungan itu, tetapi dia belajar mencamkan respon-respon

yang benar dan menghilangkan atau meninggalkan respon yang

salah.105

3. Burrhus Frederic Skinner

Menurut Skinner, deskripsi antara stimulus  dan respons

untuk menjelaskan parubahan tingkah laku (dalam

hubungannya dengan lingkungan) menurut versi Watson

105
Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, h. 248-249
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tersebut adalah deskripsi yang tidak lengkap. Respons yang

diberikan oleh siswa tidaklah  sesederhana itu, sebab pada

dasarnya setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu

dengan lainnya, dan interaksi ini akhirnya mempengaruhi

respons yang dihasilkan. Sedangkan respons yang diberikan

juga menghasilkan berbagai konsekuensi, yang pada

gilirannya akan mempengaruhi tingkah laku siswa.

Oleh karena itu, untuk memahami tingkah laku siswa

secara tuntas, diperlukan pemahaman terhadap respons itu

sendiri, dan berbagai konsekuensi yang diakibatkan oleh

respons tersebut. Skinner juga memperjelaskan tingkah laku

hanya akan membuat segala sesuatunya menjadi bertambah

rumit, sebab alat itu akhirnya juga harus dijelaskan lagi.

Misalnya, apabila dikatakan bahwa seorang siswa berprestasi

buruk sebab siswa ini mengalami frustasi akan menuntut perlu

dijelaskan apa itu frustasi. Penjelasan tentang frustasi ini

besar kemungkinan akan memerlukan penjelasan lain.106

Dari konsep di atas maka dapat kita simpulakan bahwa ada

tiga kondisi yang memungkinkan perubahan yaitu:

106
Budi Haryanto, Psikologi Pendidikan dan pengenalan Teori-teori Belajar, (Universitas

Muhammadiyah Sidoarjo, 2004), h. 67-70
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a) Perubahan dapat terjadi apabila individu memperoleh

bantuan atau bimbingan untuk membuat perubahan.

b) Perubahan  cenderung terjadi apabila orang-orang

yang dihargai memperlakukan individu dengan cara

yang baru atau berbeda (kreatif dan tidak monoton).

c) Apabila ada motifasi yang kuat dari pihak individu

sendiri yang membutat perubahan

Teori behavior ini merupakan sebuah landasan untuk

mengubah cara pandang dalam melaksanakan aktifitas

pembelajaran. Motivasi, kebutuhan akan bimbingan dan

penghargaan kepada peserta didik menjadi guiden intruksional

dalam melaksanakan segala aktifitas transfer of value.

Dalam pendidikan Agama Islam teori ini sangat penting

karena dalam sebuah hadits Rasulullah SAW, bersabda yang

memiliki makna bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci

dan tidak memiliki apa-apa sehingga lingkunganlah yang

membentuk wataknya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa

pengaruh keteladan guru, situasi kebudayaan, lingkungan

masyarakat sangatlah menjadi penentu bagi seorang siswa untuk

bisa berubah dan memiliki pengetahuan.

Dalam lingkup pendidikan memadukan situasi lingkungan

dengan materi pendidikan atau materi pendidikan dinarasikan

melalui keadaan lingkungan merupakan sebuah metode yang
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sangat efektif mengingat siswa merupakan produk lingkungan

selain lingkungan sekolah sebagai lingkungan formal tetapi juga

lingkungan masyarakat (nonformal) dan keluarga (informal)

yang sudah mengadpatasikan budaya-budaya tertentu.

b. Kognitif

1. Pengertian kognitif

Istilah kognitif berasal dari kata cognition, yang berarti

knowing atau mengetahui, yang dalam arti luas berarti perolehan,

penataan, dan pengunaan pengetahuan .107 Secara sederhana, dapat

dipahami bahwa kemampuan kognitif adalah kemampuan yang

dimiliki anak untuk berfikir lebih kompleks, serta kemampuan

penalaran dan pemecahan masalah. Dalam perkembangan

selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer   sebagai salah satu

ranah psikologis manusia meliputi perilaku mental yang berhubungan

dengan pemahaman, pengolahan informasi, pemecahan masalah dan

keyakinan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh, berikut

kami kutip beberapa pendapat ahli.

Menurut Chaplin dalam Dictionary of  Psycologhy karyanya,

kognitif adalah konsep umum yang mencakup seluruh bentuk

pengenalan, termasuk didalamnya mengamati, menilai,

107
Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru. (Bandung; PT. Remaja Rosda

Karya. 2011), h. 65
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memerhatikan, menyangka, membayangkan, menduga, dan menilai.

Sedangkan menurut Mayers menjelaskan bahwa kognitif

merupakan kemampuan membayangkan dan menggambarkan benda

atau peristiwa dalam ingatan dan bertindak berdasarkan

penggambaran ini.108

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa kognitif adalah

istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua

aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan,

dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang untuk

memperoleh pengetahuan.

2. Tahap-tahap perkembangan kognitif

Seorang pakar terkemuka dalam  disiplin psikologi kognitif

dan psikologi anak, Jean Pieget mengklasifikasikan perkembangan

kognitif anak  menjadi 4 tahap, antara lain:

a) Tahap Sensory Motor (berkisar antara usia sejak lahir sampai

2 tahun) Gambarannya, bayi bergerak dari pergerkan

refleks instinktif  pada saat lahir sampai permulaan

pemikiran simbolis.

b) Tahap Pre-Operational (berkisar antara 2-7 tahun)

Gambarannya, anak mulai mempresentasikan dunia dengan

108
Desmita. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. (Bandung; Remaja Rosdakarya. 2011), h. 44
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kata dan gambar (kata dan gambar menunjukan adanya

peningkatan pemikiran simbolis)

c) Tahap Concrete Operarational (berkisar antara 7-11 tahun)

Gambarannya, anak dapat berpikir secara logis mengenai

hal yag konkret dan mengklasifikasikan benda kedalam

bentuk yang berbeda.

d) Tahap Formal Operational (berkisar antara 11-15 tahun)

Gambarannya, remaja berfikir dengan cara yang lebih

abstrak, logis, dan idealistis.109

Teori kognitif tersebut membawa dampak yang sangat signifikan

dalam penerapan pembelajaran di sekolah karena sudah

mengklasifikasikan tahapan kemampuan daya serap anak, sehingga

pemilihan media sebagai alternatif pembelajaran semakin mudah.

Optimalisasi kurikulum dengan pendekatan kearifan lokal merupakan

cara yang memudahkan siswa pada tahapan anak usia sekolah

menengah menganalisis secara logis dan idealis tentang sebuah

wacana dan abstrak kedalam situasi sosial yang rasional.

109Desmita. Psikologi Perkembangan Peserta Didik, h. 99
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5. Guru

a. Pengertian guru

Guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencahariannya,

profesinya mengajar. Sri Minarti mengutip pendapat J.E.C. Gericke dan

T. Roorda, yang menerangka bahwa guru berasal dari bahasa Sansekerta

yang artinya berat, besar, penting, baik sekali, terhormat, dan pengajar.

Sedangkan dalam bahasa inggris guru dijumpai dengan kalimat teacher

yang berarti pengajar, educator yang berati pendidik atau ahli

mendidik.110

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang

memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik, kemudian persepsi

masyarakat memandang bahwa guru adalah orang yang melakukan

pendidikan di tempat-tempat tertentu yang tidak terikat pada pendidikan

formal tetapi juga pada lembaga seperti surau, mesjid, mushola, langgar

rumah dan sebagainya.111

Guru merupakan profesi kunci bagi kesuksesan dunia pendidikan

kualitas peserta didik akan menentukan kualitas peserta didik. Guru ialah

tokoh yang diberi tugas untuk membina dan membimbing para siswa ke

arah nuansa Islami terutama sekali guru PAI. Pendidikan Agama Islam

110Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam, Fakta Teoritis-Filosofis Dan Aplikasi-Normatif,
(Jakarta; Amzah, 20 13), h. 107

111Sayful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif: Suatu
Pendekatan Teoritis Psikologis, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 20 10),  h. 31



74

adalah suatu mata pelajaran dengan usaha sadar untuk menyiapkan siswa

dalam menyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama

Islam melalui kegiatan bimbingan, pengarahan atau latihan dengan

memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan

kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan

kesatuan nasional.

Guru juga orang yang membimbing, mengarahkan, dan

membina anak didik menjadi manusia yang matang atau dewasa dalam

sikap dan kepribadiannya, sehingga tergambarlah dalam tingkah lakunya

nilai-nilai agama Islam. Dalam literatur pendidikan Islam guru dapat

dijumpai dengan kata, murabbi, mu’alim, dan muadib. Ketiga kata

tersebut memiliki fungsi dan penggunaan yang berbeda-beda. Murabbi

yang berarti membimbing, mengurus, mengasuh dan mendidik.

Sedangkan Mualim diartikan dengan mengajar atau mengajarkan dan

Muadib diartikan dengan mendidik.112

Guru sebagai pelaku utama dalam implementasi pendidikan di

sekolah. Oleh karena itu, guru memiliki sikap komitmen terhadap mutu

proses, dan hasil kerja, serta sikap continous improvement, yaitu selalu

selalu berusaha memperbarui dan memperbaiki cara kerjanya sesuai

dengan zaman yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas

112Heri Gunawan, Pendidikan Islam: Kajian Teoritis dan Kajian Tokoh, (Bandung;PT Remaja
Rosdakarya, 2014), h. 63
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mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang hidup dimasa

depan.113 Oleh karena itu, guru memiliki peranan yang sangat strategis

dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Seorang guru harus

memiliki pedoman untuk adanya tempat berpacu dalam pembelajaran

dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik, agar

dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Ketika dalam proses

pembelajaran seorang guru harus memiliki tujuan yang jelas dan panutan

yang tepat agar dalam mengajar tidak digelari dengan guru yang tidak

berpendidikan dan menjadikan sosok guru yang menyenangkan sehingga

semua yang diajarkan dapat di pahami dengan mudah. Selain itu, guru

juga harus kreatif, dengan memposisikan diri sebagai:

a. Orang tua, yang penuh kasih sayang kepada pada peserta

didiknya.

b. Teman, tempat mengadu dan megutarakan perasaan bagi para

peserta didik

c. Fasilitator, yang selalu siap memberikan kemudahan, dan

melayani peserta didik sesuai minat, kemampuan dan bakatnya.

d. Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan dengan

orang lain dan mengembangkan proses sosialisasi yang wajar

antar peserta didik, orang lain, dan lingkungannya.114

113Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Surabaya; PSAPM, 20 14),  h. 209
114Burhanuddin Salam, Pengantar paedagogik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.119
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Guru memiliki posisi yang sangat sentral terhadap perubahan

tingkah laku dan perkembangan pengetahuan seorang anak didik

sehingga guru mengetahui cara alternatif yang digunakan untuk

berimprovisasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga seorang anak

dapat dengan mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan.

guru berposisi sebagai pelaku tranformasi pengetahuan, sekaligus

sebagai media transformasi nilai  dan sebagai nilai yang memposisikan

guru sebagai Suri teladan bagi seluruh peserta didik.

b. Kompotensi guru

Secara bahasa kompetensi diartikan dengan kewenangan,

kekuasaan untuk menentukan dan memutuskan sesuatu.115 Musfah

mengemukakan bahwa kompotensi merupakan kemampuan seseorang

meliputi keterampilan, sikap, pengetahuan dan sosial yang dapat diwujudkan

dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungan.

Sudarmayanti mengemukakan bahwa kompotensi merupakan kemampuan,

kecakapan dan keterampilan, yang merupakan atribut atau karakteristik

sesorang yang membuatnya berhasil dalam melaksanakan pekerjaan.116

Purba mengemukakan bahwa kompetensi adalah kewenangan setiap

115W. J. S. Poerwadarminta, Kamusumum Bahasa Indonesia, Cet.XII  (Jakarta: Balai Pustaka,
1991), h. 518

116Musfah, Kompetensi Guru (Jakarta; Rineka Cipta, 2011), h. 29
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individu untuk melaksanakan tugas atau mengambil keputusan sesui dengan

perannya dalam organisasi sesuai dengan keahlian.117

Sagala mengatakan bahwa kompotensi adalah seperangkat

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati,

dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya.118

Kompotensi juga berkaitan dengan kapasitas yang ada dalam diri sesorang

untuk mampu memenuhi persyaratan dalam melaksanakan perbuatan dan

pekerjaan tertentu.119 Dalam UU No 14 tahun 2005 tetang guru dan

dosen pasal I ayat 10 dinyatakan bahwa kompotensi guru meliputi

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dan

dosen dalam melaksanakan tugas keprofesinalannya.120 Semua aspek

tersebut saling berhubungan dan saling terkait satu dengan yang lainnya.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kompotensi

adalah kondisi fisik, mental serta spiritual seorang yang berpengaruh

terhadap produktifitas kerja seseorang baik itu berupa kemampuan,

kecakapan dan keterampilan sesorang yang dapat diaktualisasikan dalam

melaksanakan pekerjaan. Empat kompotensi guru antara lain:

117Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen
Pegawai Negeri Sipil, (Bandung : Refikaditama, 2011), h. 126

118Sukarman Purba, Kinerja Ketua Jurusan Di Perguruan Tinggi, Teori, Konsep dan
Korelasi nya (Yogyakarta; Presindo, 2009), h. 61

119Saiful Sagala, Kemampuan Provesionla Guru Dan Tenaga Kependidikan, (Bandung;
Alfabeta, 202)

120Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005, (Yogyakarta; Pustaka
Belajar, 2012), h. 5
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Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan

peserta didik, yang meliputi:

a) Pemahaman wawasan guru akan landasan filsafat pendidikan

b) Guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik

c) Guru mampu mengembangkan kurikulum/silabus dan hal lain

yang berkaitan dengan implementasi pendidikan.

d) mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan

suasana dialogis dan interaktif.

Kompetensi kepribadian merupakan kompetensi yang berkaitan

dengan pembawaan dan penampilan sosok guru sebagai sosok yang

memiliki kedisiplinan, berpenampilan baik, bertanggung jawab dan

komitmen yang meliputi:

a) kemampuan mengembangkan kepribadian

b) kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi

c) kemampuan melakukan bimbingan dan penyuluhan

kompetesi sosial merupakan kemampuan yang terkait dengan

kedudukannya sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain,

hal ini meliputi:

a) memahami dan menghargai perbedaan serta memaliki

kemampuan mengelola konflik
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b) melaksanakan kerja sama dengan harmonis dengan teman

sejawat, kepala sekolah, masyarakat dan lain sebagainya

c) membangun kerja tim yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah

d) melaksanakan komunikasi secara evektif dan menyenangkan

dengan seluruh warga sekolah, orang tua peseta didik, dan

kesadaran penuh bahawa masing-masing memiliki peran dan

tanggung jawab terhadap kemajuan pembelajaran

e) memiliki kemampuan memahami dan mengiternaisasikan

perubahan lingkungan yang penuh dengan tugasnya

f) memiliki kemampuan mendudukan dirinya dengan sistem nilai

berlaku dimasyarakat

Kompetensi profesional merupakan kompetesi yang berkaitan

dengan bidang studi yang terdiri dari:

a) memahami mata pelajaran yang telah dipersiapkan untuk

mengajar

b) memahami standar kompetensi dan standar isi mata pelajaran

serta bahan ajar yang ada dalam kurikulum

c) memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang

menaungi materi belajar

d) memahami hubungan konsep antar materi pelajaran terkait
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e) menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-

hari.121

Empat kompetensi tersebut, sangat memungkinkan kepada guru

untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta

didiknya. Guru sangat memahami keragaman peserta didik yang dengan

kompetensi pedagogik dan profesional dalam melakukan pendekatan dalam

pembelajaran serta dengan kompotensi sosial guru dapat memahami keadaan

sosial yang diperlukan dalam perkembangan proses pembelajaran.

6. Problematika Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam

Terdapat dua faktor problematika yang muncul di dalam pelaksanaan

Kurikulum Pendididikan Agama antara lain terdapat dua faktor yaitu faktor

internal dan faktor ekternal.

a. Faktor Internal.

1) Relasi Kekuasaan dan Orientasi Pendidikan Islam. Tujuan pendidikan

pada dasarnya hanya satu, yaitu memanusiakan memakmurkan

kehidupan dan memelihara lingkungan. Tujuan pendidikan yang

selama ini diorientasikan memang sangat ideal bahkan, lantaran terlalu

ideal, tujuan tersebut tidak pernah terlaksana dengan baik. Orientasi

pendidikan, sebagaimana yang dicita-citakan secara nasional,

barangkali dalam konteks era sekarang ini menjadi tidak menentu, atau

121Saiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru..h. 32
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kabur kehilangan orientasi mengingat adalah tuntutan pola kehidupan

pragmatis dalam masyarakat Indonesia.

Hal ini patut untuk dikritisi bahwa globalisasi bukan semata

mendatangkan efek positif, dengan kemudahan-kemudahan yang ada,

akan tetapi berbagai tuntutan kehidupan yang disebabkan olehnya

menjadikan disorientasi pendidikan. Pendidikan cenderung berpijak

pada kebutuhan pragmatis atau kebutuhan pasar lapangan, kerja,

sehingga ruh pendidikan Islam sebagai pondasi budaya, moralitas, dan

social movement (gerakan sosial) menjadi hilang.122

2) Masalah Kurikulum. Sistem sentralistik terkait erat dengan birokrasi

atas bawah yang sifatnya otoriter yang terkesan pihak“bawah” harus

melaksanakan seluruh keinginan pihak “atas”. Dalam sistem yang

seperti ini inovasi dan pembaruan tidak akan muncul. Dalam bidang

kurikulum sistem sentralistik ini juga mempengaruhi output

pendidikan. Tilaar menyebutkan kurikulum yang terpusat,

penyelenggaraan sistem manajemen yang dikendalikan dari atas telah

menghasilkan output pendidikan manusia robot. Selain kurikulum

yang sentralistik, terdapat pula beberapa kritikan kepada praktik

pendidikan berkaitan dengan saratnya kurikulum sehingga seolah-olah

122Musthofa, Rembangy. Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan
Pendidikan di tengah Pusaran Arus Globalisasi, (Yogyakarta; Teras, 2010), h. 21
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kurikulum itu kelebihan muatan. Hal ini mempengaruhi juga kualitas

pendidikan. Anak-anak terlalu banyak dibebani oleh mata pelajaran123

Dalam realitas sejarahnya, pengembangan kurikulum

Pendidikan Agama Islam tersebut mengalami perubahan-perubahan

paradigma, walaupun paradigma sebelumnya tetap dipertahankan. Hal

ini dapat dicermati dari fenomena berikut:

a) Perubahan dari tekanan pada hafalan dan daya ingat tentang

teks-teks dari ajaran Agama Islam, serta disiplin mental spiritual

sebagaimana pengaruh dari timur tengah, kepada pemahaman

tujuan makna dan motivasi beragama Islam untuk mencapai

tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

b) Perubahan dari cara berfikir tekstual, normatif, dan absolutis

kepada cara berfikir historis, empiris, dan kontekstual dalam

memahami dan menjelaskan ajaran dan nilai Islam.

c) Perubahan dari tekanan dari produk atau hasil pemikiran

keagamaan Islam dari para pendahulunya kepada proses atau

metodologinya sehingga menghasilkan produk tersebut.

d) Perubahan dari pola pengembangan kurikulum pendidikan Islam

yang hanya mengandalkan pada para pakar dalam memilih dan

menyusunisi kurikulum pendidikan Islam ke arah keterlibatan

123Haidar, Putra Daulay, Pendidikan Islam: dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia,
(Jakarta; Kencana. 2004), h. 206
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yang luas dari para pakar, guru, peserta didik, masyarakat untuk

mengidentifikasikan tujuan pendidikan Islam dan cara-cara

mencapainya.124

3) Pendekatan/Metode Pembelajaran. Peran guru sangat besar dalam

meningkatkan kualitas kompetensi siswa/mahasiswa. Dalam mengajar,

harus mampu membangkitkan potensi guru, memotifasi, memberikan

suntikan dan menggerakkan siswa melalui pola pembelajaran yang

kreatif dan kontekstual (konteks sekarang menggunakan teknologi

yang memadai). Pola pembelajaran yang demikian akan menunjang

tercapainya sekolah yang unggul dan kualitas lulusan yang siap

bersaing dalam arus perkembangan zaman. Siswa atau mahasiswa

bukanlah manusia yang tidak memiliki pengalaman. Oleh karena itu,

di kelas siswa/mahasiswa harus kritis membaca kenyataan kelas, dan

siap mengkritisinya. Bertolak dari kondisi ideal tersebut, kita

menyadari, hingga sekarang ini siswa masih banyak yang senang

diajar dengan metode yang konservatif, seperti ceramah atau didikte

karena lebih sederhana dan tidak ada tantangan untuk berfikir.

4) Profesionalitas dan Kualitas SDM. Salah satu masalah besar yang

dihadapi dunia pendidikan di Indonesia sejak masa Orde Baru adalah

profesionalisme guru dan tenaga pendidik yang masih belum

124Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah,
Dan Perguruan Tinggi, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 11
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memadai. Secara kuantitatif, jumlah guru dan tenaga kependidikan

lainnya agaknya sudah cukup memadai, tetapi dari segi mutu dan

profesionalisme masih belum memenuhi harapan. Banyak guru dan

tenaga kependidikan masih unqualified, under qualified, dan

mismatch, sehingga mereka tidak atau kurang mampu menyajikan dan

menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar kualitatif .125

5) Biaya Pendidikan. Faktor biaya pendidikan adalah hal penting, dan

menjadi persoalan tersendiri yang seolah-olah menjadi kabur

mengenai siapa yang bertanggung jawab atas persoalan ini. Terkait

dengan amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam UUD 45 hasil

amandemen, serta UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tentang system

pendidikan nasional yang memerintahkan negara mengalokasikan

dana minimal 20% dari APBN dan APBD di masing-masing daerah,

namun hingga sekarang belum terpenuhi. Bahkan, pemerintah

mengalokasikan anggaran pendidikan genap 20% hingga tahun 2009

sebagaimana yang dirancang dalam anggaran strategis pendidikan.

b. Faktor Eksternal.

1) Dichotomic. Masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan Islam

adalah dichotomy dalam beberapa aspek yaitu antara Ilmu Agama

dengan Ilmu Umum, antara Wahyu dengan Akal setara antara Wahyu

125Musthofa, Rembangy, Pendidikan Transformatif: Pergulatan Kritis Merumuskan
Pendidikan di Tengah Pusaran Arus Globalisasi, (Yogyakarta; Teras, 2010), h. 28
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dengan Alam. Munculnya problem dikotomi dengan segala

perdebatannya telah berlangsung sejak lama. Boleh dibilang gejala ini

mulai tampak pada masa-masa pertengahan.

2) Too General Knowledge. Kelemahan dunia pendidikan Islam

berikutnya adalah sifat ilmu pengetahuannya yang masih terlalu

general/umum dan kurang memperhatikan kepada upaya penyelesaian

masalah (problem solving). Produk-produk yang dihasilkan cenderung

kurang membumi dan kurang selaras dengan dinamika masyarakat.

Menurut Syed Hussein Alatas menyatakan bahwa, kemampuan untuk

mengatasi berbagai permasalahan, mendefinisikan, menganalisis dan

selanjutnya mencari jalan keluar/pemecahan masalah tersebut

merupakan karakter dan sesuatu yang mendasar kualitas sebuah

intelektual. Ia menambahkan, ciri terpenting yang membedakan

dengan non-intelektual adalah tidakadanya kemampuan untuk berfikir

dan tidak mampu untuk melihat konsekuensinya.

3) Lack of Spirit of Inquiry. Persoalan besar lainnya yang menjadi

penghambat kemajuan dunia pendidikan Islam ialah rendahnya

semangat untuk melakukan penelitian/penyelidikan. Syed Hussein

Alatas merujuk kepada pernyataan The Spiritus Rector dari

Modernisme Islam, Al Afghani Menganggap rendahnya “The
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Intellectual Spirit”126 (semangat intelektual) menjadi salah satu faktor

terpenting yang menyebabkan kemunduran Islam di Timur Tengah.

4) Memorisasi. Rahman menggambarkan bahwa kemerosotan secara

gradual dari standar-standar akademis yang berlangsung selama

berabad-abad tentu terletak pada kenyataan bahwa, karena jumlah

buku-buku yang tertera dalam kurikulum sedikit sekali, maka waktu

yang diperlukan untuk belajar juga terlalu singkat bagi pelajar untuk

dapat menguasai materi-materi yang seringkali sulit untuk dimengerti,

tentang aspek-aspek tinggi ilmu keagamaan pada usia yang relatif

muda dan belum matang. Hal inipada gilirannya menjadikan belajar

lebih banyak bersifat studi tekstual dari pada pemahaman pelajaran

yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan dorongan untuk belajar

dengan sistem hafalan (memorizing) dari pada pemahaman yang

sebenarnya. Kenyataan menunjukkan bahwa abad-abad pertengahan

yang akhir hanya menghasilkan sejumlah besar karya-karya komentar

dan bukan karya-karya yang pada dasarnya orisinal.

5) Certificate Oriented. Pola yang dikembangkan pada masa awal-awal

Islam, yaitu thalab al’ilm, telah memberikan semangat dikalangan

muslim untuk gigih mencari ilmu, melakukan perjalanan jauh, penuh

resiko, guna mendapatkan kebenaran suatu hadits, mencari guru

diberbagai tempat, dan sebagainya. Hal tersebut memberikan isyarat

126Rembagi. Pendidikan Transformatif, h 29
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bahwa karakteristik para ulama muslim masa-masa awal didalam

mencari ilmu adalah knowledge oriented. Sehingga tidak

mengherankan jika pada masa-masa itu, banyak lahir tokoh-tokoh

besar yang memberikan banyak konstribusi berharga, ulama-ulama

encyclopedic, karya-karya besar sepanjang masa. Sementara, jika

dibandingkan dengan pola yang ada pada masa sekarang dalam

mencari ilmu menunjukkan kecenderungan adanya pergeseran dari

knowledge oriented menuju certificate oriented semata. Mencari

ilmuhanya merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat

atau ijazah saja, sedangkan semangat dan kualitas keilmuan

menempati prioritas berikutnya.127

7. Upaya Optimalisasi Kurikulum  PAI di SMA

Munculnya berbagai kritik tentang kelemahan PAI dan sekaligus

merupakan kegagalan pelaksanaan PAI tersebut bisa jadi disebabkan karena

adanya kekeliruan dalam mentransfer system pengembangan kurikulum.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, maka perlu dicarikan model

pengembangan kurikulum PAI dengan mendudukkan kembali kepada

landasan filosofisnya.128

127Wahid.Abdul, Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Islam, (Semarang: Need’s Press, 2008), h
14

128Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah,
Dan Perguruan Tinggi, ..h 24
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Kurikulum harus dilengkapi dengan program yang tepat maka

tujuan itu tidak akan tercapai. Kurikulum itu laksana jalan yang dilalui

dalam menuju tujuan.129 Dengan demikian esensi kurikulum  ialah program,

hal penting pertama yang harus diperhatikan ialah kurikulum itu ditentukan

oleh tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Sementara tujuan pendidikan

itu mesti ditetapkan berdasarkan kehendak manusia yang membuat

kurikulum itu.130

Optimalisasi kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Menengah Atas merupakan kegiatan yang dilaknaakan oleh guru mata

pelajaran pendidikan agama Islam, dengan memanfaatkan fasilitas yang ada

dan mengekplorasi kemampuan dirinya untuk mencapai tujuan Pendidikan

Agama Islam. Upaya optimalisasi kurikulum Pendidikan Agama Islam di

sekolah dapat dilaksanakan dengan  berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan

tersebut dilakukan untuk membantu kurikulum Pendidikan Agama Islam

menghasilkan tujuan maksimal dari esenti mendidikan Islam yaitu bukan

sekedar transfer of knowlegde tetapi paling utama adalah transfer of value.

Kegiatan optimalisasi kurikulum dapat dilaksanakan dengan

berbagai kegiatan, seperti pemenfaatan sumber daya sekolah, ekplorasi

kepribagian guru dalam hal ini guru bisa memanfaatkan segala

129Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islami (Bandung; PT Remaja Rosdakarya), h. 99.
130Khuzaimah, Paradigma Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah

(Analisis Berbagai Kritik Terhadap PAI) (Jurnal Pendidikan, Vol No.1 Desember 2017), h. 112



89

kopentensinya untuk memaksimalkan  perannya sebagai guru, membuat

progran suasana belajar yang relefan, mengikutkan siswa dalam kegiatan

keagamaan dan sebagainya.

Pendidikan Agama Islam secara normatif hanyalah dipersiapkan

untuk transfer of knowledge hal ini dapat dilihat dengan alokasi waktu yang

sangat minim di sekolah, tetapi terlepas dari itu ekpektasi masyarakat dari

perubahan tingkah laku dan kepribadian peserta didik adalah fungsi dari

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Kegiatan optimalisasi kurikulum

dapat dilaksanakan sebagai berikut:

a. Mengembangkan progran akselerasi

Mulyasa,131 Undang Sisdiknas 2003, memberikan  kesempatan

kepada sekolah dan daerah untuk mengembangkan program-program

unggulan sesuai dengan karakteristik sekolah dan daerah masing-

masing. Di samping  itu sekolah dapat  mengembangkan program

akselerasi untuk melayani  dan  mengakomodasi peserta didik yang

cepat belajar  atau  memiliki kemampuan di atas rata-rata.132

Program akselerasi memberikan kesempatan kepada peserta didik

untuk  melalui  masa belajar  di sekolah dengan waktu yang relatif

cepat. Peserta didik dapat menempuh masa belajar di sekolah dasar

131Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung; PT Remaja Rosda Karya, 2005), h. 178
132Mulyasa, Menjadi Guru Profesional,.., h. 178
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sekitar lima tahun, di sekolah menengah pertama dua tahun dan

sebagainya.133 Untuk mengembangkan program akselerasi perlu

dilakukan berbagai persiapan, seperti penyempurnaan administrasi dan

pengayaan program, mengembangkan iklim dan kultur pendidikan,

mengembangkan spiritualisasi mata pelajaran, agar setiap pembelajaran

yang dilaksanakan mengandung unsur spiritual. Lebih lanjut dapat

dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pengembangan kultur dan iklim pendidikan perlu dilakukan

dengan membudayakan silaturahim.

2. Pengembangan spiritualisasi dengan membuat setiap mata

pelajaran memiliki nilai-nilai agamis

3. Sekolah  juga menyusun kalender pendidikan;

4. Digalakkan bimbingan dan konseling;

5. Mengatur jadwal pelajaran.

b. Meningkatkan prestasi belajar

Belajar  pada  hakekatnya usaha  sadar  yang  dilakukan  oleh

peserta pendidik  kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaan.

Setiap  belajar  yang  dilakukan  peserta didik akan menghasilkan

perubahan-perubahan dalam  dirinya yang oleh Usaha-usaha

133Mulyasa, Menjadi Guru Profesional,..., h. 118
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peningkatan prestasi belajar seperti yang dikemukakan oleh Mulyasa134,

antara lain sebagai berikut:

1) Faktor minat;

2) Faktor ketekunan;

3) Tekat untuk sukses

4) Cita-cita tinggi yang mendukung setiap usaha dan kegiatannya

c. Mengimplementasikan kurikulum melalui budaya

Budaya  adalah pandangan hidup  yang  diakui  bersama oleh

suatu kelompok  masyarakat  yang  mencakup cara  berfikir, perilaku,

sikap nilai-nilai yang tercermin baik dalam  wujud fisik maupun abstrak.

Faktor  manusia dan  sumber daya  bagi  implementasi kurikulum

sangat penting, Seperti  yang  dikemukakan oleh Mulyasa.135

Mengatakan tujuan, strategi fungsional, dan faktor-faktor manusia

sangat penting  diperhatikan dalam  implementasi kurikulum 2004.

Walaupun  para ahli telah menekankan, namun tidak satupun yang

melakukannya lebih populer serta lebih memperhatikan pentingnya

faktor  manusia dan sistem sosial.

134Mulyasa, Menjadi Guru Profesional,..., h. 119
135Mulayasa, Kurikulum Yang Disempurnakan, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2006), h

199
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Budaya sekolah merefleksikan nilai-nilai dominan, norma-norma

dari keyakinan semua orang  yang  terlibat di sekolah baik  peserta

didik, guru, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan lain. Budaya

sekolah nampak sebagai gaya sebuah sekolah dalam memperhatikan

integritas struktur sosialnya sebagaimana organisasi sosial dan sebagai

sebuah pola kepribadian individu. Pada umumnya pandangan ini

merupakan konsep budaya sebagai sistem sosial yang membawa pesan

memberikan makna terhadap pengalaman anggotanya.136

d. Mendayagunakan lingkungan

Pendayagunaan lingkungan merupakan suatu pendekatan

pembelajaran yang berusaha untuk meningkatkan keterlibatan peserta

didik melalui pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar.

Mulyasa137 mengatakan bahawa pendekatan  lingkungan berasumsi

bahwa  kegiatan pembelajaran  akan menarik  perhatian peserta didik

bila apa  yang  dipelajari  diangkat dari  lingkungannya, sehingga apa

yang dipelajari berhubungan dengan kehidupan dan berfaedah bagi

lingkungannya.

Dalam pendekatan lingkungan pembelajaran disusun sekitar

hubungan dan  faedahnya. Isi dan prosedur disusun hingga

136Mulyasa, Kurikulum Yang Disempurnakan.. h. 109
137Mulyasa, Kurikulum Yang Disempurnakan.. h. 204
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mempunyaai makna dan  ada  hubungan antara peserta didik dengan

lingkungannya. Konsep yang dikembangkan harus memberi jalan keluar

bagi peserta didik dalam menanggapi lingkungannya.

Pengembangan kompetensi dasar seyogyanya ditentukan  oleh

kebutuhan lingkungan peserta didik. Misalnya di lingkungan petani,

kompetensi yang berkaitan dengan pertanian akan memberikan makna

yang  lebih  mendalam  bagi  para   peserta didik. Demikian  halnya

lingkungan  pantai kompetensi  tentang kehidupan  pantai  akan  sangat

menarik  minat  dan  perhatian  peserta didik.138

Pembelajaran berdasarkan pendekatan lingkungan dapat dilakukan

dengan dua cara, yaitu:

1) Membawa peserta didik ke lingkungan untuk kepentingan

pembelajaran.

2) Membawa sumber-sumber dari lingkungan ke sekolah untuk

kepentingan pembelajaran. Sumber  tersebut bisa sumber asli

seperti nara  sumber, tapi juga bisa sumber tiruan, seperti model,

gambar, dan sebagainya. Jadi lingkungan itu sangat

menentukan bagi keberhasilan pembelajaran anak  didik, baik

lingkungan tempat tinggal dan masyarakat.

e. Melibatkan masyarakat

138Mulyasa, Kurikulum Yang Disempurnakan.. h. 205
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Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan harus

diwujudkan  dalam  tindakan nyata, terutama keikutsertaannya dalam

memberikan gagasan, kritik membangun, dukungan dan  pelaksanaan

pendidikan. Mulyasa139, mengatakan partisipasi masyarakat merupakan

hal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan,

terutama keikutsertaanya dalam memberikan gagasan, kritik, dukungan

dan pelaksanaan pendidikan.

Pertama partisipasi masyarakat dalam aktivitas bersama dalam

proyek khusus, kedua partisipasi masyarakat sebagai anggota individu

dalam aktivitas bersama pembangunan. Sekolah dan masyarakat

memiliki  hubungan  sosial.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin  maju, maka

persepsi dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan

menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini, terutama berangkat dari

tumbuhnya kesadaran masayarakat akan pentingnya membekali anaknya

dengan berbagai pengetahuan dan teknologi sebagai bekal menghadapi

berbagai tantangan di masa depan.

f. Menghemat biaya pendidikan

Menghemat biaya pendidikan merupakan salah satu cara untuk

menjadikan kurikulum tetap berjalan dengan baik walaupun keadaan

139Mulyasa, Kurikulum Yang Disempurnakan.. h. 206
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keuangan Negara atau pembiayaan dalam bidang pendidikan mengalami

penurunan. Hal ini akan menimbulkan nilai positif terhadap proses

pendidikan walaupun sekolah tidak menggunakan biaya yang tinggi

tetapi tetap berposes secara optimal. Namun demikian kita perlu

memahami bahwa pendidikan yang berkualitas akan senantiasa akan

membutuhkan biaya yang sangat banyak.

Menghemat biaya pendidikan merupakan bagian dari optimalisasi

kurikulum dalam mengantisipasi krisis keuangan. Pada dasarnya

pemerintah sudah meprogramkan biaya pendidikan sebanyak 20% dari

APBN.140 Anggaran 20% APBN untuk pembiayaan pendidikan sering

terjadi pengurangan karena banyak hal salah satunya adalah krisis

keuangan.

g. Mengembangkan kewirausahaan

Paradigma yang berkembang saat ini, banyak sekolah swasta lebih

maju dan berkualitas dibandingkan dengan sekolah negeri. Hal ini

terjadi karena sekolah swasta tidak terkait dengan alokasi dana dari

pemerintah.  Sekolah swasta yang memiliki cara pembiayaan yang

madiri harus melakukan kegiatan kewirausahaan sehingga mampu

membangun sekolah yang berkualitas sesuai dengan kehendaknya dan

kondisi keuangannya. Hal ini berbanding terbalik dengan sekolah negeri

yang bergantung dengan alokasi anggaran dari pemerintah. Akan tetapi

140Mulyasa, Kurikulum Yang Disempurnakan.. h. 211
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keadaan ini kemudian membawa tantangan kepada sekolah negeri untuk

bisa bersaing dan membangun kewirausahaan sehingga memiliki asset

untuk membangun sekolahnya.

Para ahli ekonomi mengemukakan bahwa wirausaha adalah orang

yang dapat meningkatkan nilai tambah terhadap sumber, tenaga kerja,

alat, bahan, dan asset lain dan orang dapat memperkenalkan perubahan,

inovasi dan cara-cara baru.141 Berwirausaha di sekolah berarti

memadukan kepribadian, peluang, keuangan, dan sumber daya yang ada

di lingkungan sekolah guna mengambil keuntungan. Hal tersebut akan

berdampak pada kualitas output sekolah meskipun tidak diatur dalam

norma kurikulum.

h. Mengefektifkan penghargaan dan hadiah

Mulyasa142 mengatakan penghargaan adalah suatu hadiah dan

bentuk ucapan terima  kasih yang dirasakan sebagai pujian oleh orang

yang menerimanya. Sedangkan hadiah  adalah suatu penghargaan yang

dibandingkan  dengan  nilai  oleh  orang yang menerimanya. Pada

umumnya hadiah dibagi  menjadi dua kelompok, yaitu  hadiah

intrinstik  dan  hadiah ekstrinstik Hadiah intrinstik adalah perasaan

internal yang diperoleh berdasarkan pemenuhan nilai-nilai pribadi dari

suatu pekerjaan yang baik, sedangkan hadiah ekstrinsik adalah suatu

141Mulyasa, Kurikulum Yang Disempurnakan.. h. 213
142Mulyasa, Kurikulum Yang Disempurnakan.. h. 215
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penghargaan yang diberikan dalam bentuk potongan harga, bonus dan

sebagainya.143

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemberian

penghargaan adalah:

1) Penggunaan penghargaan hadiah  harus disesuaikan  dengan

tingkatan  karir  dan  kebutuhan para pegawai.

2) Penghargaan dan hadiah  harus dilakukan secara tepat.

3) Perlu diperhatikan bahwa tidak semua penghargaan dan

hadiah yang digunakan akan memberikan pengaruh yang

sama terhadap seluruh pegawai.

4) Jenis-jenis  penghargaan yang dapat digunakan  antara lain,

kata-kata, sertifikat, sapaan.144

i. Membangun tim

Membangun tim bertujuan untuk mendidik seluruh tenaga

kependidikan di sekolah pada seluruh tingkatan pekerjaan  dengan

teknik  kepemimpinan  kepala sekolah  yang  efektif.  Kepemimpinan

efektif merupakan komponen penting  untuk  menyukseskan

implementasi kurikulum. Dalam hal ini dorongan diarahkan oleh visi,

143Mulyasa, Kurikulum Yang Disempurnakan.. h. 217
144Mulyasa, Kurikulum Yang Disempurnakan.. h. 216
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misi dan nilai-nilai, serta tindakan yang memungkinkan untuk

mencapai tujuan  yang tertera dalam kurikulum.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan

bahwa optimalsasi kurikulum dapat melibatkan semua hal yang

relefan sebagai improvisasi kegiatan dalam mewujudkan tujuan

maksimal yang ingin dicapai. Salah satu poin yang paling penting

yang akan menjadi pembahasan adalah pendekatan budaya sebagai

media untuk menjelaskan pendidikan Islam. Nilai-nilai budaya dilihat

relefansinya dengan pendidikan Islam sehingga peserta didik dengan

akan sangat paham tentang materi yang disampaikan oleh guru di

sekolah.

E.   Kearifan Lokal

1. Kearifan lokal

Kearifan  lokal adalah pandangan  hidup  dan  ilmu  pengetahuan

serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh

masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan

kebutuhan mereka. Secara etimologi kearifan lokal lebih dikenal dengan

local wisdom, yaitu terdiri dari dua suku kata wisdom artinya kearifan dan

lokal artinya local dengan sebutan lain bahwa local wisdom adalah
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kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local

knowledge), dan kecerdasan setempat (lokal genious)145

Secara terminologi, para ahli mengemukakan berbagai pandangan

mengenai kearifan lokal. Rosidi mengistilahkan kearifan lokal sebagai

hasil terjemahan dari local genius yang diperkenalkan pertama kali oleh

Quaritch Wales pada tahun 1948-1949 yang berarti kemampuan

kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing

pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan.146

Permana mengatakan Kearifan lokal adalah jawaban kreatif

terhadap situasi geogras-politis, historis, dan situasional yang bersifat

lokal. Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan

pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud

aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab

berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.147

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kearifan berarti  kebijaksanaan,

kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. Kata lokal,

yang berarti  tempat atau  pada suatu tempat atau pada suatu tempat tumbuh,

terdapat, hidup sesuatu yang mungkin  berbeda dengan tempat lain atau

145Ulfah Fajarini, Perana Kearifan Loal Dalam Pendidikan Karakter, (Jurnal Sosio Didaktika,
Vol. 1, No. 2 Desember 2014), h. 123

146Rosidi, Ajip, Kearifan Lokal Dalam  Prespektif Budaya Sunda, ( Bandung; Kiblat Buku
Utama, 2011), h. 29

147Permana, Eka Cecep, Kearifan Lokal Masyarakat Badui Dalam Mengatasi  Bencana,
(Jakarta; Wedatama Widia Sastra, 2010), h. 20
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terdapat di suatu tempat yang bernilai yang mungkin  berlaku setempat atau

mungkin  juga berlaku  universal.148

Nasiwan mengemukakan bahwa kearifan lokal adalah

kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-

kekayaan budaya lokal seperti tradisi, petatah-petitih dan semboyan

hidup.149

Sedyawati, Kearifan lokal diartikan sebagai kearifan dalam

kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan dalam arti luas

tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga

segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi.150

Alfian151 mengatakan kearifan lokal diartikan sebagai pandangan

hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud

aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan

mereka.

Istiawati berpandangan bahwa kearifan lokal merupakan cara orang

bersikap dan bertindak dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan

fisik dan budaya. Suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat,

tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat

148Fahmal, Muin, Pesan Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan
Pemerintahan  Yang Bersih, (Yogyakarta;UUI Pres 2006), h. 30

149Nasiwan, dkk, Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Prespektif
Hukum Dan Masyarakat, (Bandung; PT Refika Aditama,2012), h. 59

150Sediawati, Edy, Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, Dan Sejarah, (Jakarta; Raja
Grafindo Persada), h. 382

151Alfian, Magdalia Potensi Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Jati Diri Dan Karakter
Bangsa, (Jakarta; Prosiding The 5 Thn ICSSIS, 2013, h. 428
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dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai dengan

yang profan (bagian keseharian dari hidup dan sifatnya biasa-biasa saja).

Kearifan lokal atau local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan

setempat local yang bersifat  bijaksana, penuh kearifan, bernilai  baik,

yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.152

Ratna mengemukakan bahwa kearifan lokal adalah semen pengikat

dalam bentuk kebudayaan yang sudah ada sehingga didasari keberadaan.

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu budaya yang diciptakan oleh

aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi

dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam

bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari

bagi masyarakat.153

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diartikan bahwa kearifan

lokal merupakan adat dan kebiasan yang telah mentradisi dilakukan oleh

sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih

dipertahankan keberadaannya  oleh masyarakat hukum adat tertentu di

daerah tertentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal

adalah produk lokal yang berupa budaya, bahasa, musik, cerita yang sudah

152Istiawati, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Adat Ammatoadalam
Menumbuhkan Karakter  Konservasi, (CENDEKIA, Vol. 10, No. 1, April 2016), h. 5

153Ratna, I Nyoman Kutha, Antropologi Sastra: Peranan Unsur-Unsur Kebudayaan Dalam
Proses Kreatif, (Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2011), h. 94



102

dilaksanakan secara berulang-ulang yang memiliki nilai-nilai dan norma yang

telah dijadikan pandangan hidup oleh masyarakat suatu daerah.

2. Bentuk-bentuk kearifan lokal

Haryanto154 menyatakan bentuk-bentuk kearifan lokal adalah

Kerukunan beragaman dalam wujud praktik sosial yang dilandasi suatu

kearifan dari budaya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat

berupa budaya (nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat,

dan aturan-aturan khusus). Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal meliputi

Cinta kepada Tuhan, alam semesta beserta isinya,Tanggung jawab, disiplin,

dan mandiri, jujur, hormat dan santun, kasih sayang dan peduli, percaya diri,

kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik

dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan persatuan.

Koentjaraningrat mengatatakan bahwa kebudayaan berasal dari bahasa

sansekerta buddhayah bentuk jamak dari kata budhi yang berarti budi dan akal

sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang

bersangkutan dengan budi dan akal.155 Wahyudi156 mengatakan kearifan lokal

merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang

meliputi seluruh aspek kehidupan, berupa tata aturan yang menyangkut

hubungan antar sesama manusia, misalnya dalam interaksi sosial baik antar

154Haryanto, Kearifan Lokal Pendukaung Kerukunan Beragama Pada Komunitas Tengger
Malang JATIM, (Jurnal “Analisa” Volume 21 Nomor 02 Desember 2014), h. 212

155Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalirtas Dan Pembangunan,  (Jakarta; Gramedia
Pustaka Utama, 1993), h. 9

156Wahyudi, Pesona Kearifan Lokal Jawa, (Yogyakarta; Dipta, 2014), h. 14
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individu maupun kelompok, yang berkaitan dengan hirarkhi dalam

kepemerintahan dan adat, aturan perkawinan antar klan, tata karma dalam

kehidupan sehari-hari.

Tata aturan menyangkut hubungan manusia dengan alam, binatang,

tumbuh-tumbuhan yang lebih bertujuan pada upaya konservasi alam.Tata

aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan yang gaib, misalnya

Tuhan dan roh-roh gaib. Kearifan lokal dapat berupa adat istiadat,

institusi, kata-kata bijak dan pepatah.

Ratna157 mengemukakan bahwa Dalam karya sastra kearifan lokal

jelas merupakan bahasa, baik lisan maupun tulisan bahwa dalam masyarakat,

kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam cerita rakyat, nyayian, pepatah,

sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku

sehari-hari. Kearifan lokal ini akan mewujud menjadi budaya tradisi, kearifan

lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok

masyarakat tertentu.

Haryanto158 mengemukakan bahwa kearifan lokal diungkapkan dalam

bentuk kata-kata bijak (falsafah) berupa nasehat,  pepatah,  pantun, syair,

folklore  (cerita lisan) dan  sebagainya; aturan, prinsip, norma dan tata aturan

sosial dan moral yang menjadi sistem sosial, seremonial atau upacara tradisi

157Ratna, I Nyoman Kutha, Antropologi Sastra: Peranan Unsur-Unsur Kebudayaan Dalam
Proses Kreatif, (Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2011), h. 95

158Haryanto, dkk, Kontribusi Ungkapan Tradisional Dalam Membangun Kerukunan
Beragama, (Walisongo, Vol. 21 , No. 2, November 2013), h. 368
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dan  ritual, serta kebiasaan yang terlihat dalam perilaku sehari-hari dalam

pergaulan sosial.

Koentjaraningrat mengatakan bahwa kebudayaan memiliki  tujuh usur

yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi

sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup,

sistem religi dan kesenian.159

Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

bentuk-bentuk kearifan lokal kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa

bahasa lisan, bahasa tulisan, budaya nilai, norma, etika, kepercayaan, adat

istiadat, hukum adat, dan tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama

manusia, misalnya dalam interaksi sosial baik antar individu maupun

kelompok, yang berkaitan dengan hirarkhi dalam kepemerintahan dan adat,

aturan perkawinan antar klan, tata karma dalam kehidupan sehari-hari.

F. Pemahaman Keagamaan

1. Konsep pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan,

menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya

sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterima. Pemahaman berasal dari

kata paham yang artinya mengerti benar dalam suatu hal.160 Sedangkan

159Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta; Rineka Cipta, 2009)
160Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai

Pustaka, 2005), h.811



105

menurut Anas Sudjiono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk

mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain,

memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari

berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang

setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.161

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman

adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan dan menerjemahkan

sesuatu dengan caranya sendiri. Mereka dapat mengartikan apa yang

mereka peroleh dari pengetahauan yang mereka terima. Dalam hirarki

Taksonomi Bloom pemahaman menempati posisi kedua atau C2 dengan

arti bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk menangkap makna dari

arti tentang hal yang dipelajari. Adanya kemampuan dalam menguraikan

materi yang dipelajari dapat mengubah suatu data yang disajikan kedalam

data yang yang lebih sederhana atau mudah dimengerti.162

2. Konsep keagamaan

Secara bahasa keagamaan berasal dari kata Agama yang mendapat

awalan ke dan mendapat akhiran an sehingga menjadi keagamaan. Dalam

hal ini keagamaan berarti sifat-sifat yang terdapat dalam Agama, atau

161Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 1996),
hal. 50

162W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran, (Jakarta; Gramedia, 1987), h. 149



106

segala sesuatu mengenai agama misalnya perasaan keagamaan dan soal-

soal keagamaan.163

Kata beragama dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah

menganut atau memeluk Agama. Oleh karena itu keagamaan dapat

didefinisikan sebagai suatu skiap yang kuat dalam memeluk dan

menjalankan ajaran agama serta cerminan dirinya atas ketaatannya

terhadap ajaran Agama yang dianutnya. 164

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman

keagamaan merupakan kemampuan seseorang dalam mengartikan dan

menerjemahkan nilai-nilai dalam agama sesuai dengan pengetahuan yang

telah didapatkannya. Aspek terpenting dalam pemahaman keagamaan,

bagaiman siswa dapat mengerti nilai-nilai keagamaan yang telah

disampaikan oleh guru dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan kearifan lokal dalam memberikan pemahaman

keagamaan kepada siswa merupakan sebuah alternatif guru untuk

memberikan pemahaman kepada siswa tentang keagamaan melalui kajian

dan formulasi budaya agar siswa mudah memahami nilai-nilai ajaran

agama terkhusus ajaran agama Islam.

163Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Masyarakat Indonesia; Majalah Ilmu-Ilmu Sosial,
(Jakarta; LIPI Press, 2008), h. 1 19

164W. J. S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka, 1986),
h. 18
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G. Penelitian Yang Relefan

1. Ahmad Munir Saulloh165 penelitian berjudul “Pengembangan Kurikulum

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Atas (SMA) Studi

Multi Kasus di SMA Negeri 2 Lumajang dan SMA Jenderal Sudirman

Lumajang”. Penelitian ini menunjukan bahwa: merencanakan kurikulum

pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 Lumajang dan SMA Jenderal

Sudirman Lumajang mempertimbangkan beberapa hal, yang meliputi: latar

belakang, sumber ide, konsep, tujuan, landasan dan konsep konsep

perkembangan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama

Islam (PAI) di Sekolah Menengah Atas (SMA) studi multi kasus di SMA

Negeri 2 Lumajang dan SMA Jenderal Sudirman Lumajang dilaksanakan

dengan melalui kegiatan Intakurikuler dengan Ektrakurikuler dengan

mengunakan metode-metode sesuai dengan tiap-tiap aspek kurikulum PAI,

serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

2. Kamus166 (80300215013), Tesis dengan judul “Optimalisasi Penanaman

Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Implementasi Kurikulum k-13 di SMA

Negeri 10 Bulukumba”.  Hasil penelitian tersebut antara lain bentuk-bentuk

pembiasaan dan keteladanan  dalam penanaman nilai-nilai  Pendidikan Islam

pada Implementasi Kurikulum k-13 di SMA Negeri 10 Bulukumba

165Ahmad Munir Sauloh, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di
Sekolah Menengah Atas (SMA) studi multi kasus di SMA Negeri 2 Lumajang dan SMA Jenderal
Sudirman Lumajang (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 201 1)

166Kamus, Optimalisasi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Implementasi
Kurikulum k-13 di SMA Negeri 10 Bulukumba (Tesis, UIN Alaudin Makasar, 2017)
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didasarkan pada penanaman nilai afektif, yang terdiri dari sikap spiritual dan

sikap sosial. Sikap spriritual yang dimaksud adalah berupa pembiasaan ibadah

hati, ibadah lisan maupun anggota badan. Sikap sosial yang dimaksud adalah

sikap jujur yaitu kesesuaian perkataan maupun perbuatan dengan kenyataan.

Strategi Optimalisasi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada

Implementasi Kurikulum k-13 di SMA Negeri 10 Bulukumba dengan

mengimlementasikan fungsi-fungsi  manajemen kurikulum, mulai dari

perencanaan kurikulum, dengan desain model kurikulum humanistik,

organisasi kurikulum dengan model integrated curriculum, implementasi

model kurikulum the correns-based adaption model (CBAM).

3. Siti Subarkah167 Tesis berjudul “Manajemen Pengembangan Kurikulum

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Alam Al-Aqwiya Cilongkok Banyumas”.

Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa Manajemen Pengembangan

Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai berikut: proses

manajemen pengembangan kurikulum  dilakukan melalui tahap perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengembangan kurikulum di

tingkat mikro yaitu menempuh prosedur yaitu merumuskan tujuan sekolah

atau standar kompotensi lulusan masing-masing lembaga, penetapan isi, dan

standar program, dan penyusunan strategi penyusunan kurikulum secara

keseluruhan. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Cilongok dalam

167Siti Subarkah, Manajemen Pengembangan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Alam Al Aqwiya Cilongkok Banyumas, (Tesis, IAIN Purwokerto 2016)
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mengembangkan kurikulum telah menggunakan fungsi manajemen dengan

sehingga tujuan dapat tercapai, akan tetapi, dari hasil tersebut masih terus

dilakukan perbaikan dan inovasi kurikulum  agar tujuan lebih tercapai secara

maksimal.

4. Muherlina Muna Ayuhana168 Tesis berjudul “Perkembangan Kurikulum

Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Indonesia (Analisis Tujuan dan

Materi Ajar Kurikulum Pendidikan Agama Islam 1994, 2004,2006, 2013)”.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, tujuan kurikulum PAI dari

1994-2013 memiliki esensi yang sama, yaitu memberikan kemampuan dasar

kepada peserta didik tentang agama Islam untuk mengembangkan kehidupan

beragamasehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa

kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia sebagai pribadi, anggota

masyarakat, warga Negara dan umat manusia. Kedua analisis bahan ajar

pendidikan Agama Islam menglami perkembangan dari tahun 1994 sampai

tahun 2013, walaupun mengalami perkembangan  tetapi terdapat bahan ajar

yang selalu diajaran sertiap tahunnya yaitu aspek keimanan, aspek tarikh,

aspek ibadah dan aspek akhlak. Perkembagan kurikulum dari kurikulun 1994

sampai 2006 dalam aspek ibadah tidak begitu signifikan, hanya saja

penempatan materi ajar yang berubah setiap jenjang setiap tahunnya.

168Muherlina Muna Ayuhana, Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Sekolah
Dasar di Indonesia ( Analisis Tujuan dan Materi Ajar Kurikulum Pendidikan Agama Islam 1994,
2004,2006, 2013),  (Tesis UIN Sunan Kalijaga tahun 2015)
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5. Yuli Susanto169 penelitian berjudul ”Optimalisasi Pelaksanaan Kurikulum

dalam Upaya Meningkatkan Angka Kelulusan Ujian Akhir Madrasah

Berstandar Nasional (UAMBN) Siswa MTs Negeri 1 Bandar Lampung”.

Penelitian ini mengemukakan beberapa temuan bahwa guru MTs Negeri 1

Bandar Lampung, telah melaksanakan kurikulum dalam pembelajaran,

dengan upaya mengekplorasi tujuan pengejaran, menjabarkan secara kongkrit,

menggunakan media/alat bantu dalam proses pembeajaran, dan  mengevaluasi

hasil belajar secara kontinyu. Penelitian ini melaksanakan optimalisasi

kurikulum dengan peningkatan hasil belajar melalui strategi penambahan

intensitas pertemuan belajar.

Berdasarkan beberapa penelitian relefan di atas menunjukan bahwa

pengembangan kurikulum melibatkan semua aspek kurikulum dan melalui

perencanaan, penyusunan, implementasi hingga evaluasi. Sedangkan yang

optimalisasi kurikulum adalah hanyalah berorientasi pada pelaksanaan atau

penerapan pada tahapan kerangka pengembangan kurikulum. Optimalisasi

hanyalah melibatkan guru sebagai aktor intelektual dan siswa sebagai obyek

transformasi pemahaman keagamaan.
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