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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah bagian integral dalam pembangunan bangsa dan negara

baik moral maupun fisik, maju mundurnya suatu bangsa itu sangat dipengaruhi oleh

kualitas pendidikannya. Pendidikan bukanlah ditujukan pada orang tertentu tatapi ia

merupakan hak dasar bagi setiap individu yang harus diperjuangkan, karena

pendidikan adalah kebutuhan yang urgen dalamkehidupan manusia dan dengan

adanya pendidikan maka manusia dapat merubah dirinya kearah yang lebih baik

bahkan dari sisi sosial derajatnya semakin tinggi. Sebagaimana firman Allah SWT

dalam QS. al-Mujadilah/58: 11 yang berbunyi:

 ......

Terjemahnya: “niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.1

Pendidikan adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh seseorang,

kelompok, ataupun pemerintah yang berlangsung disekolah maupun diluar sekolah

baik formal, non formal dan informal, oleh karena itu pendidikan sangat penting

dalam kehidupan manusia. Dengan adanya pendidikan mampu mengubah dan

memperluas pengetahuan manusia dalam membentuk nilai, sikap dan perilaku yang

berperan penting dalam maju mundurnya peradaban suatu bangsa, dan melalui

pendidikan seseorang juga dapat berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Dalam

1Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur’an dan terjemahnya, (Surabaya: CV. Karya
Utama, 2005), h. 793.
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Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)

Bab 2, Pasal 3 ditegaskan bahwa:

“ pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.2

Melihat keadaan perkembangan pendidikan di Indonesia sekarang ini bisa

dikatakan masih terdapat kekurangan yang memerlukan banyak perbaikan baik dari

segi fasilitas, tenaga pengajar, sampai pada beasiswa bagi masyarakat yang kurang

mampu. Jika tidak dibenahi, hal itu dikhawatirkan akan semakin meningkat

dibeberapa tahun kemudian.

Untuk itu, dalam rangka membangun suatu negara yang lebih baik dan maju,

serta bermartabat, maka harus berangkat dari pendidikan yang baik dan maju pula,

dan mustahil suatu Negara itu dapat maju ketika pendidikannya terpuruk. Karena

salah satu tujuan pendidikan adalah bagaimana mengembangkan individu-individu

yang berkualitas dalam mengembangkan sumber daya baik dalam pendidikan itu

sendiri, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. Sebagaimana Undang-undang

Sistem Pendidikan Nasional bab 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.3

Disadari bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam upaya

mewujudkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia

2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan
Nasional, (Jakarta: Sinar Grapika,2003), h. 5.

3UU Sisdiknas dan Peraturan Pelaksanannya 2000-2004 (Jakarta: CV. Tamita Utama, 2004),
h. 4.
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merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dengan proses peningkatan

pelayanan pendidikan oleh guru. Seiring dengan perkembangan zaman dan

kemajuan teknologi menuntut adanya peningkatan kualitas pendidikan yang

bermutu, dan untuk mencapai pendidikan yang bermutu tersebut  ada beberapa

faktor yang mempengaruhinya di antaranya adalah pendidik, tenaga kependidikan,

kurikulum, pengadmisnistrasian, fasilitas yang memadai, dan pendanaan. Yang

kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan yang

tidak kalah pentingnya dan harus mendapat perhatian juga adalah perlunya

kurikulum yang matang sebagai acuan dan dapat dengan mudah diakses oleh semua

pelaksana pendidikan.

Kaitannya dengan hal tersebut, pemerintah telah melakukan terobosan dalam

memajukan dan menyempurnakan mutu pendidikan dengan memberlakukan

kurikulum 2013 sebagai penyempurnaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP). Dengan adanya perberlakuan kurikulum 2013 tidak hanya menimbulkan

solusi tetapi juga menimbulkan persoalan dalam dunia pendidikan. Persoalan itu

memang tidak akan pernah selesai, karena substansi yang ditransformasikan selama

proses pendidikan dan pembelajaran selalu berada di bawah tekanan kemajuan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan kemajuan masyarakat. karena itu, dalam pendidikan

dibutuhkan sebuah kurikulum untuk mengatur dan memberikan arahan serta

petunjuk sebagai acuan untuk menjalankan ataupun melakukan kegiatan proses

belajar mengajar, tetapi persoalan yang menonjol dalam pendidikan saat ini adalah

adanya kurikulum yang silih berganti dan mengalami perubahan dan berdampak

pada sekolah terutama pada tujuan dan visi suatu sekolah menjadi kacau.



160

160

Disamping itu perubahan-perubahan yang sering terjadi dalam kurikulum

bangsa ini membuat siswa dan guru sebagai pengajar terbebani dan kebingungan,

siswa harus menyesuaikan cara belajar sedangkan guru harus mampu menerapkan

metode dan strategi mengajar yang sesuai dengan aturan yang baru. Hal tersebut

dapat memicu ketidakefektifan dalam kegiatan belajar mengajar.

Kurikulum memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan

generasi yang handal, kreatif, inovatif dan bertanggung jawab melalui pendidikan,

sebab kurikulum merupakan jantungnya pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum

harus disusun dengan baik dan selalu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan serta

situasi dan kondisi perkembangan zaman.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memperbaharui kurikulum

kearah yang lebih baik dan sesuai dengan tuntutan zaman tersebut diharapkan guru

dapat menjalankan tugasnya dengan baik sehingga yang ditimbulkan adalah sumber

daya manusia yang berprestasi. Hal ini tentunya merupakan suatu langkah yang

baik, agar generasi tidak tertinggal dari berbagai bidang, maka dari itu penting bagi

guru untuk benar-benar menjalankan pekerjaannya dengan baik. Maka salah satu

cara  untuk mengetahui baik atau tidaknya seorang guru dalam menjalankan

tugasnya adalah dengan melihat seperti apa kinerjanya itu sendiri.

Melalui implementasi kurikulum 2013 yang dianggap suatu kurikulum

penyempurna dari kurikukum sebelumnya diharapkan dapat juga mempengaruhi dan

meningkatkan kinerja guru setelah melalui pelatihan dan pendampingan seperti yang

telah diprogramkan oleh pemerintah. Karena kinerja yang ada pada guru juga dapat

merubah kualitas dan peningkatan prestasi belajar siswa. ketika kinerja guru yang

rendah maka akan menghasilkan prestasi yang rendah dan begitupula sebaliknya.
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Guru selama ini sebagai ujung tombak yang dianggap mampu mempengaruhi proses

pendidikan, dan bagaimanapun sempurnanya dan idealnya kurikulum dalam suatu

pendidikan tanpa diimbangi dengan kinerja guru yang profesional dalam

mengimplementasikannya, maka kesemuanya itu akan kurang bermakna serta tujuan

yang akan dicapai sangat sulit.

Inti dari Kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan, dan tematik-

integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam

menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi

perkembangan masa depan. Titik beratnya, bertujuan untuk mendorong peserta didik

atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan

mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka

ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun obyek yang menjadi

pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan

pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya.

Kurikulum 2013 menjanjikan lahirnya generasi penerus bangsa yang

produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter, dengan memiliki kreatifitas, anak-anak

bangsa mampu berinovasi secara produktif untuk menjawab tantangan masa depan

yang semakin rumit dan kompleks. Meskipun demikian, keberhasilan kurikulum

2013 dalam menghasilkan insan yang produktif, kreatif, dan inovatif serta dalam

merealisasikan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk watak dan peradaban

bangsa yang bermartabat sangat ditentukan oleh brebagai faktor atau kunci sukses.

Kunci sukses yang dimaksud antara lain yang berkaitan dengan kreatifitas guru,
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aktifitas peserta didik, fasilitas, sumber belajar, dan lingkungan yang kondusif serta

partisipasi warga sekolah.4

Implementasi Kurikulum 2013 yang telah ditetapkan pemerintah adalah

kurikulum yang dapat memberikan solusi untuk meningkatkan kinerja guru dan

prestasi belajar siswa yaitu dengan mengembangkan tiga ranah utama dari peserta

didik yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Melalui kurikulum 2013 yang diharapkan kepada guru untuk melahirkan siswa

yang memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik.

Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka

bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya,

memasuki masa depan yang lebih baik.

Untuk mewujudkan lahirnya siswa yang mempunyai kompetensi yang handal

tidak lepas dari kualitas kinerja guru. Kinerja guru merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari sebuah system dalam pendidikan, mulai dari input, proses maupun

output, dalam upaya mencapai tujuan suatu lembaga pendidikan baik negeri maupun

swasta.  Berbagai sorotan dari masyarakat terhadap kinerja guru mulai dari

kompetensi hingga fungsi dan tugas yang diembannya. Karena itu, upaya

peningkatan kinerja guru mutlak dilakukan terutama dari segi kompetensi.

Guru sebagai tenaga pendidik yang merupakan pemimpin dan pelaksana

pendidikan disekolah khususnya di dalam kelas sangat menentukan keberhasilan

dalam proses pembelajaran, dan peran kepemimpinan tersebut  akan tercermin dari

bagaimana guru melaksanakan peran dan tugasnya, hal ini berarti bahwa kinerja

guru merupakan faktor yang amat menentukan mutu pembelajaran yang akan

4Rusman, Manajemen Kurikulum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), cet. Ke-2, h. 6.



163

163

berdampak pada kualitas atau prestasi sekolah khususnya prestasi siswa itu sendiri.

Intinya adalah kualitas kinerja guru akan sangat menentukan keberhasilan atau

prestasi siswa, karena guru merupakan pihak yang paling banyak bersentuhan

langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di

luar kelas.

Guru dalam proses pembelajaran memegang peran yang sangat penting,

apalagi bagi siswa pada usia tingkat Madrasah Ibtidaiyah, keterlibatan guru sulit

digantikan oleh perangkat lain seperti media televisi, komputer, internet dan lainnya.

Sebab pada usia tersebut adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang

memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang dewasa yaitu guru, sehingga

dalam proses pembelajarannya terarah.5

Majunya teknologi dan informasi yang dapat membantu peran guru dalam

proses pembelajaran, namun Pada hakikatnya guru tidak dapat digantikan oleh

perangkat lain, sebab dituntut untuk dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan

prestasi siswa dalam proses pembelajaran. di satu sisi, siswa dalam pembelajaran

dituntut untuk aktif mencari informasi dan mengembangkan potensi dirinya, namun

tetap dalam batasan-batasan tertentu, seperti menyesuaikan dengan tujuan yang telah

ditetapkan dalam pembelajaran, yang tentu saja dalam hal ini guru harus dan tetap

hadir sebagai pengarah dan pembimbing dalam proses pembelajaran.

Dalam proses pembelajaran guru bukan hanya sebagai teladan bagi siswa yang

diajar, tetapi sosok guru juga sebagai pengelola pembelajaran. Dengan demikian

berhasil atau tidaknya proses pembelajaran terletak  dipundak guru, dan keberhasilan

5Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses, (Edisi Pertama, Cet.  I,
Jakarta: Kencana, 2006), h. 50.
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suatu proses pembelajaran itu sangat ditentukan oleh kemampuan dan kinerja guru.

Untuk meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran di kelas harus dapat

dan mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Perencanaan pembelajaran adalah persiapan atau pemikiran serta langkah-

langkah apa yang harus ditentukan/ditetapkan sebelum melaksanakan suatu tugas

mengajar, baik penentuan alokasi waktu, tujuan, materi, metode, media, maupun

penilaian pembelajaran itu sendiri, yang tertuang dalam bentuk rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP). Adanya perencanaan pembelajaran yang merupakan pengarah

dan pedoman dalam kegiatan, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik

dan efektif.6

Pelaksanaan pembelajaran adalah implementasi dari  rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP), yang intinya bagaimana guru mampu menggunakan model

pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber

belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran dengan

mengembangkan tiga ranah utama yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik dengan

pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Ketika hal tersebut dapat

diterapkan maka akan meningkatkan kinerja guru yang pada akhirnya juga akan

meningkatkan prestasi belajar siswa.

Begitu pula dengan evaluasi, guru dalam hal ini harus mamiliki kemampuan

dalam melaksanakan evaluasi, yang merupakan suatu cara dan alat untuk mengukur

dan mengetahui sampai dimana hasil pelaksanaan pembelajaran yang telah dicapai

oleh siswa, dan dari evaluasi siswa tersebut juga bertujuan untuk mengukur kinerja

guru dalam mengajar.

6Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 4.



165

165

Dan indikator kinerja guru seperti yang dikemukakan oleh Nana Sudjana dkk

tentang kompetensi kinerja guru yaitu:

“a. Menguasai bahan yang akan diajarkan, b. mengelola program belajar
mengajar, c. mengelola kelas, d. menggunakan media/ sumber pelajaran, e.
menguasai landasan-landasan kependidikan, f. mengelola interaksi belajar
mengajar, g. menilai prestasi siswa, h. mengenal fungsi dan program
bimbingan dan penyuluhan, i. mengenal dan menyelenggarakan administrasi
sekolah, j. memahami prinsip-prinsip penelitian.”7

Namun hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada kenyataannya kondisi

kinerja guru pada Madrsah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka dikatakan sejak

diberkakukannya kurikulum 2013 bahwa guru dalam melaksanakan kinerja terutama

dalam perencaaan proses pembelajaran masih ada sebagian guru yang tidak

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebagai patokan dalam

pengajaran, dengan alasan bahwa belum maksimal atau sepenuhnya memahami

pembuatan RPP yang disebabkan oleh adanya kebijakan sering mengalami

perubahan-perubahan dari waktu berganti waktu mengenai format dalam pembuatan

RPP. Sehingga terkadang bagi guru sulit untuk melakukan adaptasi, terutama bagi

guru yang umurnya sudah tua dan menjelang pension, padahal perubahan format itu

tidak mengurangi dari esensi RPP itu sendiri.8

Selanjutanya dalam proses pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas terutama

dalam penggunaan media pembelajaran oleh guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka sebagai penunjang penyampaian informasi atau materi kepada siswa masih

terbatas. Kemudian dalam penyampaian materi masih adanya guru yang mengajar

tidak memperdulikan atau berusaha mencari informasi apakah materi yang telah

7Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensido
Offset, 2004), h. 107.

8Observasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka tanggal 12 Maret 2018.
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diajarkan telah dipahami oleh siswa atau belum, guru sering tidak mengajak siswa

untuk berpikir dan menganggap bahwa penguasaan materi bagi siswa lebih penting

dari pada mengembangkan kemampuan berpikir, guru terkadang tidak berusaha

mencari sesuatu sebab kenapa siswa tidak memperhatikan atau mendengar

penjelasannya.

Dalam proses evaluasi atau penilaian, sebagian guru masih bingung dalam

memahami secara sempurna tentang penilaian yang ada dalam kurikulum 2013,

sehingga agak sulit untuk melakukan penilaian secara sempurna, terutama pada

penilaian sikap spiritual dan sosial.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja guru terutama dari segi penilaian harus

dibenahi, agar dalam melaksanakan penilaian dapat terwujud secara objektif, dan

salah satu caranya adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan tentang

bagaimana cara mengelola dan menjadikan pendidikan yang berkualitas, terutama

sekali pemahaman tentang sistem kurikulum 2013. Ketika guru tidak memahami

kurikulum sebagai acuan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran maka akan sulit

melahirkan generasi yang berkualitas dan berprestasi.

Hasil pengamatan peneliti bahwa beberapa guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka yang telah mengikuti lomba guru berprestasi yang mendapatkan juara I, II

dan III menandakan bahwa guru tersebut mempunyai kompetensi yang bagus, dan

begitupula dengan siswa yang juga sering mendapatkan juara pada lomba-lomba

yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik Diknas maupun Kemeterian Agama tingkat

Kabupaten maupun Provinsi.9

9Observasi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka tanggal 12 Maret 2018.
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Apakah dengan juara yang telah diperoleh dari lomba tersebut dapat dikatakan

berprestasi terutama dari segi pengetahuan, yang hanya diwakili oleh satu atau dua

siswa saja yang mendapat juara, sedangkan dari aspek sikap dan keterampilan

apakah  sudah dapat dikatakan berhasil dan berprestasi, dengan adanya animo

masyarakat semata untuk memasukkan anak-anaknya di  Madrasah Ibtidaiyah

Negeri 2 Kolaka, sehingga madrasah tersebut kelebihan daya tampung dan akhirnya

dalam penerimaan peserta didik baru atau pindah masuk dibatasi. Anggapan

tersebut, belum dapat dikatakan sepenuhnya atau mewakili bahwa kinerja guru dan

prestasi siswa meningkat.

Karena itu, untuk melakukan peningkatan kinerja guru diperlukan adanya

upaya peningkatan pemahaman guru terhadap implementasi Kurikulum 2013 di

antaranya melalui pelatihan dan pendidikan. Begitu pula dengan prestasi siswa pada

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka dalam aspek afektif, kognitif dan

psikomotorik diperlukan suatu pembelajaran yang menyenangkan dan dapat

memberikan motivasi sehingga lebih bersemangat dalam belajar, yang tentunya

didukung oleh guru profesional.

Dalam kurikulum 2013 mata pelajaran PAI merupakan salah satu mata

pelajaran yang dapat mewadahi pencapaian tiga aspek tersebut, sebab mata pelajaran

PAI pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah terdiri beberapa bagian yaitu al-Qur’an Hadis,

Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam, hal itu menandakan bahwa

alokasi waktu mata pelajaran PAI lebih banyak tersedia.

Bertolak dari uraian latar belakang belakang di atas, penulis tertarik untuk

mengangkat permasalahan tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti dalam bentuk

kegiatan penelitian, terutama mengenai peningkatan kinerja guru dan prestasi belajar
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PAI siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka melalui implementasi kurikulum

2013.

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka dipilih sebagai lokasi penelitian dengan

pertimbangan bahwa madrasah tersebut termasuk kategori Madrasah atau sekolah

yang telah melaksanakan kurikulum 2013 yang dimulai dari kelas I sampai kelas VI

dan juga menjadi madrasah pilihan yang sangat diminati bagi masyarakat yang ada

di kota Kolaka.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti membatasi dan memfokuskan permasalahan yang

diteliti untuk mendapatkan tingkat kedalaman penelitian secara maksimal sehingga

dalam pembahasannya dapat lebih terarah dan tepat pada sasaran. Fokus penelitian

ini adalah kinerja guru dan prestasi belajar Pendidikan Agama Islma (PAI) siswa

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka melalui implementasi kurikulum 2013,

khususnya mata pelajaran Al-Qur’an Hadis dari aspek penilaian pengetahuan dan

keterampilan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peningkatan kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka

melalui implementasi kurikulum 2013?

2. Bagaimana peningkatan prestasi belajar PAI siswa Madrasah Ibtidaiyah

Negeri 2 Kolaka melalui implementasi kurikulum 2013?

3. Hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam implementasi kurikulum 2013

pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka dan bagaimana solusinya?
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D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan

beberapa hal, yaitu:

1. Peningkatan kinerja guru melalui implementasi kurikulum 2013 pada

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka.

2. Peningkatan prestasi belajar siswa melalui implementasi kurikulum 2013

pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka.

3. Hambatan yang dihadapai dalam implementasi kurikulum 2013 pada

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka.

E. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun praktis:

1. Manfaat teoretis:

a. Untuk menambah khasanah keilmuan dan informasi yang relatif mudah

bagi pendidik yang berhubungan dengan peningkatan kinerja guru dan

prestasi belajar siswa melalui implementasi kurikulum 2013.

b.Untuk memberikan kontribusi dalam pemikiran pengembangan

pembelajaran sebagai bagian cakrawala ilmu pengetahuan terutama yang

berkaitan dengan peningkatan kinerja guru dan prestasi belajar siswa

melalui implementasi kurikulum 2013.
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2. Manfaat Praktis:

a. Guru

Sebagai acuan dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada siswa

dalam proses pembelajaran dan menunjukkan bahwa melalui

implementasi kurikulum 2013 tidak hanya berguna sebagai pola yang

efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar. Akan tetapi melalui

implementasi kurikulum 2013 juga dapat meningkatkan kinerja guru dan

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI.

b. Sekolah

Diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan dalam melaksanakan serta

mengembangkan kualitas implementasi kurikulum 2013 yang dapat

menghasilkan peningkatan kinerja guru dan prestasi belajar PAI siswa

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka dengan demikian ada tindakan lebih

lanjut dari sekolah atau madrasah untuk mensukseskan penerapan

kurikulum 2013.

c. Kementerian Agama

Bagi Kementerian Agama Kabupaten Kolaka dan khususnya bidang

Pendidikan Madrasah dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan

masukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui

pengelolaan madrasah dengan implementasi kurikulum 2013.

d. Penulis

Dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang peningkatan

kinerja guru dan prstasi belajar PAI siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2

Kolaka melalui implementasi kurikulum 2013.
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e. Pembaca

Dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang peningkatan

kinerja guru dan prestasi belajar PAI pada siswa tingkat Madrasah

Ibtidaiyah melalui implementasi Kurikulum 2013.

f. Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak

melakukan penelitian dan pengkajian tentang peningkatan kinerja guru dan

prestasi belajar PAI siswa Madrasah Ibtidaiyah melalui implementasi

kurikulum 2013.

F. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi proposal ini peneliti perlu

memberikan penjelasan yang terkait dengan judul proposal tesis ini. Adapun istilah-

istilah yang perlu peneliti jelaskan sebagai berikut:

1. Kinerja Guru

Kinerja guru adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seorang guru dalam

melakukan suatu pekerjaan, sehingga dapat terlihat hasil pekerjaan atau prestasi

nyata yang telah dicapai setelah menjalankan tugasnya dalam proses pembelajaran.

Adapun indikator kinerjanya adalah dapat dilihat dari segi keberhasilan

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam proses pembelajaran mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam (PAI) khususnya mata pelajaran al-Qur’an Hadis pada

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kolaka.
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2. Prestasi belajar PAI

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa Madrasah Ibtidaiyah

Negeri 2 Kolaka kelas I – V selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu

berupa perubahan sikap (spritual dan sosial) ke arah yang lebih baik dan

peningkatan pemahaman pengetahuan serta keterampilan pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk mata pelajaran Al-Qur’an Hadis yang terdapat

dalam buku rapor kurikulum 2013.

3. Implementasi Kurikulum 2013

Implementasi Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dan

dilaksanakan dalam system pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum 2013

ditekankan pada pendekatan scientific approach yaitu suatu  pendekatan secara

ilmiah dengan cara mengembangkan tiga ranah utama yaitu afektif, kognitif, dan

psikomotorik, dengan penerapan 5 M (mengingat, memahami, menerapkan,

menganalisis, dan mencipta).


