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ABSTRAK 
 

Jumita Sari, (2020):  Kurikulum Terpadu Berbasis Akidah pada 

Pembelajaran Anak Usia Dini dalam Buku Menggagas 

Pendidikan Islami 

 

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui konsep kurikulum terpadu berbasis 

akidah, formulasi dan implementasi pada pembelajran anak usia dini. Penelitian 

ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diambil 

dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan 

tesis. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang 

berjudul Menggagas Pendidikan Islami karya M. Ismail Yusanto, dkk. Teknik 

pengumpulan data menggunakan tekhnik dokumentasi dengan  mengumpulkan 

data primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Tekhnik analisis 

data dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analisys). Analisis meliputi 

penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian kurikulum terpadu berbasis 

akidah merupakan  kurikulum yang menjadikan akidah Islam sebagai asas 

pendidikan, kurikulum yang berlandaskan pada paradigma keyakinan (akidah). 

Implementasi konsep kurikulum pendidikan berbasis akidah terdapat pada 

lembaga sekolah taman kanak-kanak Islam terpadu, yang menerapkan 

pembelajaran  berintikan keterpaduan dari berbagai unsur diantaranya; 1) 

memadukan modus pendidikan di keluarga dan masyarakat dalam lingkungan 

buatan, yakni sekolah, 2). memadukan ranah belajar afeksi, kognisi, dan 

psikomotorik, 3) memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama unutk 

mewujudkan anak yang berkepribadian Islam, mengusai tsaqofah Islam, sains 

dan tekhnologi. 

 

Kata Kunci : Kurikulum, Akidah, Anak Usia Dini 
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ABSTRACT 
 

Jumita Sari, (2020): Faith Based Integrated Curriculum on Early Childhood 

Learning inMenggagas Pendidikan Islami Book 

 

 This research aimed at knowing the concept of Faith, formulation and 

implementation based Integrated Curriculum on early childhood learning. It was a 

library research.  The data sources were taken from primary and secondary data 

obtained from books,journal articles, and undergraduate theses. The primary 

source used in this research was the book entitled Menggagas Pendidikan Islami 

and written by M. Ismail Yusanto et al. Documentation technique was used by 

collecting the primary and secondary data that relevant to the topic of the 

research. The technique of data analyes of this research by using content analysis. 

It include the presentation and discussion carried out in a qualitative conceptual. 

Based on the  The results of data analysis and discussion of Faith based 

Integrated Curriculum was a curriculum that makes Islamic Faith as the principle 

of education, a curriculum based on the belief paradigm (Faith). The 

implementation of education curriculum concept of Faith was found in integrated 

Islamic Kindergarden that implementing  the cohesiveness learning from various 

elements such as:1) integrating the mode of education in the family and society in 

an artificial environment, namely school, 2) combining affective, cognitive, and 

psychomotor learning domains, and 3) combining general and religious 

educations to create a child with an Islamic persoanlity, mastering Islamic  

Tsaqofah, science and technology. 

 

Keywords: Curriculum, Faith, Early Childhood 
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 ملخص
فكرة في تعلم الطفولة في كتاب العقيدة : منهج متكامل قائم على  (0202جوميتا ساري، )

 التربية اإلسالمية

تنفيذ الصياغة و وال ،العقيدةمفهوم منهج متكامل قائم على معرفة إىل بحث ال اهدف ىذي
مصادر البيانات مأخوذة من البيانات األولية و . امكتبي احبثيف تعلم الطفولة. يستخدم ىذا البحث 

املصدر األساسي . بحوثوالثانوية اليت مت احلصول عليها من الكتب واملقاالت الصحفية وال
ل يوسانتو إمساعيحممد الرتبية اإلسالمية" للمؤلف فكرة  املستخدم يف ىذا البحث كتاب بعنوان "

التوثيق من خالل مجع البيانات األولية والثانوية  ةباستخدام تقنيىي مجع البيانات  ة. تقنينيوآخر 
ذات الصلة مبوضوع البحث. تقنية حتليل البيانات ىي حتليل احملتوى. يشمل التحليل عرض البيانات 

ل ومناقشة البحث، فإن املنهج . بناًء على نتائج التحليكيفيةويتم إجراء املناقشة بطريقة مفاىيمية  
، وىو منهج يقوم على أساسا تعليميااملتكامل القائم على اإلميان ىو منهج جيعل العقيدة اإلسالمية 

فطفال األيف روضة القائم على العقيدة  عليممنوذج اإلميان )العقيدة(. يتم تنفيذ مفهوم منهج الت
( دمج منط 1املتكامل لعناصر خمتلفة مبا يف ذلك ؛ تكاملة، واليت تنفذ التعلم األساسي املسالمية اإل
(. اجلمع بني جماالت املودة واإلدراك 2 ة،ىي املدرسو  ،يف األسرة واجملتمع يف بيئة اصطناعيةعليم الت

( اجلمع بني التعليم العام والتعليم الديين لتكوين أفطفال بشخصيات 3والتعلم النفسي احلركي، 
 م والعلوم والتكنولوجيا.إسالمية، وإتقان مبادئ اإلسال

  ، الطفولةالعقيدةالمنهج، : األساسية الكلمات 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses 

pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh berkembang 

menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan 

berakhlak (berkarakter) mulia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan: pendidikann nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam  rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

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

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3).
1
 

Salah satu tujuan dari pendidikan nasional juga mengarah kepada 

pendidikan anak usia dini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang  

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 14  

menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

                                                             
 
1
 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam  (Jakarta : AMZAH, 2015), hlm. 3 
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Pendidikan anak usia dini harus dipersiapkan secara terencana dan 

bersifat holistik agar dimasa emas perkembangan anak mendapatkan stimulasi 

yang utuh, sehingga mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak 

baik itu aspek moral dan agama, kognitif, psikomotorik, bahasa, sosial-

emosional, dan seni. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka 

pengembangan potensi tersebut dengan program pendidikan yang terstruktur 

melalui kurikulum. Karena  pada hakikatnya kurikulum merupakan jantung 

proses pendidikan .  

Saat ini kurikulum yang diterapkan  pada  pendidikan  anak usia dini 

yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 hadir untuk mengembangkan dan 

menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Secara historis menurut Hasan 

perubahan kurikulum di Indonesia terjadi dalam enam periode, yakni 1946-

1959, 1959-1965, 1966-1968, 1975-1994, 2004-2006, dan kurikulum 2013.
2
 

Kurikulum 2013 diharapkan mampu menjadi solusi untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam struktur kurikulum 

2013 PAUD yang menjadi pengembangan sikap salah satunya adalah  sikap 

spiritual atau disebut juga dengan Kompetensi Inti 1 (KI-1).  Yang diharapkan 

dapat dicapai pada sikap spiritual adalah pembentukan peserta didik yang 

beriman dan bertakwa, menerima ajaran agama yang dianutnya. 

Pendidikan agama pada anak perlu  dikembangkan  sejak dini dengan  

menanamkan dasar-dasar tauhid atau akidah Islam serta ibadah dan akhlak 

mulia pada anak. Ini aspek yang paling penting sekaligus paling mendasar. 

                                                             
2
 Prihantini, 2017. “Kajian Ide Kurikulum  dan Implikasinya dalam Pengembangan 

KTSP”. NELITI. Vol. 8, No. 2 November 2017. hlm 1 
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Keberhasilan pada aspek ini akan menjadi fundamen kokoh bagi 

Perkembangan aspek-aspek yang lain. Namun pada faktanya pengembangan 

akidah pada anak masih rendah terhadap agama yang dianutnya. Hal ini 

disebabkan belum optimalnya pendidik baik guru maupun orang tua dalam 

mengembangkan pendidikan akidah sejak dini.
3
 menurut Khaerudin 

Pendidikan saat ini, hanya terfokus pada pengembangan kecerdasan 

intelektual (IQ) saja dan memisahkan antara ilmu agama dan ilmu 

pengetahuan. 
4
 

Fokus Pengembangan pengetahuan aplikasinya  pada pendidikan 

Indonesia   tampak  dalam  sistem  pembelajaran  jarak jauh  melalui siaran 

televisi nasional  akibat pandemi  virus corona atau yang disebut juga dengan 

Covid-19, sejarah baru proses pendidikan abad milenial. Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan program “Belajar dari 

Rumah”, program ini salah satunya ditujukan untuk PAUD, yang dimulai pada 

tanggal 13 April 2020.  Jadwal belajar dari rumah untuk  PAUD  dimulai 

pukul 08.00 WIB dengan nama acara “Jalan sesama untuk PAUD”.
5
 Pada 

acara ini yang ditampilkan hanyalah sebatas pengetahuan bagaimana anak 

mengenal angka, huruf, namun masih rendah pada pengembangan aspek 

spiritual terutama akidah.  

                                                             
 
3
 Mayangsari, Indah. 2019. Konsep Pendidikan Akidah dan Akhlak Pada Anak Usia Dini 

menurut Abdullah Nashih Ulwan.Skripsi. Bengkulu : IAIN Bengkulu, Fakultas Tarbiyah dan 

Tadris 

 
4
 Khaerudin. 2014. “Penanaman Pendidikan Aqidah pada Anak Usia Dini”. Jurnal Ilmiah 

Madaniyah. Vol. 1, No. 6, 2014. 

 
5
 https://bangka.tribunmews.com 
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Beberapa literatur tentang ruang lingkup pengembangan agama pada 

anak usia dini, seperti yang terdapat pada acuan menu pembelajaran pada 

pendidikan anak usia dini, serta kurikulum berbasis kompetensi tentang 

pengembangan moral dan nilai-nilai agama untuk usia taman kanak-kanak 

hanya berkisar pada kehidupan hidup sehari-hari,  mulai dari kegiatan di 

lingkungan sekolah, bersosialisasi dengan teman sebaya, dan pembiasaan pada 

kegiatan rutin yang berhubungan dengan pembiasaan aturan agama bagi diri 

sendiri. 

Sampai saat ini, dalam mengeluarkan kebijakan tentang kurikulum dan 

pedemoan pengembangan nilai-nilai agama dan moral, pemerintah belum 

memberikan perincian yang  pasti tentang pokok-pokok materi lengkap 

dengan kompetensi standarnya agar proses pendidikan nilai-nilai agama bagi 

anak lebih terarah dan pasti. Hal itu dapat terlihat secara jelas karena 

kurikulum yang selama ini dipakai hanya memuat garis-garis besarnya saja, 

bila dibandingkan dengan perincian pokok-pokok materi pengembangan 

bahasa, kognitif, keterampilan, dan psikomotorik yang lebih rinci, jelas dan 

padat. 
6
 

Kebijakan kurikulum dalam pengembangan nilai-nilai agama pada 

anak usia dini yang masih menjadi persoalan pendidikan di Indonesia 

mendorong berdirinya sekolah-sekolah dengan konsep Islam terpadu.  

Kurikulum yang diterapkan pada sekolah Islam terpadu memadukan antara  

materi umum sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum Diknas dan 

                                                             
 
6
 Otib Satibi Hidayat, Metode Pengembangan Moral dan Nilai-nilai Agama (Tanggerang 

Selatan : Universitas Terbuka, 2009), hlm. 6.3 
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pendidikan agama khas Islam terpadu. Munculnya  sekolah Islam terpadu di 

tengah masyarkat dan dimasukkannya kurikulum berbasis akidah dinilai suatu 

hal yang sangat positif. Urgensi pendidikan berbasis akidah pada anak usia 

dini sebagaimana firman Allah SWT.  

                         

       

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia  

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar.
 7
 

 Pendidikan dengan konsep kurikulum berbasis akidah 

mengimplementasikan nilai-nilai bersumber dari Al-Qur‟an dan sunnah. 

Pembahasan tentang kurikulum berbasis akidah ini juga telah menjadi 

perbincangan tokoh pendidikan  diantaranya Dr. Hari Suderajat, M.Pd ketua 

yayasan pendidikan kewirausahaan Ar-Rafi Drajat Center, Ustad Abdul Somad 

dan M. Ismail Yusanto. 

 M. Ismail Yusanto dkk telah menulis buku dengan judul menggagas 

pendidikan Islami yang merupakan jawaban tantangan pendidikan di 

Indonesia. Memberikan konsep teoritis tentang kurikulum terpadu berbasis 

akidah berdasarkan paradigma pendidikan Islam yang bertujuan untuk 

membentuk anak yang (1) berkepribadian Islam, (2) mengusai pengetahuan 

Islam, (3) menguasai ilmu kehidupan (sains dan teknologi) yang memadai 

                                                             
 
7
 Al-Qur‟an Surah Luqman Ayat 13 
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sehingga dapat mewujudkan anak-anak yang sholeh/sholehah, sehat, dan 

cerdas. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas  maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Kurikulum Terpadu Berbasis Akidah 

pada Pembelajaran Anak Usia Dini dalam Buku Menggagas Pendidikan 

Islami”. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan peneliti memilih judul ini adalah  sebagai berikut: 

1. Objek yang menjadi penelitian ini belum pernah diteliti oleh mahasiswa 

PIAUD UIN Suska Riau 

2. Rasa keingintahuan peneliti untuk lebih mendalami, mempelajari tentang 

kurikulum pendidikan khususnya kurikulum PAUD 

3. Sebagai apresiasi penulis terhadap konsep pendidikan Islam yang menarik 

untuk dikaji dan disebarluaskan. 

 

C. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi penafsiaran yang berbeda dalam hal judul penelitian, 

maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Akidah 

Secara terminologi (istilah) akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang 

tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakininya.
8
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2. Kurikulum  

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.
9
 

3. Anak usia dini 

Anak usia dini menurut Sisdiknas adalah anak dengan rentang usia 0-6 

tahun.
10

 

4. Kurikulum berbasis Akidah 

Asas pendidikan Islam adalah akidah Islam. Asas ini berpengaruh dalam 

penyususnan kurikulum pendidikan. Yang dimaksud dengan menjadikan 

akidah Islam sebagai asas atau dasar dari ilmu pengetahuan adalah dengan 

menjadikan akidah Islam sebagai standar penilaian. Dengan istilah lain, 

akidah Islam difungsikan sebagai kaidah atau tolak ukur pemikiran dan 

perbuatan.
11

 

5. Kurikulum Terpadu 

Dalam kurikulum ini anak akan mendapat pengalaman luas, karena antara 

satu pelajaran dengan pelajaran lain saling berkaitan. Dengan demikian 

seluruh mata pelajaran merupakan satu kesatuan yang utuh atau bulat.
12
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D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah  

sebagai berikut: 

a. Pendidikan di Indonesia mengalami berbagai perubahan kurikulum  

b. Pendikan akidah pada anak usia dini  masih rendah 

c. Saat ini pendidikan hanya terfokus dengan aspek pengetahuan yang 

lebih mendominasi 

d. Perincian pokok-pokok materi pembelajaran pengembangan Nilai-nilai 

agama pada Kurikulum PAUD saat ini hanya memuat garis-garis 

besarnya saja dibandingkan pengembangan aspek psikomotorik, 

bahasa, dan kognitif yang lebih jelas dan rinci. 

2. Batasan Masalah 

Objek penelitian ini adalah kurikulum terpadu berbasis akidah pada 

pembelajaran anak usia dini. Untuk menghindari adanya berbagai 

penafsiran, maka peneliti memberikan batasan masalah penelitian untuk  

mendeskripsikan konsep kurikulum terpadu berbasis akidah pada 

pembelajaran anak usia dini usia 5-6 tahun dalam buku menggagas 

pendidikan Islami. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Bagaimana kurikulum terpadu berbasis akidah dalam buku menggagas 

pendidikan Islami ? 

b. Bagaimana formulasi dan implementasi konsep kurikulum terpadu 

berbasis akidah pada pembelajaran anak usia dini dalam buku 

menggagas pendidikan Islami ? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, Penelitian ini bertujuan 

untuk sebagai berikut : 

a. Mengetahui konsep kurikulum terpadu berbasis akidah dalam buku 

menggagas pendidikan Islami 

b. Mengetahui formulasi dan implementasi konsep kurikulum terpadu 

berbasis akidah pada pembelajaran anak usia dini dalam buku 

menggagas pendidikan Islami 

2. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini dapat memberi beberapa manfaat, baik secara 

teoritis maupun secara praktis, yaitu : 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumber 

informasi teoritis dalam rangka pengembangan khazanah ilmu 

pengetahuan Jurusan Pendidikan Islam anak usia dini.  

b. Manfaat praktis 

1) Bagi Peneliti 
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan, memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan 

kemampuan dan keterampilan meneliti serta pengetahuan yang 

lebih mendalam terutama pada  aspek yang dikaji. Menumbuhkan 

ghirah  dan ketakjuban penulis terhadap Islam yang sempurna dan 

paripurna karena Islam mengatur segala aspek kehidupan termasuk 

mengatur pendidikan. 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dapat 

dikembangkan lebih lanjut serta referensi terhadap penelitian yang 

relevan. 

3) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapakan dapat menjadi wasilah sumber informasi 

kepada  masyarakat tentang kurikulum terpadu berbasis akidah pada 

pembelajaran anak usia dini. Sehingga masyarakat mengatahui, dan 

memahami perkembangan kurikulum di Indonesia.  
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BAB II 

KAJIAN  TEORI 

 

A.  Konsep Teori 

1. Pengertian Kurikulum  

Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu 

curir yang artinya pelari dan curare yang berarti tempat berpacu. Jadi, 

istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi Kuno di 

Yunani, yang berarti jarak yang ditempuh oleh pelari dari garis start 

sampai finish. Dapat dipahami jarak yang harus ditempuh disini bermakna 

kurikulum dengan muatan isi  yang dijadikan jangka waktu yang harus 

ditempuh oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah. 

Kurikulum dalam bahasa arab adalah manhaj, yang berarti jalan 

terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Adapun 

kurikulum pendidikan (manhaj al-dirasah ) dalam Kamus Tarbiyah adalah 

seperagkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga 

pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan.
13

 

Kurikulum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. 

Menurut Zais dalam Widyastono “kurikulum bukan hanya merupakan 

rencana tertulis bagi pengajaran, melainkan sesuatu yang fungsional, yang 

memberi pedoman dan mengatur lingkungan dan kegiatan yang 
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berlangsung di dalam kelas”. 
14

 Sedangkan menurut  ornstein yang dikutip 

oleh Yetty Rahelly “kurikulum secara konsep  merupakan rencana 

kegiatan atau dokumen tertulis yang mencakup strategi untuk mencapai 

tujuan”.
15

   

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

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

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. berdasarkan pengertian 

tersebut, terdapat dua dimensi kurikulum. Dimensi pertama adalah rencana 

dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan 

dimensi yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran.
16

 

Keberlangsungan pendidikan tidak terlepas dari adanya  kurikulum. 

Kurikulum menjadi kebutuhan bagi terselenggaranya proses pendidikan, 

yang menjadi acuan dan pedoman, strategi, metode dan bahan  pelajaran 

untuk mencapai tujuan tertentu yang tersusun secara tertulis. maka adanya 

kurikulum bagi sekolah pada lembaga pendidikan menjadi sesuatu yang 

penting. tanpa adanya kurikulum dalam proses pendidikan, pendidikan 

tidak akan berjalan secara efektif. 
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2. Fungsi Kurikulum 

Dalam proses belajar mengajar kedudukan kurikulum sangat 

penting, yakni kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, 

kurikulum bagi siswa, kurikulum bagi guru, kurikulum bagi kepala 

sekolah, kurikulum bagi sekolah diatasnya, dan kurikulum bagi 

masyarakat dan pemakai lulusan sekolah. 

a. Fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan 

Bila bertitik tolak dari definisi kerja kurikulum yaitu suatu program 

pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai 

sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa 

kurikulum suatu sekolah pada dasarnya merupakan suatu alat atau 

usaha untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan 

sekolah tertentu yang dianggap cukup tepat dan penting untuk dicapai 

maka salah satu tindakan yang harus diambil adalah meninjau kembali 

tujuan yang selama ini telah dibuat oleh sekolah. Jika tujuan yang 

diinginkan tidak tercapai maka harus ditinjau kembali alat yang 

digunakan untuk mencapai tujuan tersebut anatara lain meninjau 

kurikulumnya. Meninjau kurikulum setidaknya setiap sepuluh tahun 

sekali guna mengevaluasi tercapai tidaknya tujuan. Tujuan pendidikan 

dijabarkan dari tujuan tertinggi, yakni tujuan terakhir yang akan 

dicapai: tujuan pendidikan nasional, sampai pada tujuan pendidikan 

terendah yakni tujuan yang akan dicapai setelah selesai kegiatan 

belajar mengajar. Secara hierarkis tujuan pendidikan terdiri atas : 
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1) Tujuan Nasional 

2) Tujuan Institusioanl 

3) Tujuan Kurikuler 

4) Tujuan Instruksional 

Tujuan-tujuan pendidikan tersebut harus dicapai secara 

bertingkat. Tingkat paling bawah harus mendukung tingkat diatasnya, 

demikian seterusnya hingga tercapai tujuan pendidikan nasional
17

. 

Sebagaimana dalam Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menjelaskan, “tujuan pendidikan 

nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, akap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

b. Fungsi kurikulum bagi peserta didik 

Kurikulum sebagai organisasi belajar disusun dan disiapkan 

untuk peserta didik sebagai salah satu komponen kegiatan 

pembelajaran. Dengan kurikulum diharapkan peserta didik mendapat 

sejumlah pengalaman baru yang kelak dikemudian hari dapat 

dikembangkan seirama dengan perkembangan peserta didik guna 

melengkapi pendidikan yang lebih lanjut. 
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c. Fungsi kurikulum bagi guru 

1) Sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisasikan 

pengalaman belajar peserta didik 

2) Sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap 

perkembangan peserta didik dalam rangka menerapkan sejumlah 

pengalaman yang diberikan dan sebagai pedoman dalam mengatur 

kegiatan pendidikan dan pengajaran. 

d. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pembina sekolah
18

 

1) Sebagai pedoman dalam supervisi, yakni menciptakan 

memperbaiki situasi belajar 

2) Sebagai pedoman dalam memberikan bantuan kepada guru untuk 

memperbaiki kinerja yang terkait dengan proses pembelajaran 

3) Sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum 

4) Sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi kemajuan belajar 

mengajar 

e. Fungsi kurikulum bagi orang tua peserta didik  

Bagi orang tua peserta didik kurikulum berfungsi agar orang tua 

pesrta didik turut serta membantu usaha sekolah dalam memajukan 

putera-puterinya. Bantuan orang tua dalam memajukan pendidikan 

dapat melalui konsultasi langsung dengan guru atau sekolah tentang 

masalah yang berhubungan dengan putera-puterinya. Bantuan orang 

tua dapat juga melalui lembaga BP3 atau yang sekarang dinamakan 
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komite sekolah. Dengan mengetahui kurikulum orang tua dapat 

mengetahui pengalaman belajar apa yang diperlukan putera-puterinya 

sehingga orang tua dapat berpartisipasi untuk membimbingnya. 

f. Fungsi kurikulum bagi sekolah diatasnya 

Fungsi kurikulum bagi sekolah diatasnya dapat ditinjau dari dua 

fungsi, yakni: 

1) Pemeliharaan keseimbangan 

Dengan mengetahui kurikulum yang digunakan sekolah tertentu, 

sekolah pada tingkatan diatasnya dapat mempertimbangkan perlu 

tidaknya bagian tersebut diajarkan lagi.  

2) Penyiapan tenaga baru 

Dalam mempersiapkan tenaga guru bagi sekolah, maka perlu 

sekali mempunyai pengetahuan tentang isi, susuanan/ organisasi, 

maupun cara pengajarannya. Hal ini akan membantu guru 

mengadakan perubahan dan penyesuaian kurikulum. 

Kurikulum adalah suatu program yang direncanakan, 

dikembangkan, dan akan dilaksanakan dalam situasi pembelajaran 

yang sengaja diciptakan di sekolah. Oleh karena itu kurikulum 

mempunyai fungsi bagi sekolah. Bagi orang tua, dan bagi masyarakat. 

Komponen kurikulum yang terpenting meliputi tujuan, isi, metode, dan 

evaluasi.  
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3. Definisi Akidah 

Akidah dalam bahasa arab, berasal dari lafadz aqada-ya‟qidu-

aqidatan. Lafadz tersebut mengikuti wazan fa‟ilatan yang berarti 

ma‟qudah (sesuatu yang diikat). Adapun beberapa definisi lain dari akidah  

adalah sebagai berikut : 

a. Akidah adalah iman : iman adalah pembenaran (keyakinan) yang 

bulat, yang sesuai dengan realitas (yang diimani) dan bersumber dari 

dalil 

b. Akidah adalah sesuatu yang diyakini oleh kalbu (wijjdan) dan 

diterima oleh akal pikiran 

c. Akidah adalah pemikiran yang menyeluruh mengenai alam, manusia, 

kehidupan, serta hubungan semuanya dengan apa yang ada sebelum 

kehidupan (Pencipta) dan setelah kehidupan (hari kiamat), serta 

mengenai hubungan semuanya dengan apa yang ada sebelum dan 

setelah kehidupan.
19

 

Akidah dalam Islam adalah Iman. Nabi Muhammad SAW telah 

menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Umar bin Khaththab 

r.a. tentang iman atau akidah, Nabi SAW bersabda : 

 قَاَل َأْن تُ ْؤِمَن بِاهلِل َوَمالَِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو َواليَ ْوِم اآلِخِر َوتُ ْؤِمَن بِالَقَدِر َخْْيِِه َوَشرِّهِ 
 “Beriman kepada Allah, para malaikatNya, semua KitabNya, para 

rasulNya, hari kiamat, dan beriman kepada qadar baik maupun buruk 

”.(HR Muslim) 
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Beriman atau  percaya kepada Allah adalah suatu fitrah dan 

kebutuhan bagi manusia. Allah SWT telah menjadikan karakteristik 

pembawaan hambaNya untuk beriman kepadaNya, bahkan telah mengikat 

janji kepada Allah pada saat masih dalam kandungan. Manusia 

mengikrarkan diri beriman kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam 

Al-Qur‟an: 

                            

                     

          

Artinya:  Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-

anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian 

terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini 

Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), 

kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di 

hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani 

Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan 

Tuhan)".
20

 

 

Akidah Islam merupakan hal pertama yang harus dikenalkan 

kepada anak sejak usia dini agar anak mengenal agamanya sejak kecil, 

sehingga ketika tumbuh dewasa memiliki kepribadian Islami (Syakhsiyyah 

Islamiyyah) serta dapat menerapkan akidah yang telah dipelajarinya sesuai 

ajaran Islam. Dengan dasar akidah yang tertanam kuat dalam jiwa akan 

melandasi pengetahuan anak selanjutnya dalam semua aspek kehidupan 

dan dengan proses membimbing serta mengarahkan seluruh potensi anak 

terutama ketauhidan akan menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan yang 

tertanam kuat dalam hati sebagai pegangan dan landasan hidup di dunia. 
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Diharapkan dengan pendidikan akidah tersebut anak dalam bertingkah 

laku didasari atas kepercayaan dan keyakinan. Sebab, akidah tidak boleh 

hanya dipahami sebagai keyakinan pada Rukun Iman saja, yaitu iman 

kepada Allah, malaikat Allah, Kitab-kitab Allah, nabi, hari akhir,dan 

qadla-qadar, tetapi akidah juga harus dipahami sebagai bagaimana 

seseorang menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah SWT dan 

beribadah kepada-Nya, serta bagaimana menerapkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam akidah yang diyakini anak dalam kehidupannya. Ada 

beberapa ayat Al-Qur‟an yang menjelaskan bagaimana pentingnya 

menanamkan akidah kepada anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-

Qur‟an surah Al-baqarah ayat 132 dan Al- Qur‟an surah Luqman ayat 13 

sebagai berikut : 

                         

         

Artinya:  “Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-

anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-

anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, 

maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama 

Islam".
21

 

                           

     

Artinya:  “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar".
22
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Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa penanaman 

akidah Islam pada anak dapat dimulai dengan mengenalkan kalimat tauhid 

dari awal penciptaan manusia serta memberikan suasana religius dalam 

keluarga. Oleh karenanya keluarga sebagai acuan pertama dan utama 

dalam perkembangan anak menjadi salah satu poin penting dalam masalah 

ini. Peran orang tua (ibu dan ayah) sebagai pendidik utama di keluarga 

harus saling bekerja sama untuk mendidik anaknya. Selain itu guru juga 

berperan penting dalam mendidik anak dengan akidah Islam di sekolah 

melalui materi- materi pembelajaran yang disusun dan dirancang berbasis 

akidah.  

4. Bentuk- Bentuk Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini  

Ada beberapa bentuk organisasi kurikulum yang dikembangkan oleh 

para ahli pendidikan yaitu:
23

 

a. Kurikulum Terpisah-Pisah 

Kurikulum terpisah-pisah dapat diartikan mata pelajaran mempunyai 

kurikulum tersendiri dan satu dengan lainnya tidak ada kaitannya, 

karena masing-masing mata pelajaran mempunyai organisasi yang 

terintegrasikan. 

b. Kurikulum Saling Berkaitan  

Kurikulum saling berkaitan dapat diartikan antara masing-masing 

mata pelajaran ada keterkaitan, antara dua mata pelajaran masih ada 

kaitannya. Dengan demikian anak mendapat kesempatan untuk 
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melihat keterangan antara mata pelajaran, sehingga anak masih dapat 

belajar mengintegrasikan walaupun hanya antara dua mata pelajaran 

saja. 

c. Kurikulum Terpadu/ Terintegrasi 

Dalam kurikulum ini anak akan mendapat pengalaman luas, karena 

antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lain saling berkaitan. 

Dengan demikian seluruh mata pelajaran merupakan satu kesatuan 

yang utuh atau bulat. 

Pada lembaga pendidikan anak usia dini yang merancang dan 

menggunakan standar PAUD dan dipadukan dengan acuan standar 

lainnya sering dinamakan sebagai kurikulum nasional plus atau 

kurikulum terintegrasi (terpadu), termasuk didalamnya adalah taman 

kanak-kanak Islam tertentu yang memadukan antara kurikulum 

nasional dengan kurikulum agama yang dikembangkan untuk 

raudhatul atfal sebagai lembaga binaan Dapertemen Agama.
24

 

Adapun materi (kurikulum) pendidikan  yang harus diberikan kepada 

anak secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu 

pendidikan akidah, pendidikan ibadah, dan pendidikan akhlak.  

5. Kurikulum Pendidikan Berbasis Akidah  

Pendidikan menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan 

kaum muslimin. Secara normatif, Al-Qur‟an maupun As-Sunnah 
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mendorong kaum muslimin untuk betul-betul memperhatikan akan hal ini. 

Al-Qur'an, berkali-kali mengingatkan,  misalnya:  

Firman Allah:  

        

 “supaya kamu mengingat kebesaran Allah. ”
25

 

 

Juga firman-Nya 

          

 “Supaya kamu memikirkannya. ”
26

 

Aktivitas tadzakkur, tafakkur, dan ayat-ayat yang semakna 

dengannya, merupakan aktifitas yang diminta Al-Qur‟an yang bertujuan 

untuk memahami. Sementara proses memahami itu merupakan bagian dari 

upaya pendidikan; yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya  

tidak faham tentang sesuatu, akhirnya menjadi faham. Inilah isyarat bahwa 

betapa pentingnya pendidikan dalam Islam.   

Di dalam salah satu hadist, Rasulullah bersabda: 

ينِ   َمْن يُرِِد اللَُّو بِِو َخي ْرًا يُ َفقِّْهُو يف الدِّ
“Barangsiapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, maka ia akan 

difahamkan dalam masalah agama”. (Muttafaqun „alaih) 

 

Rasul menjelaskan bahwa tidak bisa dipisahkan antara kebaikan dan 

pemahaman terhadap agama. Rasulullah mengatakan, jika ingin 

mendapatkan kebaikan, maka pelajarilah agama. Mafhum mukholafahnya 

(makna kebalikan) adalah, bahwasanya manusia  tidak akan mendapatkan 
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kebaikan jika mereka tidak memahami agama. Kerusakan yang terjadi 

ditengah msyarakat  krisis multidimensional disebabkan karena 

masyarakat tidak paham akan agama. Intinya, manusia akan mendapatkan 

kebaikan kertika memahami serta mengamalkan agamanya. Dalam rangka 

itulah pendidikan wajib ada di tengah-tengah kehidupan. Makna 

pendidikan sebagaimana yang disebutkan dalam nash syara tersebut dalam 

sistem pendidikan nasional saat ini belum terealisasi dengan baik. Sebab, 

pendidikan nasional ruhnya bukan akidah Islam, akan tetapi sekularisme. 

Sekularisme ini telah memisahkan bahkan menjauhkan agama dari 

pendidikan, sehingga sistem pendidikan yang dibangun di atasnya telah 

melahirkan generasi dengan kepribadian yang keropos, mengalami 

disorientasi dalam kehidupannya. Yang memandang bahwa kehidupan ini 

hanya sebatas untuk hal-hal yang bersifat duniawi saja. Fenomena 

maraknya penyimpangan perilaku berupa kriminalitas, seks bebas, 

narkoba, mabuk-mabukan khususnya di kalangan remaja saat ini, 

merupakan akibat dari diabaikannya peran agama dari kehidupan 

utamanya dalam aspek pendidikan. Ketika belajarpun, tujuannya hanya 

untuk dunia saja. Tentu pendidikan seperti itu tidak akan membentuk 

generasi yang ber-syakhsiyah Islam (kepribadian Islam). 

Pendidikan  dalam pandangan Islam  merupakan upaya sadar, 

terstruktur serta sistematis untuk mensukseskan misi penciptaan manusia 

sebagai abdullah dan khalifah Allah di muka bumi. Pendidikan  harus  

merupakan bagian yang tak terpisahkan  dari sistem hidup Islam.  Sebagai 

bagian integral dari sistem kehidupan Islam, sistem pendidikan  
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memperoleh masukan dari supra sistem, yakni keluarga dan masyarakat 

atau lingkungan, dan memberikan hasil/keluaran  bagi suprasistem 

tersebut. Sementara sub-subsistem yang membentuk sistem pendidikan 

antara lain adalah tujuan pendidikan itu sendiri, anak didik (pelajar, 

manajemen, struktur dan jadwal waktu,  materi, tenaga pendidik/pengajar 

dan pelaksana yang terdapat dalam kurikulum. 

Kurikulum pendidikan  Islam sendiri sangatlah khas, unique. 

Tampak pada penetapan   tujuan atau arah pendidikan,  unsur-unsur 

pelaksana pendidikan serta  asas dan struktur kurikulum. Pelaksanaan 

pendidikan di sekolah di masa kejayaan Islam, berdasarkan sirah rasul 

hingga masa tarikh Daulah Khilafah, dapat dideskripsikan sebagi berikut : 

a. Kurikulum pendidikan didasarkan pada Akidah Islam 

b. Mata pelajaran dan metodologi pendidikan untuk penyampaian 

pelajaran seluruhnya disusun sejalan dengan asas akidah Islam 

c. Tujuan penyelenggaraan pendidikan merupakan penjabaran dari 

tujuan pendidikan Islam yang disesuaikan dengan tingkat 

pendidikannya. 

d. Sejalan dengan tujuan pendidikannya, waktu belajar untuk ilmu-ilmu 

Islam (tsaqofah Islamiyyah) diberikan setiap minggu dengan proporsi 

yang disesuaikan dengan waktu pelajaran ilmu-ilmu kehidupan (iptek 

dan keterampilan) dibedakan dari pelajaran guna membentuk 

syakhsiyyah Islamiyah.
27
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 Kurikulum pendidikan berbasis akidah Islam memberikan arahan 

pendidikan sesuai dengan visi penciptaan manusia dengan arti tidak hanya 

pendidikan untuk keberlangsungan hidup di dunia tetapi juga kehidupan 

akhirat. Asas pendidikan sekularisme telah memberikan pengaruh yang 

besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Menjauhkan generasi muslim 

dari kepribadian Islam, karena itu urgensi pendidikan dengan asas akidah 

Islam dalam pendidikan untuk membentuk generasi yang berkepribadian 

Islam.  

6. Pendidikan Anak Usia Dini 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara.
28

 Pendidikan anak usia dini sebagaimana yang di jelaskan  dalam 

Undang-undang  Sisdiknas Tahun 2003 adalah sebagai berikut: Pasal 28 

tentang Pendidikan Anak Usia Dini Ayat 1 menjelaskan “pendidikan anak 

usia dini diselenggerakan sebelum jenjang pendidikan dasar”. Ayat 2 

menjelaskan “pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui 

jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal”. Ayat 3 menjelaskan 

“pedidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman 

kanak-kana (TK)”. Ayat 4 menjelaskan “pendidikan anak usia dini pada 

jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman 
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penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat”. Ayat 5 

menjelaskan “pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal 

berbentuk  pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan 

oleh lingkungan”. 

   Undang-undang  No 20 Tahun 2003 dalam kurikulum 2013 PAUD 

aspek-aspek perkembangan anak usia dini terdiri dari 6 aspek 

perkembangan yaitu moral dan agama, kognitif, fisik- motorik, sosial- 

emosional, bahasa, dan seni. Pendidikan anak usia dini (PAUD) pada 

hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk 

memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh 

atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. 

  Secara institusional,  pendidikan anak usia dini juga dapat diartikan 

sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang 

menitikberatkan peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan, 

baik koordinasi motorik (halus dan kasar), kecerdasan emosi, kecerdasan 

jamak (multiple intelligences), maupun kecerdasan spiritual.
29

  

Menurut Prof. Dr. Arief  Rahman, M.Pd Pendidikan di Era 

Revolusi Industri 4.0  harus dapat menghantarkan anak menjadi : 

a. Bertakwa 

b. Berkepribadian matang 

c. Berilmu mutakhir dan berprestasi 

d. Mempunyai rasa kebangsaan 
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e. Berwawasan global
30

 

Adapun Pilar pendidikan menurut UNESCO adalah sebagai berikut : 

a. Belajar untuk tahu (learning to know) 

b. Belajar untuk mendorong peserta didik dapat mengaplikasikan 

pengetahuan yang diperoleh secara langsung dalam kehidupan nyata 

(learning todo) 

c. Belajar untuk membangaun jati diri (learning tobe)  

d. Belajar untuk membentuk sikap hidup dalam kebersamaan yang 

harmoni (learning to live together)
31

 

Tentang pendidikan kanak-kanak, imam Al-Ghazali pernah berkata 

sebagaimana dikutip oleh Langgulung  dalam buku Pendidikan dan 

Peradaban Islam : 

 “Cara mendidik anak ini termasuk hal yang paling penting. Kanak-

kanak itu merupakan amanah di tangan ibu bapaknya dan hatinya 

yang suci bersih merupakan permata yang tak ternilai dan 

sederhana, luput dari segala ukiran dan gambaran. Tetapi ia dapat 

menerima segala macam ukiran,dan condong kepada setiap yang 

diajarkan kepadanya. Jika ia dibiasakan dengan kebaikan, maka ia 

akan menjadi dewasa dan berbahagia di dunia dan akhirat, sedang 

ibu-bapaknya dan guru-gurunya turut merasakan pahala dan 

ganjarannya. Jika dibiasakan berbuat jahat, maka ia akan sengsara 

dan binasa. Sedang tanggung jawab itu berada di pundak 

penanggung atau walinya”.
32

  

 

Mendidik anak usia dini ibarat membentuk ukiran di batu yang tidak 

akan mudah hilang, bahkan akan membekas selamanya. Pendidikan anak 

usia dini adalah peletak dasar bagi pendidikan anak selanjutnya. Upaya 
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yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan akses 

pelayanan pendidikan anak usia dini terus dilakukan, Namun data 

membuktikan dari 28 juta anak usia 0-6 tahun, sebanyak 73 persen atau 

sekitar 20,4 juta anak belum mendapatkan layanan pendidikan, baik secara 

formal maupun non formal. Khusus anak usia pra sekolah, akses layanan 

pendidikan anak usia dini masih rendah sekitar (20 %). Artinya sebanyak 

80% lainnya belum terlayani di pusat-pusat pendidikan anak usia dini.
33

  

Oleh karena itu menjadi tantangan bagi negara, pendidik PAUD, dan 

masyarakat untuk terus memperbaiki dan mencari solusi persoalan 

pendidikan agar anak-anak usia dini di seluruh nusantara mendapatkan 

layanan pendidikan yang terbaik. Karena generasi hari ini adalah 

pemimpin dimasa yang akan datang. 

 

B. Penelitian Relevan 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian  

kurikulum terpadu berbasis akidah pada pembelajaran anak usia dini. Namun 

dalam hal ini peneliti juga menemukan beberapa perbedaan dari penelitian 

tersebut. Adapun penelitian relevan diantaranya : 

1. Tesis  

a. Tesis berjudul “Pengembangan Kurikulum Berbasis Akidah Islam di 

Homescholing Group Tingkat Sekolah Dasar Khoiru Ummah“ Oleh 

Taofik Andi Rachman pada Tahun 2016 Program Studi Pengembangan 

Kurikulum Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Pendidikan 
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Indonesia. penelitian ini difokuskan pada proses pengembangan 

kurikulum berbasis akidah Islam di HSG Khoiru Ummah yang 

dimaksudkan untuk mengkaji berkenaan dengan pengembangan 

kurikulum dan mengetahui pengaruh pengembangan kurikulum 

terhadap hasil belajar. Metode penelitian yang digunakan adalah Mix 

Methods dengan menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan purpose sampling. Teknik 

analisis data kualitatif dilakukan dengan cara reduksi, display dan 

verifikasi data kemudian kesimpulan. Adapun teknik analisis data 

kuantitatif menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur (path 

analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Kurikulum 

berbasis Akidah Islam merupakan kurikulum berorientasi pada 

pencapaian kompetensi (competency based curriculum) yang masuk 

dalam kategori model kurikulum sistemik. Sedangkan pengembangan 

kurikulum berbasis akidah Islam yang dilakukan mengacu pada 

pengembangan kurikulum berbasis sekolah (school based curriculum 

development). Pengembangan komponen kurikulum yang terdiri atas 

rumusan tujuan mengacu pada falsafah Islam tentang manusia dan 

pendidikan yang dijabarkan ke dalam profil lulusan, kemudian 

diturunkan dalam rumusan tujuan mata pelajaran. Kriteria pemilihan 

materi dan tahapan penyeleksian materi dilakukan berbasis tujuan 

dengan menentukan kompetensi apa yang dapat mewujudkan profil 

lulusan. Prinsip pemilihan strategi berdasarkan taraf berpikir anak dan 
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berbasis kontekstual. Adapun evaluasi yang digunakan merupakan 

evaluasi otentik berbasis tujuan; (2). Secara simultan orientasi, 

perencanaan, dan evaluasi kurikulum berpengaruh signifikan terhadap 

implementasi. Sedangkan orientasi, perencanaan, evaluasi, dan 

implementasi kurikulum berpengaruh signifikan terhadap hasil 

belajar.
34

 

b. Tesis berjudul “Ideologi Pendidikan Islam Di Homeschooling Kajian 

Konsep Ideologi Pendidikan Islam dan Implikasinya Di Homeschooling 

Group Khoiru Ummah” oleh Ichsan Wibowo Saputro pada Tahun 2017 

Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Hasil penelitian, kontruksi ideologi pendidikan pada 

Homeschooling Khoiru Ummah mengandung empat komponen yang 

terdiri dari (1) nilai (value) yang berupa akidah Islam, (2) konsepsi 

tentang sifat manusia ( human nature) yang berupa penegasan konsep 

fitrah, (3) visi sekolah untuk membentuk keluaran (outcame) 

pendidikan yang ideal yaitu dengan membentuk generasi Islam yang 

sempurna, (4) strategy for action berupa metode untuk mewujudkan 

berbagai pemikiran yaitu dengan cara melakukan rekontruksi keilmuan, 

menetapkan kembali gagasan fungsional pembelajaran tsaqofah.  
35
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2. Jurnal  

a. Fitriningsih dalam jurnal MUSAWA,Volume 8, No.1 Juni 2016 yang 

berjudul “Urgensi Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Akidah”. Hasil 

Penelitian, jurnal ini menjelaskan konsep pendidikan yang berbasis 

nilai-nilai ketuhanan atau akidah. Jika Pendidikan hanya fokus pada 

peningkatan IQ dan EQ belum cukup. Ditemukan unsur lain yang 

yakni SQ yang digagas oleh Danah Zohar dan Ian Marshal. Masing-

masing dari Havard University dan Oxford University dimana SQ 

ternyata lebih menentukan kesuksesan seseorang daripada IQ dan EQ. 

Untuk itu dalam proses pedidikan harus ditanamkan akidah yang benar 

untuk menggabungkan tiga unsur kecerdasan yakni kecerdasan 

Intelektual, Emosional, dan kecerdasan Spritual. Sehingga mencetak 

generasi berkualitas pemimpin yakni (1) Berkepribadian Islam, (2) 

Mengetahui pengetahuan Islam, (3) menguasai ilmu kehidupan (sains 

dan teknologi) yang memadai. Apabila ketiga tujuan ini tercapai, maka 

akan terwujudlah generasi pemimpin yang individunya memiliki ciri 

sebagai insan yang sholeh/sholehah, sehat, cerdas, dan peduli bangsa.
36

 

b. Khaidir dalam jurnal DIDAKTIKA, Volume 16, No. 1 Agustus 2015 

yang berjudul “Pendidikan Berbasis Akidah pada Tk Islam Terpadu 

Az-zahira Meulaboh”. Pendidikan berbasis akidah tidak hanya 

dipahami sebagai keyakinan pada rukun iman saja, tetapi juga harus 

dipahami dengan menjalankan semua yang telah diperintahkan oleh 
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Allah dan beribadah kepada-Nya, serta menerapkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam akidah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 

melihat tingkat pencapaian tujuan program pendidikan berbasis akidah 

yang diterapkan pada Taman Kanak-kanak (TK) Islam terpadu Az-

Zahira, Meulaboh, Aceh Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

belum semua tujuan program pada Taman Kanak-kanak (TK) Islam 

terpadu Az-Zahira tercapai dengan baik. Masih terdapat kemampuan 

murid pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor yang belum 

meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan hal tersebut meliputi: pengorganisasian pembelajaran 

yang belum optimal, peran pengawas yang belum maksimal, dan peran 

orang tua yang masih minim.
37

 

c. Halida dalam jurnal JPP Journal of Prospective Learning, Volume 1, 

No. 2 Februari 2016 yang berjudul “Group Investigation Model 

(Pembelajaran Terpadu Anak Usia Dini)”. Pembelajaran terpadu 

merupakan pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa 

kajian aspek perkembangan dalam satu tema pembelajaran Anak Usia 

Dini. Pembelajaran terpadu memberikan konsep belajar bermakna 

yang dipelajari melalui pengalaman langsung alami. Pembelajaran 

terpadu menyajikan berbagai konsep yang akan dipelajari secara 

terpadu. Hal ini akan sesuai dengan karakteristik perkembangannya 

sehingga anak akan belajar dengan mudah dan bermakna. 
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Pembelajaran terpadu bertolak dari tema yang diambil dari lingkungan 

anak. Dengan demikian anak dapat mengeksplor tema-tema tersebut 

sehingga didapatkan suatu konsep pengetahuan yang utuh yang dekat 

dengan anak, sehingga anak akan leluasa dalam menggali 

pengetahuannya dan anak belajar dengan motivasi tinggi dan kondisi 

yang menyenangkan, sehingga potensinya dapat berkembang secara 

optimal. Pembelajaran yang paling efektif untuk anak usia TK adalah 

melalui suatu kegiatan yang konkrit dan pendekatan yang berorientasi 

bermain. Adapun tujuan penilaian dari pembelajaran terpadu anak usia 

dini yaitu: (a) Merencanakan pembelajaran individual dan kelompok, 

serta untuk berkomunikasi dengan para orang tua; (b) 

Mengidentifiksikan anak yang memerlukan bantuan atau layanan 

khusus; (c) Mengevaluasi apakah tujuan program pendidikan usia dini 

sudah tercapai atau belum.
38

 

d. Lukman Hakim dalam jurnal AT-TURAS, Volume IV, No. 2, 

Desember 2017 yang berjudul “Integrated Learning Dalam Prespektif 

Islam”. Hasil penelitian, Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan 

belajar mengajar yang memperhatikan dan menyesuaikan dengan 

tingkat perkembangan anak didik (Developmentally Appropriate 

Practical). Pendekatan yang berangkat dari teori pembelajaran yang 

menolak drill-system sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan 

struktur intelektual anak. Prinsip-prinsip dalam pembelajaran terpadu 
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yaitu meliputi: 1) prinsip penggalian tema, 2) prinsip pelaksanaan 

pembelajaran terpadu, 3) prinsip evaluasi dan 4) prinsip reaksi. 

Pembelajaran terpadu memiliki ciri-ciri: (a) Berpusat pada anak (b) 

Memberikan pengalaman langsung pada anak (c) Pemisahan antara 

bidang studi tidak begitu jelas (d) Memyajikan konsep dari berbagai 

bidang studi dalam suatu proses pembelajaran (e) Bersikap luwes (f) 

Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan 

kebutuhan anak. Implementasi Integrated Leaning pada lembaga 

pendidikan Islam, antara lain: penerapan Pembelajaran terpadu di 

pendidikan anak usia dini (PAUD) atau taman kana-kanak (TK)
39

 

e. Khaerudin dalam jurnal MADANIYAH, Volume 1, N0. 2, Januari 

2014 yang berjudul “Penanaman Pendidikan Akidah pada Anak Usia 

Dini”. Hasil penelitian, penanaman akidah harus mendapatkan 

perhatian besar dari para guru. Menanamkan ke dalam jiwa anak 

tentang ke-Esaan Allah SWT, dan menjauhkan mereka dari perbuatan 

syirik. Ini dilakukan dengan menunjukkan dalil-dalil logis dan bukti-

bukti yang masuk akal bagi anak-anak tentang keberadaan Allah. 

Pendidikan anak usia dini yang berbasis akidah bertujuan untuk 

membentuk anak yang berkepribadian Islam, yaitu memiliki akidah 

Islam sebagai landasan ketika berpikir dan bersikap didalam menjalani 

kehidupan. Anak yang memiliki kepribadian Islam adalah anak yang 

memiliki kelebihan dalam banyak hal, sehingga mereka bisa dikatakan 
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sebagai anak unggul. Anak unggul adalah anak yang terarah cara 

berpikir dan bersikapnya berdasarkan akidah Islam dan memiliki 

kemampuan serta keterampilan yang bisa digunakan untuk 

kehidupannya sendiri maupun kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Tujuan pendidikan akidah kepada anak adalah untuk, (1) 

memperkokoh keyakinan anak bahwa Allah-lah satu-satunya Tuhan 

pencipta alam, sehingga terhindar dari perbutan syirik, (2) agar anak 

mengetahui hakikat keberadaannya sebagai manusia makhluk Allah, 

dan (3) mencetak tingkah laku anak menjadi tingkah laku yang Islami 

yang berakhlak mulia.
40

 

Berdasarkan hasil dari penelitian relevan dapat diketahui unsur 

yang menjadi persamaan dan perbedaan penelitian. Adapun persamaan 

penelitian dari penelitian relevan tersebut diantaranya, terletak pada objek 

yang dikaji yakni kurikulum terpadu dan kurikulum berbasis akidah. 

Sedangkan perbedaan penelitian  diantaranya yang pertama, terletak pada 

subjek penelitian, 3 dari penelitian tersebut yang menjadi fokus  subjek 

penelitian adalah sekolah dasar dan Homeschooling. Yang kedua, metode 

penelitian yang digunakan, yang ketiga yang menjadi perbedaan terletak 

pada analisis isi penelitian, dengan demikian maka penelitian yang 

berjudul “Kurikulum Terpadu Berbasis Akidah pada Pembelajran Anak 

Usia dini dalam Buku Menggagas Pendidikan Islami “ berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan  Penelitian  

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada 

jenis penelitian pustaka (library research). Menurut  Mestika Zed penelitian 

pustaka atau riset pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dangan 

metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah 

bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan
41

. Penelitian 

library research atau penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian 

dengan pendekatan  kualitatif yang pada umumnya tidak terjun ke lapangan 

dalam pencarian sumber datanya.  

Dengan kata lain penelitian kepustakaan merupakan metode dalam 

pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan 

disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan. Menurut muhadjir  

penelitian kepustakaan itu lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis 

daripada uji empiris di lapangan. Karena sifatnya teoritis dan filosofis, 

penelitian kepustakaan sering menggunakan pendekatan filosofis 

(philosophial approach) daripada pendekatan yang lain. 
42
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B. Sumber Data 

Dilihat dari kedekatan isi, literatur dapat dikalsifikasikan menjadi  dua. 

Pertama sumber primer (primary source) dan kedua sumber sekunder 

(secondary source). Sumber primer adalah karangan asli yang ditulis oleh 

seseorang yang melihat, mengalami, atau mengerjakan sendiri. bahan literatur 

seperti ini dapat berupa buku harian (autobiografi), tesis, disertasi, laporan 

penelitian dan hasil wawancara. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber 

sekunder (secondary source) adalah tulisan tentang penelitian orang lain, 

tinjauan, ringkasan, kritikan, dan tulisan-tulisan serupa mengenai hal-hal yang 

tidak langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh peneliti. Bahan literatur 

sekunder terdapat di ensiklopedia, kamus, buku pegangan, abstrak, indeks, dan 

buku teks.
43

 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif literaturer atau 

studi kepustakaan, maka data yang diambil dari berbagai sumber tertulis 

sebagai berikut:  

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer merupakan data-data yang biasa diperoleh langsung 

dari sang tokoh jika tokoh tersebut masih hidup atau data-data yang 

diperoleh dari tulisan-tulisan yang pernah ditulis oleh si tokoh tersebut. 

Sumber utama dalam penelitian ini buku yang berjudul “Menggagas 

Pendidikan Islami ” yang ditulis oleh M. Ismail Yusanto, dkk. Diterbitkan 

oleh Al-azhar Press cetakan ke 5, Jumadil Akhir 1439 H/Maret 2018 M.  
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2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang yang berkaitan dengan pokok 

masalah. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku, artikel 

jurnal dan tesis yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun artikel 

jurnal diantarnya : Fitriningsih dalam jurnal MUSAWA,Volume 8, No.1 

Juni 2016 yang berjudul “Urgensi Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis 

Akidah” dan Khaidir dalam jurnal DIDAKTIKA, Volume 16, No. 1 

Agustus 2015 yang berjudul “Pendidikan Berbasis Akidah pada Tk Islam 

Terpadu Az-zahira Meulaboh”. Sedangkan tesis diantaranya : Tesis 

Taofik Andi Rachman, Pengembangan Kurikulum Berbasis Akidah Islam 

di Homescholing Group Tingkat Sekolah Dasar Khoiru Ummah  

(Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2016) dan Tesis Ichsan 

Wibowo Saputro, Ideologi Pendidikan Islam Di Homeschooling kajian 

konsep Ideologi Pendidikan Islam dan Implikasinya Di Homeschooling 

Group Khoiru Ummah (Yogyakarta : Universitas Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2017). 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini data diperoleh dari berbagai literatur dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Artinya, pengumpulan 

data mempelajari data meliputi dokumentasi atau arsip seperti buku, kamus, 

artikel jurnal, dan tesis yang relevan dengan tema penelitian ini. Sehubungan 

dengan data yang digunakan oleh peneliti berupa data  primer dan data 

sekunder yang merupakan data  berbentuk karya tulis ilmiah seperti buku, 
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artiekl jurnal, dan dokumen lainnya. Maka dalam hal pengumpulan data 

peneliti  melakukan pencarian berbagi sumber data, membaca, menelaah dan 

mengaitkan serta mencatat bahan-bahan atau meteri yang berhubungan dengan 

pembahasan penelitian. Maka dilakukan beberapa tahapan kegiatan riset 

kepustakaan sebagai berikut : 

1. Menyiapkan alat perlengkapan 

Peneliti menyiapkan alat perlengkapan berupa pensil atau pulpen dan 

kertas catatan. Selain itu menggunakan laptop atau komputer untuk 

membuat catatan penelitian dari sumber data penelitian. 

2. Membaca dan membuat catatan penelitian 

Menurut Jacques Barzun Kegiatan membaca dan mencatat penelitian 

kepustakaan merupakan suatu seni. Dalam penelitian kepustakaan yang 

identik berupa teks-teks yang harus dicari dan dikumpulkan serta dibentuk 

menurut kerangka penelitian yang sudah dibangun sebelumnya. timbunan 

bahan bacaan penelitian diklasifikasikan berdasarkan kelompok, koleksi, 

judul, topik, dan sub-sub topik. Dalam hal ini,  setelah peneliti membaca 

buku-buku, artikel jurnal, dan dokumen lainnya yang berhubungan 

dengan topik penelitian. Peneliti mencatatnya dengan cara 

mengkalsifikasikan sumber data berdasarkan judul, kelompok, dan topik. 

Seperti peneliti mengelompokkan sumber data berupa artikel jurnal pada 

satu folder jurnal. Dimana semua berisikan hanya artikel jurnal saja. 

Kemudian peneliti membuat catatan dari buku-buku yang berkaitan 

dengan penelitian yakni buku yang membahas tentang  kurikulum terpadu 

dan kurikulum berbasis akidah. 
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D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan  mengorganisasikan data, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyususn kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
44

 Dengan kata lain 

bahwa analisis data adalah suatu proses. Proses analisis data pada dasarnya 

sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan 

secara intensif.  Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan 

secara  kualitatif konseptual.  

Adapun alur yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai 

berikut : 

1. Analisis deskriptif  

Metode analisis deskriptif  yaitu usaha untuk mengumpulkan dan 

menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data. Analisis 

deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, 

dan bukan angka-angka.  

2. Content analisys atau analisis isi 

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi,dimana 

data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya. Peneliti melakukan 

analisis terhadap sumber data yang kemudian menjabarkannnya dalam 

laporan penelitian yang telah disusun sebelumnya.
45
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3. Penarikan Kesimpulan  

Langkah yang terakhir adalah menyimpulkan data-data yang 

memungkinkan diperoleh keabsahan hasil penelitian. Dari awal peneliti 

harus berusaha mencari makna data yang dikumpulkannya. Dari data 

yang telah diperoleh maka peneliti mencoba menarik kesimpulan yang 

biasanya masih kabur, diragukan, tetapi dengan bertambahnya data, maka 

kesimpulan itu akan lebih jelas. Jadi kesimpulan harus senantiasa 

diverifikasi selama penelitian berlangsung. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa kurikulum terpadu berbasis akidah pada pembelajaran anak 

usia dini merupakan konsep pendidikan yang menjadikan akidah Islam 

sebagai asas pendidikan, melalui kurikulum dengan perangkat materi 

pembelajaran yang terintegrasi (terpadu) dengan paradigma keyakinan 

(akidah) Islam. Kurikulm terpadu berbasis akidah mengarahkan manusia 

bukan hanya untuk kehidupan di dunia tetapi juga akhirat sesuai dengan tujuan 

hidup manusia yakni beribadah kepada Allah SWT. Keberhasilan pendidikan 

dengan konsep kurikulum terpadu berbasis akidah melibatkan unsur  

pelaksana pendidikan yaitu pendidikan di keluarga, sekolah dan masyarakat 

yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan yang diinginkan.  

Konsep kurikulum terpadu berbasis akidah pada pembelajaran anak 

usia dini dapat diimplementasikan  pada lembaga sekolah Islam terpadu atau 

disebut juga dengan TKIT (taman kanak-kanak Islam terpadu) untuk anak usia 

5-6 tahun yang dalam pembelajarannya tidak memisahkan antara materi 

agama dan materi umum. Sehingga dapat mengembangkan seluruh aspek 

perkembangan anak secara seimbang dan terarah, untuk mewujudkan anak 

yang sholeh/sholehah, cerdas, berkepribadian Islam, mengusai tsaqofah Islam, 

dan menguasai sains dan tekhnologi.  
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B.  Saran 

1. Sebagai orang tua dan pendidik anak usia dini harus memiliki kesadaran 

yang tinggi akan peran dan tanggung jawabnya terhadap pendidikan 

akidah pada anak. Terutama kedua orang tua sebagai pendidik utama bagi 

anak, pendidikan akidah merupakan pendidikan yang sangat penting yang 

harus  diperhatikan oleh orang tua karena meyangkut visi hidup anak. 

Kedua orang tua tidak bisa lepas tanggung jawab sepenuhnya terkait 

pendidikan akidah kemudian menyerahkannya kepada lembaga pendidikan 

formal. Orang tua dan pendidik anak usia dini harus saling bersinergi 

dalam mendidik anak agar tercipta keberhasilan dalam pendidikan sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan.  

2. Kepada peneliti, yang ingin melaksanakan penelitian lebih lanjut Semoga 

penelitian ini dapat dijadikan acuan dan pertimbangan untuk perbaikan dan 

penyempurnaan terhadap penelitian yang sejenis. Diharapkan untuk 

selanjutnya penelitian tentang kurikulum terpadu berbasis akidah pada 

pembelajaran anak usia dini dengan metode penelitian yang digunakan 

adalah Mix Methods dengan menggabungkan penelitian kualitatif dan 

kuantitatif. 

3. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi 

dan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan terutama dalam  

kurikulum pendidikan anak usia dini. 
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LAMPIRAN 

Tabel  1 

Pendekatan Terpadu Pembentukan Syakhshiyyah Islamiyyah 

No Jenis 

Pendekatan 

Implementasi Materi 

Induk 

Pelaksana 

1. Formal  

Struktural 

Dilakukan melalui 

kegiatan tatap muka 

formal  dalam jam 

belajar-mengajar 

resmi. 

Tsaqofah 

Islam 

Guru 

2. Formal- 

nonstruktural 

Dilakukan melalui 

proses pencerapan 

nilai-nilai Islam   

dalam setiap mata 

ajaran  yang diberikan  

kepada anak, 

diantaranya melalui 

internalisasi nilai 

tauhid. 

Iptek Guru 

3. Keteladanan Diberikan dalam 

wujud contoh nyata 

amaliyah harian 

(akhlak & ibadah) di 

lingkungan sekolah. 

Tsaqofah 

Islam 

 

Guru,  

Pengelola 

pendidikan 

4. Penerapan  

budaya sekolah 

(school culture)  

 

Diterapkan  melalui  

pengamalan syariat 

Islam secara nyata, 

baik menyangkut  

akhlak, ibadah, 

pergaulan, kebersihan 

atau hal  lain,  yang 

ditunjang dengan 

proses pembiasaan 

dalam  penerapan 

aturan beserta 

sanksinya. 

Tsaqofah 

Islam  

dan penerapan 

Aturan 

sekolah 

Guru,   

Pengelola 

Pendidikan 

 

  



 

 

 
 

Tabel 2 

Materi Tahfidz : Hafalan Ayat 

HAFALAN NILAI YANG DIAJARKAN 

Al-fatihah Sebagai ummul kitab 

Al- Asr Penghargaan terhdap waktu dan orang-orang yang 

beruntung 

Al-ikhlas Mengungkapkan keesaan Allah yang tidak ada sekutu 

baginya 

An-Nas Mengungkapkan berbagai godaan yang ditimbulkan oleh 

atau kepada manusia 

Al-falaq Bahaya orang yang melakukan hasut,iri, dan dengki serta 

doa untuk menghindarinya 

Al-kafirun Sikap seorang muslim kepada orang kafir 

Al-lahab Orang yang menentang kebenaran pasti akan binasa 

 

Tabel 3  

Materi Tahfidz 2 : Hafalan hadist / atsar sahabat 

HAFALAN NILAI YANG DIAJARKAN 

Ilmu Kewajiban menuntut ilmu 

Orang tua Kewajiban menghormati orang tua 

Amal shalih Beramal shalih akan membawa kebahgiaan dunia 

akhirat 

 

Tabel 4  

Materi Tahfidz 3 : Hafalan Do’a 

HAFALAN NILAI YANG DIAJARKAN 

Akan belajar Adab belajar 

Berangkat sekolah Adab bersekolah 

Makan Adab makan 

Wudhu Adab berwudhu 

Bersin Adab bersin dan mendengar orang bersin 

Masuk wc Adab memasuki wc 

 

Tabel 5  

Materi Inti 1: Tsaqofah Islam 

HAFALAN NILAI YANG DIAJARKAN 

Syahadatain Hafal dan meyakini dua kalimat syahadat 

Allah maha pencipta Semua makhluk diciptakan oleh Allah SWT 

Allah Rabb kami Hanya Allah yang patut disembah dan Nabi 

Muhammad utusan Allah 

Muhammad utusan Allah 1. Muhammad adalah utusan Allah yang 

terakhir rasulullah membawa ajaran Islam 

yang terakhir 

2. Rasulullah membawa ajaran Islam yang 



 

 

 
 

terakhir dari Allah SWT bukan dari 

dirinya 

3. Muhammad mndapat wahyu Allah 

pertama  yang dibawa oleh malaikat Jibril 

di Gua Hira 

4. Wahyu yang pertama adalah surah Al-alaq 

5. Rasulullah mengajarkan Islam untuk 

seluruh ummat manusia 

6. Rasulullah memiliki mu‟jizat terbesar 

berupa Al-Qur‟an 

7. Perkataan, tindakan, dan ketetapannya 

disebut al-hadist 

Keluarga Rasullah 1. Muhammad lahir dalam keadaan yatim 

2. Ibunya bernama Siti Aminah 

3. Ayahnya bernama Abdullah 

4. Kakeknya bernama Abdul Muthalib 

5. Pamannya bernama Abu Thalib 

Sifat-sifat Rasulullah 1. Berkata benar 

2. Jujur dan terpercaya 

3. Cerdas 

4. Rendah hati 

5. Sabar 

6. Pemberani 

Sahabat-sahabat Rasulullah 1. Abu Bakar adalag orang yyang benar ( 

Ash-siddiq) 

2. Umar adalah pembeda ( al-faruq) 

3. Ustman seorang dermawan 

4. Ali memiliki kecerdasan ( Babul ilmi) 

 

Musuh-musuh Rasulullah 1. Dalam menyebarkan agama Islam 

Rasullah dimusuhi oleh orang-orang kafir 

2. Abu Lahab 

3. Abu Jahal 

Nabi-nabi Allah 1. Nabi adam adalah Rasul Allah pertama 

2. Nabi Nuh naik perahu karena banjir 

3. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para Nabi 

4. Nabi Ismail rela dikurbankan 

5. Nabi Isa dapat berbicara ketika bayi 

Kitab-kitab Allah 1. Al-Qur‟an diturunankan kepada Nabi 

Muhammad SAW 

2. Injil diturunkan kepada Nabi Isa 

3. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa 

4. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud 

Malaikat-malaikat Allah 1. Jibril menyampaikan wahyu kepada 

Rasulullah 

2. Munkar dan Nakir menanyai manusia di 



 

 

 
 

dalam kubur 

3. Raqib dan Atid mencatat semua amalan 

baik dan buruk manusia 

4. Izrail mencabut nyawa 

5. Israfil meniup terompet hari kiamat 

Wudhu 1. Menyebutkan nama-nama sholat lima 

waktu ( zuhur, ashar, magrib, isya, dan 

shubuh) 

2. Melakukangerakan-gerakan sholat 

Shalat berjamaah Mengikuti sholat berjama‟ah di sekolah dan 

keluarga 

Shalat Idul Fitri dan Idul Adha 1. Menjelaskan secara sederhana tentang Idul 

Fitri, takbiran, dan maaf memaafkan 

2. Mengikuti keluarga melakukan  Shalat 

Idul Fitri 

3. Menjelaskan secara sederhana tentang Idul 

Adha, takbiran, dan qurban 

4. Mengikuti keluarga melakukan sholat Idul 

Adha 

Dzikir Melafadzkan kalimat-kalimat seperti : 

Subhanallah, Astagfirullah, Alhamdulillah, 

Allahu Akbar, Lailahaillallah 

Puasa Mengenal cara berpuasa pada bulan 

ramadhan seperti makan sahur, berbuka 

puasa, serta melakukan puasa sesuai 

kemampuan 

Amalan bulan ramadhan Mengenal amalan bulan ramadhan seperti :  

1. Bersedekah  

2. Buka bersama 

3. Tadarus Al-Qur‟an 

4. Tarawih 

 

Zakat Mengenal cara menunaikan zakat fitrah 

seperti 

1. Waktu membayar zakat fitrah 

2. Benda untuk zakat fitrah 

3. Orang yang membayar zakat fitrah 

4. Tempat membayar zakat fitrah 

Do‟a Menucapkan beberapa do‟a 

1. Doa ketika mengawali dan mengakhiri 

belajar 

2. Doa ketika akan pergi dan pulang 

sekolah 

3. Doa ketika mengawali dan mengakhiri 

makan dan minum 

4. Doa ketika akan mulai dan bangun tidur 



 

 

 
 

5. Doa untuk kedua orang tua 

6. Doa ketika menjenguk orang sakit 

7. Doa untuk keselamatan dunia dan 

akhirat 

8. Doa ketika memakai pakaian dan 

melepas pakaian 

9. Doa ketika berkaca di cermin 

10. Doa ketika masuk dan keluar wc 

Surah-surah pendek Melafadzkan surah-surah pendek 

1. Al-fatihah 

2. Al-ikhlas 

3. Al 

4. Al-ashar 

5. An-nas 

Adab dalam beribadah 1. Mengenal mendengar adzan 

2. Mengenal adab shalat 

3. Mengenal adab berdoa‟a 

4. Mengenal adab terhadap orang yang 

sedang shalat 

5. Mengenal adab terhadap Al-Qur‟an 

6. Mengenal adab di dalam Masjid 

 

Adab terhadap sesama manusia 1. Mengenal adab patuh dan hormat kepada 

kedua orang tua 

2. Mengenal adab berbicara kepada orang 

tua 

3. Mengenal sopan santun terhadap orang 

yang lebih tua 

4. Mengenal cara menghormati guru, 

penjaga dan karyawan sekolah 

5. Mengenal cara menyayangi sesama 

teman  

Adab terhadap alam sekitar 1. Mengenal cara menyayangi tumbuh-

tumbuhan 

2. Mengenal cara menjaga kebersihan 

 

Akhlak 1. Jujur 

2. Amanah,dll 

Syukur nikmat 1. Menggunakan bagian-bagian tubuh 

untuk kebaikan sebagai ungkapan rasa 

syukur kepada Allah SWT ( tangan, kaki, 

mata, telinga, hidung, mulut, dan 

sebagainya 

2. Mengenal cara mensyukuri nikmat Allah 

berupa keluarga yang Islami dan sakinah 

3. Mengenal cara memelihara perabot 



 

 

 
 

rumah tangga dan mainanan sebagai 

ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT 

4. Membiasakan makan, minum, memberi 

dengan tangan sebagai ungkapan rasa 

syukur kepada Allah SWT 

5. Membiasakan menerima apa yang ada, 

tidak mencela makanan, sebagai rasa 

syukur kepada Allah SWT 

6. Mengenal cara mensyukuri nikmat Allah 

berupa keindahan alam 

7. Mengenal cara mensikapi terhadap 

musibah bencana alam 

Kalimat Toyyibah Mengucapkan kata-kata 

1. Auzubillahi minasysyaithonirrojim 

2. Bismillahirrahmnanirrahim 

3. Alhamdulillahirabbil alamin 

4. Akbir, tasnih, tahlil 

5. Istigfar, Insya Allah, Masya Allah 

6. Hauqalah ( lahaula wala quwwata illa 

billah) 

7. Salam 

Makan dan minum 1. Membiasakan makan dan minum sesuai 

ajaran Islam 

2. Menyebutkan makanan yang halal 

3. Menyebutkan makanan yang haram 

4. Mengenal minuman yang halal 

5. Mengenal mnuman yang haram 

Silaturahim 

 

1. Hubungan baik dengan kerabat 

2. Saling membantu sesama saudara 

PHBI 1. Menyebutkan hari besar Islam 

2. Mengenal cara dan hikmah 

memperingati hari besar Islam 

 

Tabel 6  

Materi Inti 2 : Pengetahuan umum 

HAFALAN  NILAI YANG DIAJARKAN 

Bahasa 

 

a. Menirukan kembali angka, urutan kata 

(latihan pendengaran) 

b. Mengukuti beberapa perintah sekaligus 

c. Menggunakan dan dapat menjawab 

pertanyaan apa, mengapa, dimana, 

beberapa, bagaimana 

d. Menyanyikan beberapa lagu anak-anak 

e. Mengucapkan beberapa sajak sederhana 

f. Mengenal kata-kata yang menunjukkan 

posisi : di dalam, diluar, diatas, dibawah, di 



 

 

 
 

kiri, di kanan 

g. Menunjuk,menyebut,memperagakan 

gerakana-gerakan sederhana, misalnya 

duduk, jongkok, berlari makan, nangis 

h. Bercerita tentang kejadian di sekitarnya 

dengan sederhana 

i. Menjawab pertanyaan tentang cerita 

pendekyang sudah diceritakn oleh guru 

j. Menceritakan kembali isi cerita 

k. Dapt mendefenisikan sebuah benda 

l. Mengurutkan rangkaiaan cerita 

m. Melengkapi kalimat sederhana yang di buat 

guru 

n. Melanjutkan cerita sederhana 

o. Bercerita tentang sebuah gambar 

p. Mengepkresikan diri 

q. Mengucapkan suku kata 

r. Mengenal huruf 

s. Mengenal bunyi akhir 

t. Mengenal persamaan kata 

Daya cipta Mengembangkan kemampuan berkreasi 

terhadap bentuk, warna, sifat-sifat sisik benda, 

berolah kata dan berolah tubuh yang masing-

masing berkaitan dengan pengembangan 

kemampuan bahasa, daya pikir, keterampilan 

dan jasmani 

Daya pikir a. Menyebut urutan bilangan 

b. Membilang dengan benda-benda 

c. Menghubungkan konsep bilangan dengan 

lambang bilangan 

d. Menciptakan bentuk benda sesuai 

jumlahnya 

e. Mengenal konsep sama dan tidak sama 

f. Mengenal konsep lebih dan kurang 

g. Mengelompokkan warna 

h. Menyebutkan nama-nama bentuk geometri 

i. Mengenal ukuran panjang, berat dan isi 

j. Mengenal alat untuk mengukur 

k. Mengelompokkan benda-benda sejenis 

l. Menyebut nama hari dari bulan 

m. Mengenal konsep waktu 

n. Menyebutkan waktu dengan jam 

o. Mengenal penambahan dan pengurangan 

p. Menyusun kembali kepingan benda 

q. Menyebutkan benda yang diingatnya 

r. Menunjukkan kejanggalan sebuha gambar 



 

 

 
 

s. Mencari benda dengan ciri tertentu 

t. Memperkirakan urutan sebuah benda 

dengan pola tertentu  

u. Meniru pola geometris 

v. Mengenal pel tipis, kasar halus dan 

sebagainya. 

w. Mengenal bau rasa dan suara 

x. Mengetahui asal dan sebab akibat 

y. Menciptakan bentuk-bentuk dari lidi, 

bambu, dan sebagainya 

z. Menyebutkan alamat rumah 

aa. Mengurutkan benda berdasarkan tinggi dan 

besar 

bb. Memasangkan benda dengan pasangannya 

cc. Menyebut perbedaan dua buah benda 

dd. Mencari lokasi asal suara 

 

Tabel 7  

Materi Inti 3 : Keterampilan 

HAFALAN NILAI YANG DIAJARKAN 

Keterampilan a. Membuat bermcama-macam  

b. mencontoh bentuk 

c. menjiplak angka dan bentuk 

d. menulis angka 

e. menciptakan bermacam-macam bentuk  

bangunan 

f. Menggambar bebas 

g. Mewarnai gambar sederhana 

h. Menyusun menara dengan kubus 

i. Menciptakan berbagai bentuk bangunan 

dengan kubus 

j. Bertepuk tangan dengan bermacam pola 

k. Membentuk dengan tanah liat atau adonan 

lainnya 

l. Menggunting kertas menjadi bermacam 

bentuk 

m. Menganyam 

n. Melipat kertas 

o. Mencipta pola 

p. Membatik 

q. Menciptakan kreasi dengan stempel 

r. Melukis dengan jari, kuas, dan sebagainya 

s. Permainan warna 

t. Menjiplak bentuk yang tersedia 

 



 

 

 
 

Tabel 8  

Materi Inti 4 : Kesehatan Jasmani 

HAFALAN NILAI YANG DIAJARKAN 

Pendidikan jasmani a. merayap dengan berbagai variasi 

b. merangkak dengan berbagai variasi 

c. berjalan lurus, berjingkat, angkat tumit, 

menyamping dengan rintangan, membawa 

cangkir berisi air 

d. berlari lurus, berjingkat 

e. berjalan lurus diatas papaan titian 

f. meloncat dari ketinggian 20 – 50 cm 

g. melompat dengan dua kaki 

h. melompat dengan satu kaki 

i. menendang dan memantulkan bola 

j. melempar dan menangkap bola 

k. menirukan gerakan bintang 

l. menggerakkan kaki, kepala, dan tangan 

sesuai dengan irama musik 

m. mengikuti beragai macam permainan 

n. senam dengan berbgai variasi 

o. menciptakan gerakan-gerakan untuk 

menggambarkan sesuatu tanpa bercakap-

cakap 
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