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A. Latar Belakang Masalah Pendidikan merupakan proses sosialisasi melalui intraksi insani menuju manusia yang berbudaya dan beragama.1 Dalam konteks ini ada usaha mengubah tingkah laku individu baik rohani dan jasmani dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya  untuk membentuk kemanusia dalam citra Tuhan2 dan Amril M.3 menyebutnya sebagai aktualisasi sifat-sifat Allah yang sudah ada dalam diri manusia4.  Realitas sosial-budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat merupakan bahan dasar dalam kajian penyusunan, pengembangan dan perubahan kurikulum pendidikan.5  Namun, perubahan kurikulum disinyalir menjadi salah satu alasan munculnya berbagai permasalahan dalam bidang pendidikan.6 Kurikulum yang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 butir 19 didefinisikan sebagai “ Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk                                                  1 Farid Hasyim, Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Filososfi Pengembangan Kurikulum Transformantif Anatara KTSP dan Kurikulum2013, (Malang: Madani, 2015), hlm.17 2 Omar Muhammad al-Touny al-Syaebani, Falsafah Pendidikan Islam, terj. Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 399 3 Amril M., Etika dan Pendidikan, (Yogyakarta: LSFK2P dan Aditya Media, 2005), Cet. 1., hlm. 11 4 Allah SWT telah menganugrahkan potensi (perilaku potensial) pada diri manusia untuk segera ditampilakan dalam perilaku nyata (perilaku aktual) melalui usaha manusia (pendidikan). Allah menganugrahkan hal tersebut melalui peniupan ruh-Nya (QS. Al-Hijr: 29) dan melalui penanaman akhlaqi (QS. An-Nahl: 78). Lihat Amril M., Akhlak Tasawuf, Meretas Jalan Menuju Akhlak Mulia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), Cet. ke-1, hlm. 3-7  5 Farid Hasyim, Loc. Cit 6 Fitri Al Faris, " Filsafat Pendidikan Progresivisme pada Kurikulum 2013", Jurnal Filsafat, Vol. 25, No. 2, Agustus 2015,hlm. 318 



   2 mencapai tujuan pendidikan tertentu”7,  akan membingungkan jika landasan pengembangan dan perubahannya tidak dipahami secara filsafat (pendidikan) 8 sebab antara kurikulum dan filsafat memiliki hubungan yang erat.9 Sebagaimana kurikulum menjadi amat penting dalam sebuah proses pendidikan sebagai acuan utama untuk mencapai tujuan pendidikan secara umum.10 Disamping itu, historis kurikulum di Indonesia sudah menampakkan ketidak pastian dan dewasa ini terindikasi kehilangan jati diri sebagai bagian ilmu pendidikan, yang antara lain disebabkan karena penelitian-penelitian lebih koheren dalam persoalan-persoalan praktis operasional dan formal yang terdapat di sekolah. Sedangkan pemikiran ilmu pendidikan yang lebih bersifat kondisional termasuk di dalamnya filsafat pendidikan mengalami stagnasi.11 Demikian pula riset-riset di dalamnya.12                                                  7 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20/2003, Pasal 1 ayat, 19, hlm. 1. [Online]. Tersedia di, www.hukumonline.com, [Akses, 12 Februari 2017] 8 Maksudnya filsafat pendidikan, salah satu cabang ilmu filsafat. Filsafat pendidikan bekerja dalam rangka menganalisis, mengkritik, merekonstruksi dan mendisintegrasi infrastruktur pendidikan yang ada, serta terus-menerus memproduksi konsep-konsep baru atau menunjukkan apa yang semestinya dijadikan konsep. Dengan filsafat pendidikan maka dunia pendidikan selalu diupayakan untuk progresif, menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dan kontekstual dalam menjawab tuntutan zaman. Lihat H.M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. xii 9 Eratnya hubungan antara filsafat dan pendidikan ini diakui oleh Kilpatrick sebagai berikut: “Philosophizing and education are, then, but two stages of the same endeavor; philosophizing to think out better values and idealism, education to realize these in life, in human personality”. Lihat Rupert C. Lodge, Philosophy of Education, (New York: Harper&Brothers, 1947), hal. 66. 10 Lias Hasibuan, Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan, (Jakarta: GP Press, 2010), hlm. 20 11 Berbagai keprihatinan para pakar di atas merupakan indikasi mengenai pentingnya konstruksi filsafat pendidikan Islam, karena bagaimanapun filsafat bukanlah penyelidikan yang terpisah dan eksklusif. Tetapi justru merupakan bagian dari kehidupan manusia dan pendidikan. Lihat Moch Tolchah, "Filsafat Pendidikan Islam: Konstruksi Tipologis dalam Pengembangan Kurikulum", Tsaqafah, Jurnal Peradaban Islam, Vol. 11, No. 2, November 2015, hlm. 387. 12 Mochtar Buchori, Pendidikan dalam Pembangunan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 15. 



   3 Dinamika kurikulum nasional berdasarkan sejarahnya semenjak awal kemerdekaan Indonesia sampai 72 tahun kemerdekaan Indonesia, kurikulum pendidikan nasional telah berubah beberapa kali.13 Tahun 1947 istilah yang digunakan adalah kurikulum Leer Plan (rencana pembelajaran). Kurikulum ini mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan jasmani. Tahun 1952 muncul kurikulum rencana pelajaran terurai yang mulai merinci setiap mata pelajaran. Masa orde baru, kurikulum selalu mengalami perubahan hampir tiap dekade seperti kurikulum 1968, 1975, 1984 dan terakhir kurikulum 1994.14 Pascareformasi (Mei 1998) muncul kurikulum baru bernama KBK tahun 2004 yang kemudian berkembang menjadi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) tahun 2006 serta yang terakhir adalah kurikulum 2013 yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari KBK dan disiapkan untuk generasi emas tahun 2045.15 Kurikulum 2013 merupakan implementasi amanat dari Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 36 ayat (2) dan (3), “Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan                                                  13 Menurut Suparlan, kurikulum pertama Indonesia adalah Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu, istilah kurikulum belum digunakan. Kemudian, Rencana Pelajaran 1947 ini dirubah menjadi Rencana Pelajaran 1950. Selanjutnya diganti dengan Rencana Pelajaran 1958. Rencana pelajaran ini kemudian direvisi menjadi Rencana Pelajaran 1964. Setelah itu rencana pelajaran ini diganti menjadi Kurikulum 1968. Sejak inilah istilah rencana pelajaran yang sudah digunakan selama bertahun-tahun berganti nama menjadi kurikulum. Kemudian, kurikulum ini dirubah lagi menjadi Kurikulum 1975. Selanjutnya, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 dan terakhir Kurikulum 2013. Lihat Suparlan. Tanya jawab pengembangan kurikulum & materi pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 21-25 14 Lias Hasibuan, Op. Cit., hlm. 94 - 104 15 E. Mulyasa, Pengembangan dan Emplementasu Kurikulum 2013, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), Cet. ke-8, hlm. 19 



   4 tujuan pendidikan nasional, disusun dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potesi, kecerdasan, dan minat peserta didik; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan” 16. Dan Kurikulum 2013 mengimplementasikan PP No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan PP No. 13 Thaun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  Maka perkembangan Kurikulum 2013 didasari oleh institusi berupa Undang-Undang Sisdiknas dan PP tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana dijelaskan diatas kedudukan Kurikulum 2013 sebagai kelanjutan dan penyempurna Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memiliki warna yang berbeda yaitu Kurikulum 2013 lebih mengacu pada kompetensi17 sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu, sesuai dengan amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35,18 di mana kompetensi lulusan19 merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap,                                                  16 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20/2003, Op. Cit., hlm. 15.  17 Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Lihat PP No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 butir 4, hlm. 3. Dan lihat PP No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 butir 4, hlm. 3. 18 UU Repuplik Indonesia tentang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, (Bandung: Fermana,2006), hlm. 83 19 Disebut dalam Permendikbud sebagai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Pandidikan Dasar dan Menegah, “Standar Kompetensi Lulusan Pandidikan Dasar dan Menegah digunakan 



   5 pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Konsep tersebut menyeimbangkan antara hardskill dan softskill dimulai dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian.20 Dan dalam uji publik oleh pemerintah (Kemendikbud) Kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat secara positif. Karena perubahan kurikulum ini merupakan akibat dari perkembangan masyarakat, sehingga kurikulum bersifat dinamis dalam mengikuti perkembangan dan tantangan zaman.21 Menurut regulasinya, Kurikulum 2013 dirancang untuk mendorong peserta didik agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi/mengamati, bertanya, menalar, dan mengomunikasikan. Melalui pendekatan itu diharapkan peserta didik memiliki kompetensi sikap, ketrampilan dan pengetahuan yang jauh lebih baik.22 Peserta didik dengan menggunakan kurikulum 2013 diharapkan akan memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Dan sukses                                                                                                                                       sebagai acuan utama mengembangkan standar isi, standar proses, standar penilain pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiyayaan”. Lihat Permendikbud Nomor 20/2016 Tentang Standar Komptensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, pasal 1 butir 1, hlm. 3 20Syarwan Ahmad, “Problematika Kurikulum 2013 dan Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah”, Jurnal Pencerahan [Online], Vol. 8, No. 2, 2014, hal. 99 21 Syarwan Ahmad, “Problematika Kurikulum 2013 dan Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah”, Jurnal Pencerahan [Online], Vol. 8, No. 2, 2014, h. 99. 22 Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitasaktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Lihat, Lampiran Permendikbud No. 21/2016 Tentang standar isi pendidikan dasar dan menegah, hal. 2 



   6 menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya dan mampu memasuki masa depan yang lebih baik.23 Perubahan dalam pendidikan24 khususnya kurikulum adalah hal yang wajar. Namun, perubahan harus disertai dengan beberapa aspek seperti aspek kebutuhan bangsa, kebutuhan subyek didik, kebutuhan lembaga yang mendidik atau pemerintah, kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan teknologi dan pengajaran.25 Semua aspek harus merasa siap dan mampu mengetahui titik tolak perubahan kurikulum khususnya kurikulum 2013 karena kurikulum memiliki nilai filsafat yang tinggi dan merupakan basis dasar atau bekal dalam pendidikan. 26  Dari penjelasan tersebut, sepintas dapat dinilai Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang bagus namun persoalan yang melingkupi kurikulum 2013 jumlahnya tidak sedikit dan telah menuai banyak keritik dari pengamat                                                  23 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama, Pedoman Umum Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Sekolah Dasar (SD) (Jakarta: Dirjen PAIS Kemenag, 2014), hlm. 5. Dan Lihat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2676 Tahun 2013 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah 24 Perubahan dalam bidang pendidikan meliputi isi pendidikan, metode pendidikan, media pendidikan, dan lain sebagainya. salah satu aspek yang amat besar pengaruhnya adalah kurikulum. Lihat Prof. Dr. A. Haidar Putra Daulay, MA.  Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 95. 25 George J Posner and Alan N Rudnitsky, Course Design-A Guide To Curriculum Development For Teachers (New York: Longman Inc, 1982), 7. 26 Ornstein dan Hunkins, mengatakan bahwa secara umum fondasi kurikulum adalah include mengikuti area ilmu pengetahuan sebagai berikut; filsafat, sejarah, psikologi dan sosial. Lihat, Susan Pennnock Smith, Barriers Encountered In The Instruction of Students Who Have Sustained Brain Injuries: An Instructional Curriculum To Assist in Eliminating Barriers (Detroit, Michigan: Graduate School of Wayne State University, 2005), 15. Bandingkan dengan Norman Cousins, dalam Modern Man is Obsolete, seperti dikutip S. Nasution, bahwa kita senantiasa terbelakang bila kita tidak senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi. Lihat, S. Nasution, Asas- asas Kurikulum (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 154. Bandingkan pula dengan Imam Tholkhah, bahwa pengembangan –pergeseran– kurikulum sekolah –madrasah– tidak bisa dilepaskan dari keterkaitannya dengan perkembangan budaya, tradisi, dan peradaban masyarakat yang ada serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Lihat, Imam Tholkhah dan Ahmad Barizi, Membuka Jendela Pendidikan, Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 229. 



   7 pendidikan, antara lain Sakhiyya27 mempertanyakan kesesuaian kurikulum 2013 untuk semua seting sekolah. Sebab pada kurikulum 2013 ini guru tidak diharuskan menyiapkan silabus. Sedangkan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum KTSP 2006 mewajibkan guru merancang sendiri silabus setelah mengidentifikasikan kebutuhan siswa. Berbeda dengan kurikulum KTSP 2006, kurikulum 2013 dibungkus dalam satu paket bersama silabus. Sakhiyya28 menganalogikan kebijakan kurikulum sepaket dengan silabus yang dibuat pemerintah ini sebagai suatu produk pakaian yang berukuran sama, atau satu ukuran dengan mempertanyakan, should one size fit all?. Tentu saja pakaian yang dibuat dengan satu ukuran tidak bisa dipakai oleh semua orang, karena orang menggunakan ukuran pakaian yang berbeda-beda seperti ukuran S, M, L, XL bahkan ukuran XXL29. Sulistyo, ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mengatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan kurikulum berbasis observasi integratif itu dinilai mengabaikan kesiapan guru.                                                  27 Sakhiyya, Zulfa. National curriculum 2013: [Online] Should one-size-fits all? The Jakarta Post, p. 6 (opinion). (akses, 13/6/2017) 28 Ibid 29 Menurutnya, paling tidak, terdapat tiga kelemahan yang dapat diasumsikan dengan kurikulum 2013, yaitu: 1). Perencana kurikulum telah salah mengidentifikasikan masalah, yaitu menganggap guru tidak sanggup merancang silabus sehingga menganggap obat mujarabnya adalah merancang kurikulum yang sama, satu ukuran, bersama dengan silabusnya untuk semua sekolah; 2). Seperti pakaian satu ukuran, kurikulum baru ini bisa cocok untuk satu sekolah tetapi belum tentu cocok untuk sekolah lainnya. Yang lebih mencemaskan lagi beberapa sekolah bisa terabaikan karena mereka memiliki masalah dan kebutuhan yang unik. Kurikulum yang mengasumsikan semua sekolah, fasilitas, guru dan siswa sama adalah kurang tepat; dan 3). Guru tidak dipercaya menyangkut kreativitas mereka dalam mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan kontekstual dan kebutuhan-kebutuhan unik di setiap daerah. Kurikulum 2013 diasumsikan bahwa guru akan disetir dari jarak jauh dengan menggunakan remote control universal yang disebut silabus. Sakhiyya juga mengutip Winston Churchill yang mengatakan bahwa “barang siapa yang gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan.” Lihat Sakhiyya, Zulfa. National curriculum 2013: [Online] Should one-size-fits all? The Jakarta Post, p. 6 (opinion). (akses, 13/6/2017) 



   8 Guru masih belum banyak yang mengetahui konsep kurikulum 2013. Pemerintah dianggap kurang mempertimbangkan kondisi heterogen guru terutama guru di pedalaman yang tidak mudah beradaptasi pada hal-hal yang baru pada waktu singkat.30  Rochmat Wahab, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta memiliki pendapat yang sama dengan menjelaskan bahwa sebagus apa pun kurikulum tanpa diimbangi kesiapan aspek guru, implementasinya menjadi sia-sia. Kurikulum 2013 seakan-akan seperti ‘dipaksakan’31. Faktor kesiapan semua aspek dalam perubahan kurikulum harus dilihat secara menyeluruh agar revisi atau penyempurnaan kurikulum berdampak positif. Berkaiatan landasan filosofi Kurikulum 2013 juga tidak lepas dari masalah, yaitu timbulnya multitafsir  yang menjadi hambatan dalam implementasi kurikulum 2013. Sebagai contoh, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik dalam aktivitas pembalajaran dengan lima langkah pokok: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi (explorasi), mengasosiasi (menggunakan pengetahuan) dan mengkomunikasikan. Menyangkut langkah terakhir, “mengkomunikasikan” telah menimbulkan interpretasi yang berbeda meskipun itu memang berbeda berdasarkan jenjang pendidikan. Ada yang menafsirkan “mengkomunikasikan” sebagai menyampaikan atau mengkomunikasikan pengetahuannya setelah proses pembelajaran kepada orang lain atau teman                                                  30 Fitri Al Faris, “Kurikulum 2013 Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Progressivisme, Jurnal Filsafat, Vol. 25, No. 2, Agustus 2015, hlm. 316-338 [Online] lihat www.academia.edu/.../Kuriulum_2013_dalam_Perspektif_Filsafat_Pendidikan_Aliran_Progresivisme dan https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/12687 dan lihat juga etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/.../S2-2015-340112-chapter1.pdf CacheMirip  31 Ibid 



   9 sekelasnya baik secara lisan maupun tulisan. Namun, banyak juga yang menafsikan “mengkomunikasikan” itu maksudnya siswa berjaringan, menggunakan internet untuk mencari lagi inquiry atau memperdalam pengetahuannya dan menggunakan fasilitas internet seperti email untuk berkomunikasi dengan ahli di bidang tertentu.32 Permasalahan lain pada komponen perubahan Kurikulum 2013 yaitu SKL, isi, proses dan penilaian. Sebagian peneliti mempermasalahkan Kurikulum 2013 yang meleburkan mata pelajaran di tingkat Sekolah Dasar (SD/MI) yaitu tematik integratif33. Menurut Pengamat Pedidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Suryadi,  “Peleburan tersebut akan menimbulkan masalah terutama terkait keberadaan guru. Ketika mata pelajaran dileburkan dan integrasikan, banyak guru yang sudah menjadi guru profesional kehilangan pekerjaan. Bahkan tidak bisa lagi menerima tunjangan profesi karena jam mengajarnya tidak cukup. Di samping itu, apa yang disebut pendekatan tematik integratif ini diakui banyak pihak sangat memberatkan guru. Begitu juga dengan pedoman kolaborasi kontekstual dan praktek yang tidak dirincikan dalam implementasi kurikulum 2013. Ini akan berpotensi merugikan siswa dan membingungkan guru”. 34  Pendapat tersebut bertolak belakang dengan pendapat ilmuan Islam, Amril M. misalnya yang mengatakan, Kurikulum 2013 yang menempatkan afektif sebagai dasar aspek kongnitif dan psikomotor, menjadikan muatan mata pelajaran lain akan diintegrasikan dengan nilai-nilai moral yang merupakan bagian penting                                                  32 Syarwan Ahmad,  "Problematika Kurikulum 2013 Dan Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah", Jurnal Pencerahan Volume 8, Nomor 2, 2014, hlm. 103-104 33 Tematik integratif kurikulum 2013 adalah mengintegrasikan (peleburan) pelajaran tertentu ke sebuah pembelajaran tematik dengan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Lihat Amril M., Epistemologi Integratif-Interkonektif Agama dan Sains, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), Cet. ke-1, hlm. 197 34 Suryadi. Kurikulum 2013 masih mentah dan timbulkan masalah. Kompas.com. 2013, Maret 5. 



   10 dalam pendidikan agama itu sendiri. Kondisi seperti ini tidak saja memperkaya siswa akan pelajaran agama dan pelajaran lainnya (Matematika, IPA, IPS dll - Pen.) tetapi juga siswa lebih komprehensif (kongnitif), pengamalan nilai-nilai moral lebih terapresiasi karena keragaman kemampuan pengetahuan yang telah diterima (psikomotor) yang didasari pula oleh apresiasi yang kuat akan nilai-nilai akhlak yang akademik.35  Dua pendapat tersebut, ada yang mengkritisi kurikulum 2013 bahwa peleburan pelajaran sebuah masalah dalam pendidikan. Sedangkan yang satu lagi mengapresiasi pola integrasi. Dan bagi penulis ini sebuah permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih mendalam.  Khusus masalah proses dan hasil, menurut Murni36 pada jurnal penelitianya  bahwa pada Kurikulum 2013 tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil pada kurikulum 2013 serta dikesampingkannya mata pelajaran Ujian Nasional, ditambah lagi soal evaluasi nasional (UN) masih mengambil materi dari dua kurikulum yaitu Kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013.37 Ada juga yang mempertanyakan kenapa pendekatan saintifik yang diterapkan. Sedangkan rekomendasi ahli psikolog pembelajaran adalah rekonstruktivisme (filsafat pendidikan rekonstruktivisme), karena teori rekonstruktivisme merupakan penyempurnaan dari teori-teori utama pembelajaran sebelumnya, behaviorisme dan kognitivisme. Bahkan, ada pihak yang mengkritik                                                  35 Amril M., Epistemologi Integratif-Interkonektif Agama dan Sains, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), Cet. ke-1, hlm. 199-200 36 Murni Eva Marlina, “Kurikulum 2013 yang Berkarakter”, JUPIIS Vol. 5, No. 2, 2013, hlm. 33-34 37 Masih adanya dualisme kurikulum nasional, sebagian satuan pendidikan masih mengimplementasikan KTSP dan sebagian lain Kurikulum 2013 dan hal ini diperbolehkan sampai Tahun Pelajaran 2019/2020. Lihat Permendikbud No. 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan KTSP dan Kurikulum 2013 sampai dengan Tahun Pelajaran 2019/2020 



   11 dengan sinis bahwa pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan saintifik, tetapi kenapa sainsnya banyak dibuang.38  Permasalahan kurikulum 2013 tersebut bukanlah masalah yang sepele karena kurikulum 2013 disiapkan untuk generasi emas tahun 2045. Orientasi keagamaan dan keindonesiaan harusnya lebih kuat tetapi dokumen-dokumen dan naskah kurikulum dirasa kurang bersemangat sebab landasan filosofis Kurikulum 2013 yang menjadi salah satu kerangka dasar Kurikulum 2013 tidak menyebutkan kata Pancasila di dalamnya39. Bagi penulis, hal seperti ini merupakan tindakan yang kelewatan batas. Dan penulis pun berasumsi, bahwa penyiapan kurikulum bukan pemikiran seluruh bangsa tetapi segelintir manusia saja jadi terkesan sentralistik.  Kurikulum 2013 menyatakan bahwa tidak ada satu pun filsafat pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik sebagaimana permendikbud menjelaskan, Landasan filsafat dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filsafat yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Pada dasarnya tidak ada satupun filsafat pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas.40                                                  38 Syarwan Ahmad, Loc. Cit. 39 Lihat salinan Lampiran Permendikbud No. 67 Tahunh 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum SD/MI , Lihat salinan Lampiran Permendikbud No. 68 Tahunh 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum SMP/MTs, dan Lihat salinan Lampiran Permendikbud No. 69 Tahunh 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum SMA/MA/SMK/MAK. 40 Lihat salinan Lampiran Permendikbud No. 67 Tahunh 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum SD/MI , Lihat salinan Lampiran Permendikbud No. 68 Tahunh 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum SMP/MTs, dan Lihat salinan Lampiran 



   12 Berangkat dari landasan filosofis Kurikulum 2013 tersebut, menjadikan filasafat Kurikulum 2013 terindikasi ‘abal-abal’, dan terkesan ‘asal-asalan’ yang sekedar menempel pada Kurikulum 2013. Maka kurikulum ini menjadi seperti ‘gado-gado’ yang harus diolah sedemikian rupa untuk mampu disajikan dengan baik dan  diimplementasikan secara optimal, akibatnya terjadi multitafsir dikalangan stakeholder pada satuan pendidikan seperti munculnya permaslahan yang tersebut diatas. Juga lebih pada ketidak mampuan dalam menterjemahkan konsep Kurikulum 2013, sehingga dalam pengimplementasiannya pun menjadi parsial. Menurut penulis, disinilah pokok permasalahnya, padahal landasan filosofis pada sebuah kurikukulum  menempati tempat yang  sangat vital yaitu sebagai ruh/ nyawa kurikulum itu sendiri.  Menurut Kneller41 bahwa fondasi kurikulum adalah filsafat yaitu landasan filosofis kurikulum, sedangkan Beauchamp42, menempatkan filsafat sebagai syarat pertama dalam pengembangan kurikulum, sebagimana Rupert C. Lodge43 menjelaskan bahwa filsafat dan kurikulum satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, Noor Syam44 meminsalkannya seperti tubuh dengan ruh menjadi mati bila tidak menyatu, bahkan Muhmidyeli45 menegaskan bahwa tidak bisa disangkal                                                                                                                                       Permendikbud No. 69 Tahunh 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum SMA/MA/SMK/MAK. 41 Kneller, George F.  Foundations of Education. (New York: John Willey & Son Inc., 2000), hlm. 45 42 Howard A. Ozmon, et al., Philosophical and Foundations of Education, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1995), hlm. 94. 43 Rupert C. Lodge, Philosophy of Education, (New York: Harper&Brothers, 1947), hal. 66. 44 Mohammad Noor Syam, Filsafat Kependidikan dan Filsafat Kependidikan Pancasila, (Surabaya : Usaha Nasional, 1998), hlm. 329-333 45 Muhmidayeli, Filsafat Pendidikan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 149-177 



   13 keberadaan filsafat merupakan material dasar membagun kurikulum yang sempurna.  Pendapat para ahli tersebut, menunjukkan bahwa begitu pentingnya kurikulum dibangun berdasarkan kajian filososfis.  Dengan landasan filsafat yang jelas maka arah dan tujuan kurikulum menjadi jelas. Apalagi banyak orang belum begitu paham mengenai landasan filsafat dalam kurikulum. Maka, inilah yang menjadi latar belakang kenapa peneliti tertarik untuk meneliti kurikulum 2013 dari perspektif filsafat pendidikan Islam. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai landasan filsafat dan aliran-aliran yang terkandung didalamnya. Kurikulum 2013 pun dapat diimplementasikan sesuai amanat undang-undang Sisdiknas dan Standar Nasional Pendidikan. Memang dalam  kerangka dasar Kurikulum 201346,  menyebutkan secara tersurat menganut tiga hal yaitu essensialisme47, eksperimentalisme48, dan rekonstruksionisme49. Tiga filsafat pendidikan itu digunakan sebagai landasan dasar pembuatan kurikulum 2013. Tiga landasan filsafat itu dianggap mampu                                                  46 Lihat salinan Lampiran Permendikbud No. 67 Tahunh 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum SD/MI , Lihat salinan Lampiran Permendikbud No. 68 Tahunh 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum SMP/MTs, dan Lihat salinan Lampiran Permendikbud No. 69 Tahunh 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum SMA/MA/SMK/MAK. 47 Esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Lihat Joe Park, Selected Readings in the Philosophy, New York, Macmillian Publishing Co, Inc. 1974. 48 Eksperimentalis adalah manusia-manusia yang optimis bahwa dia dapat membentuk kualitas dirinya memalui pembiasaan berpikir kreatif berdasarkan pengalaman-pengalaman. Lihat Muhmidayeli, Filsafat Pendidikan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 139  49 Rekonstruksionisme berasal dari bahasa inggris Reconstruct yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Lihat Jalaluddin, abdullah idi, filsafat pendidikan (Jakarta; gaya media pratama, 2002) hal., 97 



   14 menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum 2013. 50 Namun, bila melihat pedoman dan regulasi komponen Kurikulum 2013 (SKL, standar isi, standar proses dan standar penilaian), dari akumulasi aturan tersebut   penulis pun berasumsi bahwa tiga aliran tersebut bukan hanya yang dominan  kemungkinan ada aliran filsafat pendidikan yang lain yang lebih mendominasi. Oleh sebab itu, peneliti sebagai pembelajar dalam dunia pendidikan Islam dan memperhatikan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia yang kurang lebih 87% umat muslim Indonesia, menjadikan penulis tertantang untuk memberikan sumbangsih pemikiran mengenai hal tersebut dalam menganalisis Kurikulum 2013  dengan memakai filsafat pendidikan Islam51.  Dengan harapan kurikulum nasional dapat mewakili penduduk mayoritas yaitu kurikulum yang representatif dengan ummat Islam.52                                                  50 Lihat  Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2676 Tahun 2013 Tentang Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah, hlm. 6-7 51 Filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumberkan atau berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan, serta dibimbing menjadi manusia Muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Definisi ini memberi kesan bahwa filsafat pendidikan Islam sama dengan filsafat pada umumnya. Dalam arti bahwa filsafat pendidikan Islam mengkaji tentang berbagai masalah yang ada hubungannya dengan pendidikan, seperti manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, kurikulum, metode, lingkungan, guru, dan sebagainya. Lihat Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 2 52 Islam siap untuk menyumbangkan komponen- komponen nilai yang dibutuhkan pendidikan secara nasional, dengan jalan menerjemahkan ajaran-ajarannya menjadi dan atau diwujudkan sebagai pandangan, sikap, dan cara hidup yang tepat dan benar dalam konteks ke-Indonesiaan melauai kurikulum misalnya. Disisi lain, posisi pendidikan Islam, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjadi semakin kuat, yang secara implisit menunjukkan pengakuan bangsa terhadap sumbangan besar pendidikan Islam dalam upaya mendidik dan mencerdaskan bangsa. Pengakuan ini, menurut Azyumardi Azra, merupakan tantangan yang memerlukan respons positif dari para pemikir dan pengelola pendidikan Islam untuk lebih meningkatkan kualitasnya, baik dalam menghadapi semakin tingginya tuntutan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun perlunya pemantapan penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Maka kurikulum haruslah mewakili mayoritas, kurikulum yang representative dengan ummat Islam. Lihat Azyumardi Azra, 



   15 Sebagaimana filsafat pendidikan pada umumnya, filsafat pendidikan Islam juga berfungsi mengembangkan manusia dengan segala potensi kemanusiaannya namun yang membedakan dua entitas tersebut adalah dari sumber pemikiran, yaitu filsafat pendidikan Islam berasal dari ajaran murni agama yang tertuang dalam al-Qur’an, al-Sunnah dan pendapat para ulama’53 sedangkan filsafat pendidikan umum bersumber dari akal dan rasionalitas serta materialistis54. Namun pada umumnya, baik filsafat pendidikan umum maupun filsafat pendidikan Islam adalah sama. Dalam arti bahwa filsafat pendidikan Islam mengkaji tentang berbagai masalah yang ada hubungannya dengan pendidikan, seperti manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, kurikulum, metode, lingkungan, guru, dan sebagainya. Penulis tegasakan, hanya bedanya bahwa di dalam filsafat pendidikan Islam semua masalah kependidikan tersebut selalu didasarkan kepada ajaran Islam yang bersumberkan al-Qur’an, al-Hadits dan pendapat para ulama’55. Dengan kata lain bahwa kata Islam yang mengiringi kata filsafat pendidikan itu menjadi sifat, yakni sifat dari filsafat pendidikan tersebut.56                                                                                                                                       Pendidikan Tinggi Islam dan Kemajuan Sains (Sebuah Pengantar), (Jakarta: Logos, 1994), hlm. 57-58. 53 Fazlur Rahman, Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 60. 54 Maslow dalam bukunya telah mengkiritik filsafat pendidikan barat yang bersifat meterialisme dan meletakkan pendidikan dalam kerangka agama dan nilai. Dia juga menyatakan bahwa agama yang paling layak menjadi karangka adalah agama Islam. Maslow juga menilai pemisahan ilmu dan agama telah melemahkan dan membuat rusak keduanya. Pemisahan agama dari ilmu sebagaimana teori pemikiran barat yang mentuhankan akal manusia saja membuat agama tidak dijadikan pegangan. Lihat Maslow, The Unnoticed Revolution, (New York: Pace, 1969, hlm. 64-65 55 Sedangkan menurut Ahmad Tafsir mengatakan bahwa landasan dan sumber filsafat pendidikan islam ada empat yaitu Al Qur’an, Hadis atau Sunah, Ijtihad dan Akal. Lihat Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah, Masyarakat.(Jakarta: gema insane press, 1995), hlm. 28 56 Moch Tolchah, "Filsafat Pendidikan Islam: Konstruksi Tipologis dalam Pengembangan Kurikulum", Tsaqafah, Jurnal Peradaban Islam, Vol. 11, No. 2, November 2015, hlm. 384, 



   16 Perspektif pendidikan umumnya yang sekarang digunakan berkiblat kepada konsep pendidikan barat yang menganut paham sekularisme57 dan liberalisme58. Hal tersebut terlihat jelas pada kurikulum yang diterapkan dan nilai-nilai yang diajarkan.59 Salah satunya adalah nilai individualisasi,  mengeksplorasi akal dan rasionalitas serta materialistis. Dalam suasana kehidupan modern dan kebudayaan yang mengglobal serta terpenuhinya berbagai mobilitas kehidupan secara teknologis saat ini, justru manusia mulai berhadapan dengan masalah klasik mengenai jati-diri dan tujuan hidupnya. Tak terhindarkan lagi bahwa kerusakan di muka bumi saat ini justru sebagaian besar disebabkan oleh kalangan terpelajar, intelektual, pejabat, pengusaha, yang seharusnya memberikan teladan dalam menjalankan perannya. Hal itu menunjukkan rapuhnya landasan moral dan nilai-nilai dalam pendidikan masa kini, karena kurangnya penekanan pendidikan sikap selama ini.60 Framework pola/parameter sikap barat adalah sukses, memuaskan dan baik. Sedangkan parameter dalam agama Islam adalah haq dan bathil serta kepatutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya upaya                                                                                                                                       [Online]http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafahDOI:htt://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v11i2.274   57 Secara harfiyah, kata sekuler berasal dari bahasa latin, saeculum yang berarti masa, waktu atau generasi, lihat, Havey  Cox, The Secular City (New York: The MacMillan Company, 1966), hlm. 2. Berbeda dengan  Niyazi Berkes yang mengartikan kata saeculum dengan dunia masa kini, lihat Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (Montreal: McGill University Press, 1964), hlm. 5. Kata saeculum sebenarnya salah satu dari dua kata latin yang berarti dunia. Karena masih ada kata lain yaitu mundus, yang menunjukan ruang, sementara saeculum menunjukan waktu. Saeculum sendiri lawan dari kata eternum yang berarti abadi, yang digunakan untuk alam yang kekal abadi, lihat, Naquib al-Attas, Islam and Secularism, terj. Karsijo Joyosumarno (Bandung: Pustaka, 1998), hlm. 18 58 Paradigma liberal; menekankan pengembangan kemampuan, melindungi dan menjunjung tinggi hak dan kebebasan individu. Konsep pendidikannya bertolak dari paradigma Barat rasionalisme dan individualisme, yang sejarah perkembangannya tidak dapat dipisahkan dari iklim kapitalisme di Barat. Lihat Henry Giroux, Ideology, Culture, and The Process of Schooling (Philadelphia: Temple University and Falmer Press, 1981), 4-6 59 Hadari Nawawi, Pendidikan dalam Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 333 60 Ibid 



   17 rekonstrusi kembali konsep dan sistem pendidikan melalui kurikulum sesuai dengan moral dan nilai-nilai Islam, dan juga perlu peran penuh filsafat pendidikan Islam.   Bila dilihat dari perspektif filsafat pendidikan Islam, pendidikan merupakan upaya menjadikan manusia sebagai khalifatullah fi-Ardh yang tetap dalam keadaan menghambakan diri kepada Allah (Abdullah). Hal ini terlihat pada definisi yang diberikan para ahli. Seperti Umar Muhammad al-Toumy al-Syaebani61, misalnya mengartikan pendidikan Islam sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses kependidikan, perubahan itu dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Menurut al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Fathiyah Hasan Sulaiman62, pendidikan Islam haruslah diarahkan kepada dua aspek, pertama, insan purna, yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt., kedua, insan kâmil yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Syed Muhammad Naquib Al Attas dalam Hasan Langgulung63, istilah yang relevan mencerminkan konsep dan aktivitas pendidikan Islam adalah ta'dîb, yaitu proses penanaman adab. Menurut Al Attas ta'dîb tidak terlalu sempit sekedar mengajar saja, dan tidak meliputi makhluk-makhluk lain selain dari manusia.                                                    61 Umar Muhammad al-Toumy al-Syaibany, Falsafah Pendidikan Islam, (terj. Hasan Langulung) Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 15 62 Fathiyah Hasan Sulaiman, Pendidikan Versi Al-Ghazali, terjemahan Fathur Rahmaan, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hal.24 63 Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 2003), hal. 3 



   18 Barnadib64 menyatakan bahwa ada tiga pendekatan dalam filsafat pendidikan Islam yaitu pendekatan spekulatif, preskriptif, dan analitis. Spekulatif berarti pemikiran sistematis terhadap apa yang ada, baik abstrak maupun konkret. Preskriptif adalah pendekatan untuk mempelajari peranan nilai dalam pendidikan. Analitis berusaha mengenali makna sesuatu dengan mengadakan analisis kata-kata pada khususnya dan bahasa pada umumnya. Al-Qur’an dan al-Hadits sebagai pondasi filsafat pendidikan Islam sangat mendukung penggunaan kreativitas manusia melahirkan berbagai aktivitas intelektual yang berisi kajian pemikiran reflektif tentang upaya manusia memikirkan kehidupan secara menyeluruh, upaya mencapai pendidikan yang baik, serta mencari akar fundamental dari penyelenggaraan pendidikan yang dianggap baik. 65 Maka disinilah dapat difahmi bahwa, filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat66  sehingga sudah sewajarnya pemikir-pemikir filsafat pendidikan Islam memberikan kritik dan saran terhadap berbagai permasalahan mengenai pendidikan tidak terkecuali mengenai kurikulum 2013. Kritik terhadap kurikulum 2013 tidak selalu harus negatif tetapi lebih menguatkan respon dan respect terhadap naskah kurikulum 2013. Kritik harus dapat                                                  64 Barnadib,  Filsafat Pendidikan, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2002), hlm. 10 65 ohman. Memahami Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013),  hlm. 69 66 Eratnya hubungan antara filsafat dan pendidikan ini diakui oleh Kilpatrick sebagai berikut: “Philosophizing and education are, then, but two stages of the same endeavor; philosophizing to think out better values and idealism, education to realize these in life, in human personality”. Lihat Rupert C. Lodge, Philosophy of Education, (New York: Harper&Brothers, 1947), hal. 66. Dengan demikian, berfilsafat dan mendidik adalah dua tahap kegiatan tapi dalam satu usaha. Berfilsafat ialah memikirkan dengan seksama nilai-nilai dan cita-cita yang lebih baik, sedangkan mendidik ialah usaha merealisasi nilai-nilai dan cita-cita itu dalam kehidupan dan dalam kepribadian manusia. Lihat Moch Tolchah, "Filsafat Pendidikan Islam: Konstruksi Tipologis dalam Pengembangan Kurikulum", Tsaqafah, Jurnal Peradaban Islam, Vol. 11, No. 2, November 2015, hlm. 388 



   19 dipertanggungjawabkan, mengkritisi kurikulum melalui filsafat pendidikan Islam merupakan hal yang bagus dalam bidang keilmuan67. Pada dasarnya filsafat pendidikan memiliki banyak aliran, bukan hanya tiga aliran saja, sebagimana yang tersurat  pada Kurikulum 2013 (essensialisme, eksperimentalisme, dan rekonstruksionisme) bahkan penulis berasumsi ada aliran lain yang lebih mewarnai pendidikan.  Seperti yang dikatakan Amstrong68 bahwa ada beberapa paradigma filosofis yang berkaitan langsung dengan dunia pendidikan, yaitu esensialisme69, progresivisme70, perenialisme71, dan rekonstruktivisme72. Amril M73 mengelompokkan  aliran-aliran filsafat pendidikan ini kedalam dua pemikiran, yakni tradisionalis dan kontemporer.                                                  67 Tampaknya belum tercermin secara tajam dan jelas dalam rumusan filsafat pendidikan pada Kurikulum 2013. Karena itu, penganalisisan bagi penulis merupakan tugas strategis dalam usaha pembaharuan pendidikan Indonesia melalui kajian Kurikulum 2013. 68 Amstrong, David G. Op. Cit., hlm. 111-112 69 Esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Lihat Joe Park, Selected Readings in the Philosophy, (New York: Macmillian Publishing Co, Inc. 1974), hlm. 52 70 Menurut bahasa istilah progresivisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan; berhaluan ke arah perbaikan sekarang; dan bertingkat-tingkat naik. Dengan demikian, secara singkat progresif dapat dimaknai sebagai suatu gerakan perubahan menuju perbaikan. Sering pula istilah progresivisme dikaitkan dengan kata progres, yaitu kemajuan. Artinya progesivisme merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan, yang mana kemajuan ini akan membawa sebuah perubahan. Pendapat lain menyebutkan bahwa progresivisme sebuah aliran yang mengingikan kemajuan-kemajuan secara cepat. Progressivisme mengatakan bahwa kurikulum dapat berubah karena zaman dan ilmu pengetahuan berubah, jadi perubahan adalah hal yang wajar Lihat Muhmidayeli, Filsafat Pendidikan, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 151 71 Parenialisme dengan kata dasarnya perennial, yang berarti continuing throughout the whole year atau lasting for a very long time, yakni abadi atau kekal tanpa akhir. Artinya bahwa tradisi dipandang juga sebagai perinsip-perinsip yang abadi yang terus mengalir sepanjang sejarah manusia, karean ia adalah anugrah Tuhan pada semua manusia dan memang merupakan hakikat insaniah manusia. Lihat Muhmidayeli, Filsafat Pendidikan, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 158 72 Berasal dari bahasa Inggris reconstruct yang berarti menyusun kemabali. Dalam Konteks filsafat pendidikan, rekonstruksionisme adalah sebuah aliran yang berupaya merombak tata susunan lama dan memabngun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Lihat Muhmidayeli, Op. Cit. hlm. 172 73 Amril M., Etika dan Pendidikan, (Yogyakarta: LSFK2P dan Aditya Media, 2005), Cet. 1., hlm. 31 



   20 Parenilisme dan esensialisme sebagai pemikiran tradisionalis, sedangkan kelompok pemikiran kontemporer adalah progresivisme dan rekonstruksionisme. Amril M. menambahkan, bahwa dua kelompok pemikiran tersebut baik secara eksplisit maupun implisit, juga menunjukkan akan ketersentuhan pendidikan dengan moral dan etika.74  Aliran-aliran yang disebutkan tadi murni aliran pendidikan umum, sehingga Muhaimin75, menyebutkan bahwa aliran filsafat pendidikan Islam ada 5 yaitu: perenial-esensialis salafi, perenial-esensialis mazhabi, modernis, perenial-esensialis kotekstual-falsifikatif, dan rekonstruksi sosial. Sedangkan Muhammad Jawwad Ridha76, memabagi aliran filsafat pendidikan Islam dalam tiga aliran yaitu pertama, al-dîniy al-muhâfizh (aliran religius-konservatif), kedua, al-dîniy al-‘aqlâniy (aliran religious-rasional), dan ketiga, al-dzarâi’iy (aliran pragmatis instrumental).   Sebenarnya, filsafat pendidikan Islam tidak menapikan sisi dasar pemikirannya dalam menggunakan dasar filsafat Yunani yang pada akhirnya bermuara pada aliran-aliran filsafat pendidikan seperti aliran yang disebutkan Prof. Amril Mansur di atas. Oleh sebab itu, kalau pun penulis menggunakan aliran pemikiran selain filsafat pendidikan Islam juga penulis akan kombinasikan dengan filsafat pada umunya karena tidak bisa dipungkiri konsep pendidikan modern                                                  74 Ibid 75 Ibid., hlm. 70-75 76 Muhammad Jawwad Ridla, Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam : Perspektif Sosiologis-Filosofis, Terj.Mahmud Arif, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), 74-75. Lihat juga Muhammad Jawwad Ridla dalam Abd Rachman Assegaf Abd. Rachman Assegaf, Aliran Pemikiran Pendidikan Islam Hadharah Keilmuan Tokoh Klasik Sampai Modern, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), hlm. 56-60.  Dan baca juga Mahmud Arif, dalam “Pengantar Penerjemah” Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam: Perspektif Sosiologis-Filosofis karya Muhammad Jawwad Ridla, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002). hlm. 56-78 



   21 yang lebih tersistematis dan terstruktur saat ini sangat didominasi oleh aliran filsafat Barat (aliran filsafat pada umumnya) setidaknya penulis sepakat dengan Prof. Amril M., mengatakan bahwa empat aliran pemikiran pada filsafat pendidikan yaitu parenilisme, esensialisme, progresivisme dan rekonstruksionisme sangat dominan dan perlu diungkap juga. Sehingga penulis pun berasumsi pada Kurikulum 2013, parenilisme sangat mewarnai Standar Kompetensi Lulusan77 sebagimana esensialisme mewarnai standar isi78, progresivisme mewarnai standar proses79 dan rekonstruksionisme mewarnai standar penilaian80. Dan kemungkinan melebihi dari asumsi tersebut,                                                  77 Corak aliran parenilisme pada Kurikulum 2013 terlihat pada SKL yang melahirkan Kompetensi Inti yang meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Karena perenialisme sendiri. Lihat Permendikbud No. 21 Thaun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan dasar dan Menengah, hlm. 2. Robert Hutchins, juru bicara perenialisme yang paling artikulatif berpendapat bahwa pendidikan harus menumbuhkan kecerdasan serta pengembangan harmoni dari semua daya manusia (unsur rohani dan jasmani). Pada kurikulum parenialisme berfokus pada pencapaian melek budaya, menekankan pertumbuhan siswa dalam disiplin, beragama dan inlektual. Lihat William Edwin Segall, Anna Victoria Wilson, Introduction to Education: Teaching in a Diverse Society (New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2004), hlm. 156. 78 Menurut aliran Esensialisme haruslah diatas pijakan nilai yang dapat mendatangkan kestabilan dan telah teruji oleh waktu, tahan lama dan nilainilai yang memiliki kejelasan dan terseleksi. Lihat Imam, Barnadib. Filsafat Pendidikan, Sistem dan Metode. Yogyakarta. 1987, hlm 29. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu (essentialism). Filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama mata pelajaran yang sama dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik. Dalam Kurikulum 2013 muncul istilah tematik integratif. Lihat Lihat Amril M., Epistemologi Integratif-Interkonektif Agama dan Sains, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), Cet. ke-1, hlm. 197  79 Progressivisme mengatakan bahwa kurikulum dapat berubah karena zaman dan ilmu pengetahuan berubah, jadi perubahan adalah hal yang wajar. aliran Progressivisme yang menekankan, bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada peserta didik tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah seperti memberikan analisis. dalam standar proses Kurikulum 2013 populer dengan pendekatan scientific. Lihat Fadlillah, M. 2014. Implementasi Kurikulum 2013. Yogyakarta: ArRuzz Media, 2014), hlm. 16.  80 Sebagaimana maksud rekonstruksionisme adalah merombak tata susunan lama dan memabngun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern maka hal ini Nampak pada kurikulum 2013 pada bentuk penilaian yang autentik dan non-autentik, yang istilah ini tidak pernah dipakai pada kurikulum sebelumnya. Yang dimaksud dengan penilaian autentik adalah penilain proses, bentuk penilaian Autentik sebagaimana dimaksud mencakup penilaian berdasarkan pengamatan, tugas ke lapangan, portofolio, projek, produk, jurnal, kerja laboratorium, 



   22 memperhatikan masing-masing memiliki hubungan/ keterkaitan atau saling mempengaruhi yang tidak bisa dielakkan.81   Dari uraian di atas dapat dibuat bagan sebagai berikut: Filosofi Kurikulum 2013 1. Filsafat Pendidikan Islam    ← ------------------------------    Kurikulum 2013         (Problema Kurikulum 2013) 2. Filsafat Pendidikan Islam    --------------------------------→   Kurikulum 2013  (ide filosofis & aliran filsafat pendidikan Islam) Masalah Utama Filosofi Kurikulum 2013 1. Belum utuh Landasan Filosofi   ←----→ Ontologi, Epistemologi, Aksiologi Kurikulum 2013 (SKL, Isi,                     (Keberadaan, Pengetahuan, Nilai) Proses dan Penilaian)  2. Masih Parsial Aliran Filsafat82     ←---→ Aliran Filsafat Pendidikan Islam Kurikulum 2013 (parenilisme,-              (al-muhâfizh, al-‘aqlâniy, al-dzarâi’iy)          esensialisme, rekonstruksiosme)                     Peneliti menyadari bahwa filsafat pendidikan Islam merupakan hal yang menarik untuk dikupas. Filsafat sebagai induk dari ilmu pengetahuan (the mother of sciences/ queen of knowledge) pada dasarnya bermaksud untuk menjawab seluruh problematika yang ada maupun yang mungkin ada83 termasuk pada pendidikan, maka filsafat harus memandang pendidikan sebagai suatu keinginan                                                                                                                                       dan unjuk kerja, serta penilaian diri. Penilaian Diri sebagaimana dimaksud, merupakan teknik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif. Sedangkan Bentuk penilaian non-autentik mencakup tes, ulangan, dan ujian. Dan Pendidik dapat menggunakan penilaian teman sebaya untuk memperkuat Penilaian Autentik dan non-autentik. Lihat Permendikbud No. 14 Tahun 2014 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh pendidik pada pendidikan Dasar dan Menengah, hlm. 2 81 Ramayulis. Syamsul  Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009) hlm.40 82 … Pada dasarnya tidak ada satupun filsafat pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas..., Lihat salinan Lampiran Permendikbud No. 67 Tahunh 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum SD/MI , Lihat salinan Lampiran Permendikbud No. 68 Tahunh 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum SMP/MTs, dan Lihat salinan Lampiran Permendikbud No. 69 Tahunh 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum SMA/MA/SMK/MAK. 83 Ali Saifullah, (1983), Antara Filsafat Dan Pendidikan, Usaha Nasional, Surabaya. Dan lihat Prasetya, Filsafat Pendidikan, Pustaka Setia, Bandung: Pustaka Setia, 1997). hlm. 157 



   23 manusia yang tertinggi yang mampu mengatasi berbagai masalah. Karena Allah SWT. telah memberikan segala ilmu pengetahuan melalui kemampuan alat epistemik manusia yang telah dianugrahkan-Nya untuk dapat menacari solusi dari segala permasalahan.84  Hal tersebut sudah ditegaskan dalam al-Qur’an surah an-Nahl ayat 78,  َٱو ُ َّ]  ۡ_ َ̀ bcَُdeَۡf gَ hۡiُِkَن  َٰm َّnُِن أbُpُq sۢ ِّn hiُuَvَwَۡأ ٔٗ  hُiَُz {َeَuَٱ| َو َ}cَّۡ~z  َٱو َv ٰ�َqَۡ�ۡ  َوَن  َ�ةَ ٔ ِۡ�َ�ۡ ٱوvُiُ�َۡf hۡiَُّdeََz٧٨   Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” 85.  Ayat tersebut secara tegas menyatakan, bahwa Allah SWT. merupakan Dzat yang maha mengetahui sekaligus maha pemberi ilmu pengetahuan kepada manusia, ada indra dan ada pula akal yang kesemuanya saling melengkapi bagi pengembangan kemanusiaan.86 Secara implisit, keadaan seperti ini menunjukkan bahwa fungsionalisasi alat epistemic yang diinginkan dan diridhai oleh Allah SWT. adalah yang sesuai dengan keinginan dan ajaran-Nya.87 Pola berpikir penelitian ini harus filsafat pendidikan Islam dengan menjurus pada konsep pendidikan yang ideal bukan pada tataran praktis sehingga tidak terjerumus pada peneliti pendidikan tingkat praksis. Ini merupakan hal yang baru karena belum ada disertasi yang meneliti mengenai kurikulum pendidikan secara khusus terutama mengenai kurikulum 2013 yang dilihat dari perspektif filsafat pendidikan Islam. Peneliti sendiri mengkhususkan pada persoalan                                                  84 Amril M., Akhlak Tasawuf, Meretas Jalan Menuju Akhlak Mulia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), Cet. ke-1, hlm. 5 85 A. Rifa’i dan Sholihin Abdulghoni, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Wicaksana, 1995), hlm. 275 86 Muhmidayeli, Teori-Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), Cet. ke-1, hlm. 101 87 Amril M., Loc. Cit. 



   24 kurikulum 2013 untuk dicoba dicari landasan filsafat, aliran-aliran filsafat pendidikan dan warna filsafat pendidikan Islam di dalamnya agar mampu memahami makna terdalam dari kurikulum ini. Dari alasan itulah penulis tergugah mengangkat judul disertasi “Kurikulum 2013 Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam”. 
B. Definisi Istilah 

1. Kurikulum 2013 Kurikulum 2013 yang penulis maksudkan pada  penelitian ini adalah kurikulum baru yang diluncurkan oleh Kementiran  Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mulai tahun 2013 (juli 2013), dan merupakan implementasi dari UU No. 32 tahun 2013 sebagai kelanjutan dan penyempurna dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum 2013 lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu88 dengan menyeimbangkan antara hardskill dan softskill dimulai dari Standar Kompetensi Lulusan89, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian.90 
2. Perspektif Dalam Kamus Bahasa Indonesia terminologi perspektif berarti  sudut pandang, pandangan. Atau perspektif dapat diartikan sebagai cara pandang                                                  88 Sebagaimana amanat UU Repuplik Indonesia tentang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, (Bandung: Fermana,2006), hlm. 83 89 Dimana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Lihat E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013; Perubahan dan Pengembangan Kurikulum 2013 Merupakan Persoalan Penting dan Genting, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014),  hlm. 66 90Syarwan Ahmad, “Problematika Kurikulum 2013 dan Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah”, Jurnal Pencerahan [Online], Vol. 8, No. 2, 2014, hal. 99 



   25 seseorang terhadap sesuatu. 91 Berikut beberapa pengertian perspektif menurut para ahli, diantaranya;  Sumaatmadja dan Winardit92, perspektif merupakan cara pandang seseorang atau cara seseorang berperilaku terhadap suatu fenomena kejadian atau masalah. Sedangkan menurut Suhanadji dan Waspada TS93, perspektif merupakan cara pandang/wawasan seseorang dalam menilai masalah yang terjadi di sekitarnya. Penulis bisa simpulkan bahwa perspektif merupakan cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap suatu isu yang terjadi selanjutnya dijadikan sebagai penambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.  Hubungannya dengan Kurikulum 2013 dan Filsafat Pendidikan Islam, maka yang penulis maksudkan dengan term perspektif adalah pandangan atau penilaian penulis mengenai kurikulum 2013 dengan ditimbang oleh keilmuan filsafat pendidikan yaitu bagaimana Filsafat Pendidikan Islam memandang keberadaan kurikulum 2013. 
3. Filsafat Pendidikan Islam Filsafat Pendidikan Islam merupakan sebuah istilah pada keilmuan, secara lingusitik istilah tersebut tersusun dari tiga kata yaitu filsafat, pendidikan dan Islam. Maka sebelum penulis menjelaskan apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan islam. terlebih dahulu mengurai tiga kata yang menyusun istilah tersebut. Kata Filsafat, secara harfiah berasal dari bahasa                                                  91 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1990),  hlm. 169 92 Sumaatmadja, dan Wihardit, Persfektif Global,  (Jakarta : Universitas  Terbuka Depdikbud, 1999), hlm. 5 93 Suhanadji dan Waspodo, TS., Modernisasi dan Globalisasi. Studi Pembangunan Dalam Perspektif Global, (Malang: Insan Cendikia, 2004), hlm. 3 



   26 Yunani yaitu kata philos yang berarti cinta, dan kata sophia berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat bearti cinta terhadap kebijaksanaan.94 Bisa juga filsafat berasal dari bahasa Arab Falsafah atau al hikmah yang berarti kebijaksanaan. Orang yang mencintai atau mencari kebijaksanaan atau kebenaran disebut filusuf.95 Sedangkan Pendidikan adalah usaha yang bersifat mendidik, membimbing, membina, mempengaruhi, dan memengarahkan setiap anak didik yang dapat dilakukan secara formal maupun informal.96 Pendidikan islam artinya mentransformasikan nilai-nilai Islam terhadap anak didik dan lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang bertujuan membentuk peserta didik yang berkepribadian muslim. 97 Dari pengertian diatas dapat  penulis ambil kesimpulan bahwa Filsafat Pendidikan Islam adalah pengetahuan tentang sistem berfikir kritis, sistematis, logis, dan radikal tentang metode, pendekatan, pola, dan berbagai model pendidikan yang Islami yang diterapkan secara formal atau non formal, baik di sekolah, di keluarga, maupun di lingkungan masyarakat.  Filsafat Pendidikan Islam pada penelitian ini sebagai penimbang kurikulum 2013, namun untuk sebagai ‘pisau analis’ lebih dalam terhadap kurikulum 2013 adalah falsafah al-insâniyyah, falsafah al-hadhariyyah, falsafah al-akhlâqiyah dan falsafah al-tarbawiyyah yaitu aliran-aliran                                                  94 Hasan basri, Filsafat Pendidika Islam. (Bandung: pustaka setia.2009), hlm. 9 95 Anas Salahudin, filsafat Pebdidikan. (Bandung: Pustaka Setia.2011), hlm.11 96 Redja Mudyahardjo, Filsafat Ilmu Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakaarya, 2012). hlm. 45   97 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam. (Bandung: Pustaka Setia, 2005). hlm 14 



   27 pendidikan dalam pandangan islam, yaitu al-dîniy al-muhâfizh, al-dîniy al-‘aqlâniy dan al-dzarâi’iy.   
C. Fokus Penelitian 

1. Indentifikasi Masalah Ditinjau dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan masalahnya sebagai berikut: 1. Pendidikan sedang dihadapkan persoalan-persoalan mulai dari soal rumusan tujuan pendidikan yang kurang sejalan dengan tuntutan masyarakat, sampai kepada persoalan kurikulum, guru, metode, sarana prasarana dan komponen pendidikan lainnya; 2. Kurikulum masih menjadi problem besar dunia pendidikan saat ini di Indonesia; 3. Upaya-upaya perbaikan dan pengembangan kurikulum melaui regulasi-regulasi telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi belum mencapai hasil yang diharapkan. 4. Masih dualisme kurikulum, berlakunyanya dua kurikulum nasional  yang legal di Indonesia yaitu KTSP dan Kurikulum 2013, sehingga menambah maslah lain seperti pelaksnaan UN yang amburadul;  5. Relasi antar komponen pendidikan masih terdapat perbedaan dan kurang balance; 6. Masih terjadinya permasalahan pada orientasi dan tujuan pendidikan, pengelolaan (manajemen) sistem manajemen dan hasil (out put);  7. Perubahan kurikulum disinyalir menjadi salah satu alasan munculnya 



   28 berbagai permasalahan dalam bidang pendidikan, berdampak pada guru, siswa, saran prasarana, administrasi dan biaya; 8. Dalam penyusunan kurikulum nasional pemerintah tidak melibatkan guru sehingga banyak guru yang merasa kebingungan dalam aplikasi dan implementasi kurikulum 2013; 9. Masih adanya perdebatan antar peneliti, pengamat dan praktisi pendidika tentang konsep Kurikulum 2013;  10. Kurikulum 2013 memiliki banyak landasan filosofis namun tidak ada satu pun filsafat pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik. Menjadikan Kurikulum 2013 melahirkan multi tafsir;  11. Guru sebagai pengendali kurikulum masih banyak yang belum memahami filosofi Kurikulim 2013 berserta warna filsafat yang mengiringi SKL, Isi, Proses dan Penilaian;  12. Islam adalah agama mayoritas yang dianut di Indonesia yaitu kurang lebih 87% ummat muslim, namun kurikulumnya belum mewakili penduduk mayoritas tersebut. Dengan kata lain kurikulum yang ada belum representatif dengan ummat Islam;  13. Hasil pengembangan dan perubahan kurikulum nasional yang berwujud Kurikulum 2013 dianggap kurikulum terbaik karena desainnya yang sempurna, namun kenapa masih terjadinya isu-isu pro dan kontra terhadap implementasinya; 14. Menurut pemerintah bahwa Kurikulum 2013 dilandaskan pada filsafat Pancasila, tetapi Pancasila tidak disebutkan pada landasan 



   29 filosofis Kurikulum 2013; 15. Kurikulum 2013 dihidupkan dengan filsafat pendidikan, namun aliran filsafat yang mewarnainya masih abal-abal karena tidak dijelaskan secara eksplisit;  16. Sebagian akademisi pendidikan Islam bahkan Kementrian Agama RI mengakui Kurikulum 2013 diidentikkan kurikulum Islam, namun tidak ada satu kata pun yang menyebutkan istilah-istilah pendidikan Islam didalamnya;  17. Sebagian ahli pendidikan Islam memberikan pernyataan bahawa kurikulum 2013 adalah kurikulum yang Islami, namun belum ada kajian ilmiah yang membuktikan peryataan tersebut. 
2. Batasan Masalah a. Membahas apa hakikat Kurikulum 2013; b. Membahas bagaimana landasan filosofis Kurikulum 2013 dalam perspektif filsafat pendidikan Islam; c. Membahas bagaimana pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap komponen Kurikulum 2013; dan d. Membahas bagimana implikasi Kurikulum 2013 terhadap pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam. 
3. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengemukakan tiga rumusan masalah yaitu: a. Apa hakikat Kurikulum 2013?; 



   30 b. Bagaimana landasan filosofis Kurikulum 2013 dalam perspektif filsafat pendidikan Islam?; c. Bagaimana pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap komponen Kurikulum 2013?; dan d. Bagimana implikasi Kurikulum 2013 terhadap pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam?.  
D. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui apa hakikat Kurikulum 2013; b. Untuk mengetahui bagaimana landasan filosofis Kurikulum 2013 dalam perspektif filsafat pendidikan Islam; c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap komponen Kurikulum 2013; dan d. Bagimana implikasi Kurikulum 2013 terhadap pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam.  
E. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi : 1) Bagi masyarakat Memberikan pemahaman dan pandangan baru mengenai kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia khususnya mengenai kurikulum 2013. 2) Bagi Ilmu Pengetahuan dan Filsafat  



   31 Menambah khasanah filsafat pendidikan Islam dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran filsafat mengenai filsafat pendidikan Islam dan aliran-aliran filsafat pendidikan dalam memandang kurikulum nasional khususnya Kurikulum 2013. 3) Bagi Peneliti Menambah pengalaman serta memberi pengetahuan yang lebih mengenai filsafat pendidikan Islam pada umumnya dan kurikulum pendidikan pada khususnya. 
F. Kerangka Berfikir Landasan filosofis Kurikulum 2013 tidak ditetapkan dan ditulis secara eksplisit98 memilih cabang filsafat mana dan aliran filsafat mana, bahkan tidak menyebutkan Pancasila sebagai landasan filosofis Kurikulum 2013. Memang dalam hal ini tampaknya dalam praktik secara langsung tidak menimbulkan masalah, tetapi dengan tidak digunakannya landasan filososfis ini kebijakan dan putusan yang diambil para pemangku kewenangan sangat mungkin berubah-ubah tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bisa terjadi karena multitafsir yang diakibatkan oleh landasan filosofis yang masih implisit, sebagaimana Kneller99, Ozmon dan Craver100, menyebutkan bahwa permasalahan-permasalah kurikulum                                                  98 Dalam kerangka dasar Kurikulum 2013 menyebutkan, “…pada dasarnya tidak ada satupun filsafat pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas…”. Lihat Lihat salinan Lampiran Permendikbud No. 67 Tahunh 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum SD/MI , Lihat salinan Lampiran Permendikbud No. 68 Tahunh 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum SMP/MTs, dan Lihat salinan Lampiran Permendikbud No. 69 Tahunh 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum SMA/MA/SMK/MAK. hlm. 4 99 Kneller, George F.  Foundations of Education. (New York: John Willey & Son Inc., 2000), hlm. 45 100 Howard A. Ozmon, et al., Philosophical and Foundations of Education, (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1995), hlm. 94. 



   32 terjadi karena belum kokohnya landasan filosofis yang dimilikinya. Oleh sebab itu, pentingnya pemikiran filsafat pendidikan, khususnya yang menyangkut hakikat, akan dapat memeberikan pengangan yang relative kokoh dan tahan lama. Pemikiran filsafat yang tepat dalam melihat Kurikulum 2013 ini adalah filsafat pendidikan Islam. Ada tiga alasan dasar penulis, yaitu karena; a. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis karakter (character based curriculum)101 dalam filsafat pendidikan Islam istilah yang erat hubungannya dengan hal tersebut adalah falsafah al-akhlâqiyyah; b. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi (competency based curriculum)102 dalam filsafat pendidikan Islam istilah yang erat hubungannya dengan hal tersebut adalah falsafah al-insâniyyah; dan c. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam kurang lebih 87 persen103.  Selain sebagai alasan penulis, tiga poin tersebut juga sekaligus bertujuan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dimasa depan yang dimulai dari kurikulum yang religius dan berkualitas. Sebab, jika kurikulum sebagai sistem pendidikan rusak maka generasi bangsa Indonesia pun akan rusak. Hal ini sesuai dengan tujuan Kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan                                                  101 Farid Hasyim, Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Filososfi Pengembangan Kurikulum Transformantif Anatara KTSP dan Kurikulum2013, (Malang: Madani, 2015), hlm.vii 102 Mulyasa, Pengembangan dan Emplementasi Kurikulum 2013, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), Cet. ke-8, hlm. 7 103 Deden Makbuloh, Pendidikan Islam dan Sistem Penjaminan Mutu, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 20016), hlm. 3  



   33 bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia (falsafah al-hadhâriyyah).104 Meskipun Kurikulum 2013 melakukan revitalisasi dan penekanan pada karakter dan kompetensi sebagaimana dijelaskan diatas, namun perlu diukur sejauh mana dua hal ini (karakter dan kompetensi) dikembangkan dalam komponen-kompenen yang membangun  Kurikulum 2013. Hal ini, Islam melalui filsafat pendidikannya (falsafah al-tarbawiyyah) sangat konsen memperhatikan tentang pendidikan karakter (akhlâq) dan kompetensi (fithrah), sehingga filsafat pendidikan  Islam105 sangat sesuai dijadikan sebagai ”timbangan” dalam menilai Kurikulum 2013. Ada beberapa teori filsafat pendidikan Islam yang bisa yang bisa dijadikan dasar dalam menilai Kurikulum 2013 ini, antara lain: 1. Hakikat pengertian Kurikulum 2013 sebagai kurikulum nasional, tidak jauh berbeda dengan pengertian kurikulum  pendidikan Islam. Menurut Omar Mohammad Al-Toumy A-Syaibâny106, kurikulum adalah suatu jalan terang yang dilalui pendidik terhadap anak didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka. Senada                                                  104 Lihat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 481 Tahun 2015 Tentang Penetapan Madrasah Yang Mengimplentasikan Kurikulum 2013 105 Filsafat Pendidikan Islam adalah pengetahuan tentang sistem berfikir kritis, sistematis, logis, dan radikal tentang metode, pendekatan, pola, dan berbagai model pendidikan yang islami yang diterapkan secara formal atau non formal, baik di sekolah, di keluarga, maupun di lingkungan masyarakat.  Kata “Islam” sebagai sifat dari filsafat. filsafat pendidikan Islam mengusung konsep-konsep abadi, seperti tauhid, ilmu, fitrah, akhlak, khalifah, dan sebagainya. Lihat Fazlur Rahman, Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 60. Dan lihat juga Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 2 106 Abdullah Idi,  Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktik, cet ke-I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,  2014),  hlm. 147 



   34 dengan UU. No. 20 Tahun 2003 yang pada pasal 35107, kurikulum nasional mengamanahkan lulusan itu mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dan Abudin Nata108 mendefinisiakan Kurikulum ialah rencana atau bahasan pengajaran, sehingga arah kegiatan pendidikan menjadi jelas dan terang. 2. Perkembangan Kurikulum 2013 merupakan hasil perumusan falsafah dan dasar filosofis pendidikan di Indonesia adalah Pancasila, sedangkan ontologis pancasila sangat kental dengan konsep Islam sebab perumus pancasila adalah para ulama’ dengan hasil ijtihad mereka. Hal ini memungkinkan ada pengaruh Islam yang sangat kuat dalam memahami Kurikulum 2013, teori filafat pendidikan Islam yang sangat berkaitan adalah: a. Falasafah al-tarbiyyah, Menurut Muzayyin Arifin109, Falasafah al-tarbiyyah adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumberkan atau berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan, serta dibimbing menjadi manusia Muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran                                                  107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB IX Pasal 35 ayat 1, (Jakarta: Dharma Bakti, 2003), hlm. 12. Dan lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB I Pasal 1 ayat 4, hlm. 1 108 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 121. 109 Muzayyin Arifin,  Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet. I, hlm. ix 



   35 Islam. Dan menurut Muhammad Jawwad Ridha110, aliran utama pemikiran filsafat pendidikan Islam dalam tiga aliran yaitu pertama, aliran al-dîniy al-‘muhâfizh (religius-konservatif) erat hubungannya dengan tugas manusia sebagai ’âbid, kedua, aliran al-dîniy al-‘aqlâniy (religious-rasional) erat hubungannya dengan tugas manusia sebagai ’imâraħ fî al-ardh, dan ketiga, aliran al-dzarâi’iy (pragmatis instrumental) erat hubungannya dengan tugas manusia sebagai khalîfaħ. Tiga aliran tersebut sebagai pisau menganalisis empat komponen Kurikulum 2013 yaitu SKL, Isi, Proses dan Penilaian. Dan keterkaitan tersebut tergambar dibahwah ini:                                                         110 Muhammad Jawwad Ridla, Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam : Perspektif Sosiologis-Filosofis, Terj.Mahmud Arif, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), 74-75. Lihat juga Muhammad Jawwad Ridla dalam Abd Rachman Assegaf Abd. Rachman Assegaf, Aliran Pemikiran Pendidikan Islam Hadharah Keilmuan Tokoh Klasik Sampai Modern, (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), hlm. 56-60.  Dan baca juga Mahmud Arif, dalam “Pengantar Penerjemah” Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam: Perspektif Sosiologis-Filosofis karya Muhammad Jawwad Ridla, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002). hlm. 56-78 ’imâraħ fî al-ardh 

khalîfaħ 

’âbid al-dzarâi’iy al-dîniy al-‘aqlâniy al-dîniy al-‘muhâfizh Mikrokosmos Makrokosmos Metakosmos 



   36 b. Falsafah al-Insâniyyah, yaitu pemikiran tentang hakikat manusia. Jalaluddin111, mengakumulasikan ada tujuh terminologi yang digunakan al-Qur’an untuk menunjuk manusia, yaitu ‘Abdullah, Bani Adam, al-Basyar, al-Insân, al-Ins, al-Nâs dan Khalifatullah. Tujuh terma tersebut secara spesifik akan melihat SKL Kurikulum 2013 yang menjadi inti perubahan Kurikulum 2013. Selain itu, toeri yang relevan adalah tentang taksonomi pendidikan Islam.  c. Falsafah al-Akhlâqiyyah, yaitu pemikiran tentang pendidikan etika, moral dan akhlak. Menurut Amril M.112, akhlak dalam perspektif etika Islam adalah perilaku akhlak aktual yang hidup dalam diri seseorang setelah adanya upaya terus-menerus menumbuh kembangkan perilaku akhlak potensial yang telah Allah SWT anugrahkan kepadanya, sehingga ia hadir dalam bentuk tindakan-tindakan.113 Sedangkan menurut Assegaf114, etika Islami mempunyai karakteristrik sebagai berikut: pertama, etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkahlaku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkahlaku yang buruk; kedua, etika Islam memnetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya                                                  111 Jalaluddin, Filsfat Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), Cet. II, hlm. 79 112 Amril M., Akhlak Tasawuf, Meretas Jalan Menuju Akhlak Mulia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), Cet. ke-1, hlm. 3 113 Lihat juga Qs. Al-Hijr ayat 29 dan Qs. An-Nahl ayat 78 114 Abd. Rahman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 246 



   37 perbuatan, didasarkan pada ajaran Allah Swt.115; ketiga, etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh ummat manusia disegala waktu dan tempat; keempat, etika Islam mengatur dan mengarahkan fithrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia. Dan menurut Mauhaimin116, bahwa etika Islami bersandar pada tuntunan wahyu berupa al-Qur’an dan Hadits serta tidak mengesampingkan akal pikiran manusia dan adat istiadat setempat, jadi sosio-antroposesntris. Sebaliknya, moral sekuler hanya menggunakan rasio dan budaya (antroposentris), dan mengesampingkan nilai-nilai ketuhanan. 3. Kurikulum 2013 mengalami pengembangan yang segnifikan pada empat komponen yaitu, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Peoses dan Standar Penilaian. Dalam melihat SKL maka teori yang menjadi dasar dalam filsafat Islam adalah taksonomi Pendidikan Isam. Standar Isi dapat dilihat dengan paradigma ilmu-ilmu Islami baik dengan teori taskhir Nurkholis Madjid atau teori teo-antroposentris. Standar Proses  akan dilihat dengan falsafah al-akhlâqiyyah, pilar-pilar pendidikan Islam dan filosofi iqra’.  Dan pada Standar Penilaian                                                  115 Etika Islami berpedoman pada tuntunan wahyu Ilahi dab sabda Nabi Muhammad Saw., tanpa menghilangkan peran manusia didalamnya. Lihat Qs. Al-Baqarah [2]: 219 dan Qs. Al-Maidah [5]:90. 116 Muhaimin, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filososfis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hlm. 176-177 



   38 dapat dilihat dengan pandangan khadarah al-Nash, al-ilm dan al-falâsifah. Beberapa teori filsafat pendidikan Islam diatas, akan menjadi pisau analisis dalam melihat Kurikulum 2013. Bagi penulis toeri tersebut sangat relevan dalam menggali kurikulum ini sehingga Kurikulum 2013 akan difahami lebih mendalam dan dapat meminimalisir pro dan kontra yang sudah terjadi sejak diberlakukan kurikulum ini. Sebab banyak pemikir yang kurang sependapat dengan model kurikulum tematik dalam konsep Kurikulum 2013. Padahal istilah tematik dalam ilmu tafsir sudah dianggap yang paling baik dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an. Dalam ilmu tafsir tematik ditempatkan sebagai salah satu metode tafsir. Bertolak dari masalah sosial, kemudian dipecahkan berdasarkan makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an secara menyeluruh dalam satu tema yang sama. Hal ini akan menghasilkan pemahaman yang komprehensif untuk menjawab masalah-masalah sosial yang terus muncul dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, ketika digunakan istilah tematik dalam Kurikulum 2013 menjadi bermasalah pada bidang keilmuan117. Contoh permasalahan tersebut perlu dicarikan solusi, maka filsafat dalam hal ini filsafat pendidikan Islam memungkinkan bisa memberikan jawabannya melalui dasar-dasar agama Islam dan teori-teori para ilmuan pendidikan Islam. Teori dan ilustrasi tersebut diatas, menunjukkan bahwa pentingnya mendudukkan filososfis yang terkandung dalam sebuah kurikulum agar operasionalnya jelas, sehingga pendidikan tersebut dapat mewujudkan kader-                                                 117 Para guru harus menguasai semua ilmu, agar menyatukan dalam satu tema , inilah yang menjadikan guru mengeluh, kesulitan dan keberatan dengan Kurikulum 2013. Guru IPA harus mengusai bahasa Indonesia, guru Bahasa Indonesia harus menguasai IPA.  



   39 kader yang dibutuhkan bangsa, siap bersaing dalam membagun peradaban yang maju secara keagamaan, keilmuan, sosial-ekonomi dan budaya.  Kesemuanya selaras dengan cita-cita Islam, sejalan dengan semanagt dan jiwa Islam yang termaktub dalam al-Qur’an dan al-Hadits.  
G. Pedoman Penulisan Disertasi ini ditulis secara ilmiah yaitu mengikuti penulisan ilmiah sehingga penulisan ini sangat terikat dengan kaidah-kaidah ilmiah. Agar disertasi ini mudah dicerna, maka  penulisan ini dikembangkan secara sistematis dan terperinci dengan mengikuti panduan penulisan yang berlaku. Panduan yang sudah mendapat pengesahan dari lembaga dalam hal ini, oleh pengelola Program Pascasarjan UIN Sultan Syarif  Kasim Riau. Pedoman tersebut yaitu, Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2016/2017118, Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pasca Sarjana Tahun 2012 oleh Mahdini, dkk119 dan Tahun 2014, Tahun 2015 oleh Ilyas Husti, dkk120 yang diterbitkan oleh UIN SUSKA Riau dan didukung dengan Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Disertasi Makalah oleh S. Nasution dan M. Thomas.121 Keempatnya dijadikan pedoman penulisan yang terpadu.                                                   118 Ilyas Husti, dkk. Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pasca Sarjana Tahun 2016/2017, (Pekanbaru: PPs UIN Suska Riau, 2016)  119Mahdini, dkk.,Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pasca Sarjana Tahun 2012, (Pekanbaru: PPs UIN Suska Riau, 2012). 120Ilyas Husti, dkk.,Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pasca Sarjana Tahun 2014, (Pekanbaru: PPs UIN Suska Riau, 2014). 121S. Nasution dan M. Thomas, Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Disertasi Makalah, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), cet. 15 


