
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu dampak positif dari reformasi bidang pemerintahan adalah terjadinya

pergeseran paradigma politik pemerintahan dari sentralistik kepada desentralistik. Perubahan

paradigma tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Otonomi Daerah kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Lahirnya produk hukum tersebut dimaksudkan untuk menciptakan

kemandirian daerah di dalam kerangka Negara Kesatuan RI.1

Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Penjelasan Umum poin b) tentang

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip

otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi seluas-luasnya

adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan

pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan

membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.2

Secara yuridis formal, salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah antara lain adalah

untuk memberdayakan daerah, artinya pusat memberikan kepercayaan atau percaya kepada

daerah dan menghargai kemampuan dan jati diri daerah. Di samping itu merupakan realisasi

1 Suwito, Sejarah Sosial Pendidikan Islam, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2008),        h. 285
2 Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesianomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah atau dapat diakses di http://www.dikti.go.id/files/atur/UU32-2004



atas pengakuan akan kebhinnekaan, juga keniscayaan adanya pelaksanaan otonomi

pendidikan.3

Pemberlakuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Otonomi Daerah mengisyaratkan

kita dengan berbagai kemungkinan pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih

kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis, termasuk dalam pengelolaan dan

pengembangan bidang pendidikan, menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari

yang bersifat sentralistik kepada yang bersifat desentralistik untuk tujuan peningkatan mutu

pendidikan.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.4 Artinya desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari

tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang

menyangkut bidang legislatif, judikatif, atau administratif. Dari pengertian tersebut dapat

dikatakan bahwa melalui kebijakan desentralisasi urusan-urusan pemerintahan yang semula

termasuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagian diserahkan kepada

pernerintah daerah agar menjadi urusannya, sehingga urusan tersebut beralih kepada dan

menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Desentralisasi pendidikan merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah, yang

pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa dibidang pendidikan, yaitu

upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pendidikan, mewujudkan cita-

cita masyarakat yang lebih baik, lebih adil dan lebih sejahtra.

3 Suwito, Op. Cit, h. 299
4 Hasbullah, Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan

Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 9



Sistem sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum

adanya otonomi daerah. Setelah adanya Undang-undang yang mengatur tentang otonomi

daerah, banyak menerapkan sistim desentralisasi karena dinilai dapat memperbaiki serta

meningkatkan efektifitas dan produktifitas suatu lembaga atau organisasi, dengan demikian

desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih

luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam

mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendidikan.

Tilaar bahkan mempertegas bahwa desentralisasi pendidikan merupakan suatu

keharusan. Menurut beliau ada tiga hal yang berkaitan dengan urgensi desentralisasi

pendidikan, yaitu (1) Pembangunan masyarakat demokrasi, (2) Pengembangan social

capital, dan (3) Peningkatan daya saing bangsa.5

Kemudian dapat ditambahkan bahwa Kondisi geografis, etnis, sosial, dan budaya

Indonesia yang beraneka ragam secara objektif juga menjadi faktor pendorong perlunya

penataan sistem dan layanan pendidikan yang lebih demokratis sesuai dengan situasi daerah

dan kondisi masyarakat setempat.

Desentralisasi pendidikan memberikan peluang untuk lebih cepat mengambil

keputusan, meningkatkan partisipasi pelaksana pendidikan dan mengoptimalkan

pendayagunaan sumber daya pendidikan untuk memberdayakan masyarakat.6 H. E. Mulyasa

menambahkan bahwa:

Dalam pendidikan kewenangan itu bahkan menerobos Kota dan kabupaten sehingga
menembus satuan pendidikan dan sekolah dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan.
Misalnya: perubahan kurikulum dalam era otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan
tidak lagi menjadi tugas orang-orang pusat, tetapi merupakan pekerjaan setiap satuan
pendidikan dan sekolah secara langsung, termasuk dalam implementasinya. Oleh karena

5 Tilaar dalam Sam M. Chan. Tuti T, Sam, Analisis Swot Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah,
(Jakarta: PT. Raj Grafindo Persada, 2010), h. 1

6 Syafaruddin, Efektifitas Kebijakan Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 70



itu akan terjadi berbagai variasi dan jenis kurikulum pada satuan pendidikan di setiap
sekolah. Meskipun demikian perbedaan tersebut tetap berpedoman pada Standar Nasional
Pendidikan.7

Artinya sekolah seharusnya lebih kreatif mengembangkan kurikulum yang sesuai dan

bermanfaat bagi peserta didik, tanpa harus menunggu petunjuk dari pemerintah, hanya saja

pengembangan itu harus tetap berdasarkan desain kurikulum nasional yang baku yang

mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk mewujudkan tujuan pendidikan

nasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional pasal 36 yang berbunyi:

1. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional
pendidikan untuk mewujutkan tujuan pendidikan nasional.

2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip
diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.

3. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangkan Kesatuan
Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan
a. Peningkatan iman dan takwa;
b. Peningkatan akhlak mulia;
c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
f. Tuntutan dunia kerja;
g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
h. Agama;
i. Dinamika perkembangan global; dan
j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.8

Kurikulum merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan nasional yang

dijadikan acuan bagi setiap satuan pendidikan baik pengelola maupun penyelenggara,

khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Jika kurikulum merupakan acuan dalam

pembelajaran kemudian materi yang dikembangkan dari kurikulum diberlakukan dengan

7 H. E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala
Sekolah, Cetakan ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 2

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
(Jakarta: PT. Kloang Klede Putra Timur, 2003) h. 20



tepat dan benar, maka akan terjadi hubungan yang harmonis antara kurikulum dan guru

sebagai pelaksana.

Permasalahan selama ini, kurikulum dibuat oleh pemerintah pusat, setiap pendidikan

diharuskan melaksanakan dan mengimplementasikan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan

(juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sedangkan

guru hanya menjabarkan kurikulum yang telah ditetapkan tersebut. Artinya satuan

pendidikan hanya mengaktualisasikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat

(kurikulum) terhadap lembaga pendidikan secara berjenjang, tanpa memperhatikan

kebutuhan sekolah, peserta didik, dan kebutuhan daerah serta masyarakat luas. Yang

demikian itu menjadi penghalang untuk menciptakan lembaga pendidikan yang berkualitas,

mandiri dan kreatif. Siti Irene menyebutkan bahwa:

Salah satu faktor utama penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia selama ini
adalah; penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik sentralistik,
sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung
pada keputusan birokratis yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai
dengan kondisi sekolah setempat. Sekolah kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif
untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu
pendidikan. Kemudian peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam
penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Partisipasi masyarakat lebih banyak bersifat
dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan.9

Di era desentralisasi, penyelenggaraan pendidikan berusaha mengembalikan pendidikan

kepada masyarakat. Otonomi penyelenggaraan pendidikan pada gilirannya berimplikasi

kepada perubahan sistem manajemen pendidikan. Sebagai implikasi selanjutnya adalah

dikembangkannya pendidikan yang demokratis dan monopolistik dalam menentukan jenis

muatan kurikulum.

9 Siti Irene Astuti Dwiningrum, Desentralisasi dan Partispasi Masyarakat dalam Pendidikan, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2011), h. 12



Satuan pendidikan diberikan otonomi yang sangat luas untuk menyusun dan

melaksanakan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik

masing-masing, yang lazim disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP).10

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun,

dikembangkan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang sudah siap dengan

memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 36. Pembuatan dan

pengembangan Kurikulum bukan hanya dilakukan oleh sekolah tetapi juga melibatkan

Komite sekolah dan stakeholders. Terkait denga hal itu kemampuan dalam pengembangan

kurikulum menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk dimiliki dan dilaksanakan.

Relevan dengan pernyataan di atas, E Mulyasa menyatakan:

Dituntut kemandirian dan kreativitas sekolah dalam mengelola pendidikan dan
pembelajaran di balik otonomi yang dimilikinya, juga harus mampu mencermati
kebutuhan peserta didik yang bervariasi, keinginan staf yang berbeda, kondisi lingkungan
yang beragam, harapan masyarakat menitipkan anaknya pada sekolah agar kelak bisa
menjadi anak yang mandiri serta tuntutan dunia kerja untuk memperoleh tenaga yang
produktif, potensial dan berkualitas.11

Dengan demikian tugas pengembangan kurikulum adalah tugas satuan pendidikan.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disiapkan agar sesuai dengan satuan pendidikan,

potensi daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan karakter peserta didik.

Dari uraian tersebut jika dikaitkan dengan semangat desentralisasi dapat dikatakan bahwa

satuan pendidikan diberikan wewenang yang seluas-luasnya untuk merancang,

mengembangkan, mengaplikasikan serta mengevaluasi kurikulum secara mandiri di dalam

pengawasan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, dan dalam perancangan dan pengembangan

10 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 61
11 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi, Cetakan Ke-13,

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011), h. 14



kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dilibatkan bukan saja kepala sekolah dan guru,

tetapi juga komite dan stakeholders untuk menghasilkan kurikulum yang relefan. Kemudian

guru dituntut secara kreatif mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ke

dalam program pembelajaran (Silabus dan RPP), sehingga dalam aplikasinya menggunakan

pendekatan yang efektif sesuai dengan kondisi serta kebutuhan sekolah, peserta didik untuk

mencapai tujuan yang diharapkan.

Istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau

cara yang baru. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, di dalamnya

mencakup: perencanaan, penerapan dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah

awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil

tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik.

Penerapan kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer

perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi kurikulum merupakan

tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil

pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-

hasil kurikulum itu sendiri.

Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam merupakan kegiatan menghasilkan

kurikulum pendidikan agama Islam, atau kegiatan penyusunan (desain), pelaksanaan,

penilaian dan penyempurnaan kurikulum pendidikan agama Islam.12 Artinya pengembangan

kurikulum merupakan kegiatan yang meliputi penyusunan kurikulum yang dimulai dari

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Perencanaan dan pengembangan

kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Kementrian Pendidikan Nasional

12 H. Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan
Tinggi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 10



(Kemendiknas) pada tingkat pusat. Oleh karena itu pada level sekolah yang terpenting

adalah bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan kegiatan

pembelajaran. Di sisi lain sekolah juga bertugas dan berwenang mengembangkan kurikulum

sesuai dengan kondisi sekolah, karakteristik peserta didik, potensi daerah, kebutuhan

masyarakat dan daerah setempat. Dalam hubungannya dengan kebijakan desentralisasi

pendidikan, maka sekolah diharapkan dapat mengembangkan kurikulum sendiri, dalam hal

ini kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih baik melalui proses perencanaan,

pelaksanaan dan penilaian sehingga fungsi kurikulum pendidikan agama Islam sebagai alat

untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Kebijakan tersebut menuntut sekolah untuk mampu mengembangkan standar isi yang telah

ditetapkan oleh pemerintah menjadi kurikulum yang diyakini sesuai dengan kondisi sekolah

yang bersangkutan dan pelaksanaannya mampu mengantarkan peserta didik mencapai

standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.

Dalam studi pendahuluan yang peneliti lakukan, diketahui secara umum kurikulum

pendidikan agama Islam (PAI) di SD Muhammadiyah 3 Unggulan Kota Pekanbaru

menghadapi permasalahan, yaitu berkaitan dengan materi/perangkat pengaturan yang

ditetapkan (dokumen kurikulum). Dalam hal ini sekolah (Guru Pendidikan Agama Islam)

mengalami kesulitan memilih materi pelajaran hingga membuat silabus dan Program

Pembelajaran (RPP) pendidikan agama Islam, sebab materi kurikulumnya yang terlalu

padat. Karena di samping menggunakan kurikulum nasional, kurikulum SD Muhammadiyah

3 Unggulan Kota Pekanbaru juga menggunakan kurikulum pendidikan Muhammadiyah

(Ismuba/Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab)13. Menurut analisis penulis

13 Hj. Nuraini, Kepala Sekolah, Wawancara Pendahuluan, tanggal 21 Maret 2013



materi tersebut terlalu padat sehingga terkesan pendidik terfokus untuk menyelesaikan target

kurikulum, sehingga penanaman nilai dari materi tersebut terabaikan.

Atho’ Mudzhar mengemukakan hasil studi Litbang Agama dan Diklat keagamaan tahun

2000, bahwa “merosotnya moral dan akhlak peserta didik antara lain disebabkan kurikulum

pendidikan agama yang terlampau padat materi, dan materi tersebut lebih mengedepankan

aspek pemikiran ketimbang membangun kesadaran keberagamaan yang utuh”.14

Ditemukan dari sisi Muatan kurikulum PAI SD Muhammadiyah 3 Unggulan Kota

Pekanbaru memuat 6 JP untuk pembelajaran agama Islam ditambah kegiatan pembelajaran

Alquran 5 JP (menurut analisa penulis sudah mencukupi), namun belum menghasilkan

produk sesuai tujuan pendidikan agama Islam yang diharapkan, karena dalam realisasinya

guru pendidikan agama Islam perhatiannya terpusat kepada bagimana mengejar target

kurikulum yang begitu padat, sehingga afektif dan psikomotorik peserta didik terabaikan.

Kemudian masih dijumpai guru pendidikan agama Islam yang mengajar dengan model

konvensional, monoton, sehingga pembelajaran pendidikan agama Islam tersebut tidak

menarik dan cenderung membosankan.

Dalam konteks desentralisasi pendidikan sekarang ini, sebenarnya merupakan peluang

bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya sendiri,

sehingga kurikulum yang digunakan tidak terlalu padat, meskipun tidak mengabaikan

kurikulum nasional. Kenyataannya masih banyak satuan pendidikan yang tidak arif dan

bijaksana memanfaatkan kebijakan ini. Seperti hasil observasi pendahuluan yang dilakukan

peneliti juga terungkap beberapa temuan bahwa:

1. Masih ada keraguan kepala sekolah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan

agama Islam di satuan pendidikannya secara mandiri, sehingga kurikulum yang dipakai

14 Ibid, h. 25



masih secara utuh yang digunakan adalah kurikulum pendidikan nasional (pusat) plus

kurikulum pendidikan Muhammadiyah, sehingga muatan kurikulum pendidikan agama

Islam terkesan sangat padat.

2. Dalam pengembangan kurikulum di SD Muhammadiyah 3 Unggulan Kota Pekanbaru

belum maksimal memanfaatkan tim kerja yang tersedia, baik dari kalangan guru,

Komite sekolah dan masyarakat.

3. Kurangnya profesionalisme guru dalam mengembangkan program pembelajarannya,

menganggap pekerjaan itu rumit, baik dalam mengembangkan silabus dan RPP,

sehingga hasil supervisi kepala sekolah menemukan masih ada guru yang mengadopsi

silabus dan RPP atau dokumen kurikulum satuan pendidikan yang datang dari pusat

atau sekolah lain tanpa menyesuaikannya dengan kondisi sekolah.

4. Kemudian masih adanya penggunaan metode yang monoton dalam proses

pembelajaran, hanya mengejar target kurikulum (lebih terfokus kepada aspek kognitif

dan sangat minim memperhatikan aspek apektif dan psikomotorik peserta didik.

5. Dalam upaya pembentukan moral dan karakter peserta didik masih terpusat pada

tanggung jawab guru pendidikan agama Islam, minus keterlibatan guru bidang studi

yang lain.15

Mochtar Buchori juga menyatakan, bahwa kegiatan pendidikan agama yang

berlangsung selama ini lebih banyak bersikap menyendiri, kurang berinteraksi dengan

kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Cara kerja semacam ini kurang efektif untuk

keperluan penanaman suatu perangkat nilai yang kompleks. Karena itu seharusnya para

15 Observasi Pendahuluan dilakukan pada tanggal 26 Maret 2013



guru/pendidik agama bekerjasama dengan guru-guru non agama dalam pekerjaan mereka

sehari-hari.16

Pendidikan agama harus berintegrasi dengan pendidikan non agama. Pendidikan agama

tidak boleh dan tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus berjalan bersama dan bekerjasama

dengan program-program pendidikan non agama sehingga relevan terhadap perubahan sosial

yang terjadi di masyarakat.

Dari kesenjangan fenomena tersebut di atas, menarik perhatian peneliti untuk

mengkaji lebih mendalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di SD

Muhammadiyah 3 Unggulan Kota Pekanbaru, yang disusun dalam sebuah judul Teisis;

“Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar

Muhammadiyah 3 Unggulan Kota Pekanbaru dalam Konteks Desentralisasi

Pendidikan”

B. Penegasan Istilah

Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pengertian istilah yang digunakan,

maka penulis perlu menjelaskan makna atau pengertian istilah yang digunakan dalam

penelitian ini:

1. Pengembangan

Kata pengembangan biasa diartkan sebagai perubahan, pembaharuan, perluasan dan

sebagainya. Pengembangan berarti menunjuk pada suatu kegiatan yang mengahasilkan cara

16 Mochtar Buchori dalam Muhaimin, Ibid, h. 24



baru setelah diadakan penilaian serta penyempurnaan seperlunya. Jadi pengembangan adalah

penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan.17

Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perluasan kurikulum

Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan di SD

Muhammadiyah 3 Unggulan Kota Pekanbaru.

2. Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh

lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan.18

Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan 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”.19

3. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam adalah: rangkaian proses yang sistematis terencana dan

komprehensif dalam upaya mentransfer nilai-nilai kepada anak didik, mengembangkan

potensi yang ada pada diri anak, yang tertuang dalam mata pelajaran pendidikan agama

Islam sehingga anak itu mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan

nilai-nilai ilahiyah yang didasarkan pada ajaran agama (Al-Qur’an dan Hadis) pada semua

dimensi kehidupan.20

17 Winarno Sirakhmad, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.
15.

18 H. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002),      h. 128
19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Op. Cit., h. 5
20 Samsul Nizar, Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 94.



Pendidikan Agama Islam adalah upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran Islam dan

nilai-nilainya agar menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup) seseorang.21

Dalam pendidikan SD Muhammadiyah 3 Kota Pekanbaru yang dimaksudkan

pendidikan agama Islam yaitu mata pelajaran yang termasuk dalam kelompok mata

pelajaran pendidikan agama Islam yaitu (Agama, Al-Islam, Kemuhammadiyahan, Al-qur’an

dan Bahasa Arab).

4. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau

cara yang baru. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam adalah kegiatan

menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam, atau kegiatan penyusunan (desain),

pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan kurikulum pendidikan agama Islam.22

Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam adalah kegiatan menghasilkan

kurikulum pendidikan agama Islam, atau kegiatan penyusunan (desain), pelaksanaan,

penilaian dan penyempurnaan kurikulum pendidikan agama Islam.23

5. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

21 Ibid, h. 8
22 H. Muhaimin, Op. Cit, h. 11
23 Ibid, h. 10



Desentralisasi pendidikan yaitu pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas

kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam

mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendidikan. Jadi pengembangan

kurikulum pendidikan agama Islam dalam konteks desentralisasi pada penelitian ini

dipahami bahwa dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam Pemerintah

Daerah diberikan wewenang untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri, sehingga

kurikulum pendidikan agama Islam yang dihasilkan relevan dengan kondisi daerah, satuan

pendidikan, kebutuhan peserta didik dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diuraikan beberapa hal sebagai identifikasi

masalah dalam penelitian ini menyangkut;

a. Kurikulum belum disusun secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan

karakteristik peserta didik di SD Muhammadiyah 3 Unggulan Kota Pekanbaru.

b. Sekolah belum siap mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)

baik secara materi maupun non materi.

c. Dalam proses perencanaan dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam

di SD Muhammadiyah 3 Unggulan Kota Pekanbaru belum sepenuhnya melibatkan

Tim pengembangan kurikulum untuk mewujudkan kurikulum tingkat satuan

pendidikan yang mandiri dan relefan.

d. Kurangnya kesiapan guru dalam mengembangkan kurikulum ke dalam perangkat

pembelajaran yang baik sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum.



e. Masih minimnya media penunjang pembelajaran pendidikan agama Islam,

termasuk buku-buku referensi yang sumber pembelajaran yang tersedia.

f. Implementasi kurikulum pendidikan agama Islam yang belum maksimal untuk

mencapai tujuan yang diinginkan.

g. Peluang dan tantangan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di

SD Muhammadiyah 3 Unggulan Kota Pekanbaru belum diidentifikasi oleh

pimpinan.

h. Minimnya keterlibatan guru bidang studi non agama Islam dalam pelaksanaan dan

pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus mengingat keterbatasan peneliti dari segi

biaya dan waktu dalam menyelesaikan penelitian ini, maka perlu dibatasi masalah yang akan

diteliti, yaitu pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 3

Unggulan Kota Pekanbaru pada aspek tujuan, konten/isi, metode dan evaluasi, serta melihat

faktor pendukung dan penghambat yang menjadi peluang dan tantangan dalam

pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 3 Unggulan Kota

Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang menjadi fokus penelitian berdasarkan batasan di atas dapat

dirumuskan sebagai berikut:



1. Bagaimana pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di SD

Muhammadiyah 3 Unggulan Kota Pekanbaru pada saspek tujuan, konten/isi,

metode dan evaluasi?

2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan kurikulum

pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 3 Unggulan Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam pada aspek

tujuan, konten/isi, metode dan evaluasi di SD Muhammadiyah 3 Unggulan Kota

Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan

kurikulum Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah 3 Unggulan Kota

Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Sebagai sumber informasi bagi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam

peningkatan mutu pendidikan agama Islam bagi Sekolah Dasar yang ada di daerah

Kota Pekanbaru

b. Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam pengembangan kurikulum pendidikan

agama Islam di SD Muhammadiyah 3 Unggulan Kota Pekanbaru pada masa-masa

yang akan datang.



c. Sebagai masukan bagi praktisi pendidikan dalam mensetting pengembangan

kurikulum pendidikan agama Islam yang relefan dan sesuai tuntutan desentralisasi

pendidikan.

d. Sebagai media informasi untuk mahasiswa yang ingin mengetahui tentang

bagaimana pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di era desentralisasi

pendidikan.

e. Dan bagi penulis dapat menambah wawasan pengetahuan yang lebih mendalam

tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, untuk mengetahui

factor pendukung dan penghambat dalam pengembangan kurikulum pendidikan

agama Islam.

f. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Progran Pasca

Sarjana UIN SUSKA Riau.


