
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoretis

1. Kurikulum

a. Pengertian

Kurikulum merupakan unsur penting dalam setiap bentuk dan model pendidikan.

Kurikulum merupakan pusat kegiatan dan alat bagi keberhasilan pendidikan untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, di mana di dalamnya dikomunikasikan

sejumlah pengalaman belajar yang hendak mencerminkan dan diserap dari kehidupan

masyarakat dimana proses pendidikan itu berlangsung, kurikulum dapat memberikan

arahan dan patokan keahlian kepada peserta didik setelah menyelesaikan program

pengajaran. Kurikulum merupakan bentuk operasional yang menjabarkan konsep

pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.1

Secara sederhana kurikulum dapat didefinisikan sebagai sejumlah informasi dan

pengalaman yang ingin disampaikan kepada peserta didik.2 Mac Donald dalam Nana

Saodih Sukmadinata menyebutkan bahwa “kurikulum (curriculum) merupakan suatu

rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar

mengajar”.3

Istilah kurikulum semula berasal dari istilah yang digunakan dalam dunia olah raga

pada zaman Yunani kuno. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani,

1 Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan
Masyarakat, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: PT. LKiS, 2009), h. 77

2 H. A. R. Tilaar, Perubahan Sosial dan Pendidikan Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia,
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), h. 357

3 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, Cetakan ke-12 (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5



yaitu dari kata currere yang berarti “jarak tempuh lari”. Yaitu jarak yang harus

ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish.4

Sedangkan pengertian kurikulum secara terminologi banyak dikemukakan oleh

tokoh-tokoh pendidikan diantaranya: Ibnu Sina yang secara sederhana mengemukakan

bahwa kurikulum adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan sejumlah mata

pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Pengertian ini

sejalan dengan pendapat Crow and Crow yang mengatakan bahwa kurikulum adalah

rancangan pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran yang disusun secara

sistematik yang diperlukan sebagai syarat untuk menyelasaikan suatu program

pendidikan tertentu.5

Hilda Taba dalam bukunya Curriculum Development, Theory and Practice yang

dikutip S. Nasution mengartikan sebagai “a plan for learning”, yakni sesuatu yang

direncanakan untuk pelajaran anak.6

Nampaknya pengertian ini masih terlalu sederhana dan lebih menitik beratkan pada

materi pelajaran semata. Sementara Zakiyah Daradjat dalam H. Ramayulis memandang

kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan

dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu.7

Bahkan pengertian kurikulum tersebut dipertegas dengan pendapat J. Galen

Saylor dan William M. Alexander dalam buku Curriculum Planning for better

teachingand learding yang dikutip S. Nasution dijelaskan bahwa “The Curriculum is

the sum total of school’s efforts to influens learning, whether in the classroom, on the

4 H. Muhaimin, Op. Cit, h.1
5 Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, (Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam), (Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2001), h. 69-70.
6 S. Nasution, Asas-Asas Kurikulum, Cetakan ke-10, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009),     h. 2
7 H. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2002), h. 129



playground, or out of school”.8 Jadi segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak

belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman sekolah atau di luar sekolah.

Kurikulum juga meliputi kegiatan ekstra kurikuler.

S. Nasution juga mengutip pendapat Harold B. Albertycs dalam Reorganizing the

High-School Curriculum (1965) menyebutkan bahwa kurikulum sebagai “all of the

activities that are provided for student by the school” bahwasanya kurikulum tidak

terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi meliputi kegiatan-kegiatan lain di dalam dan

luar kelas, yang berada di bawah tanggung jawab sekolah.9

Dalam bahasa Arab, kata kurikulum biasa diungkapkan dengan manhaj yang berarti

jalan yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan.

Sedangkan kurikulum pendidikan (manhaj al-dirasah) adalah seperangkat perencanaan

dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-

tujuan pendidikan.10 Munzir Hitami mengutip pendapat Taylor menyatakan:

Kurikulum merupakan konsep operasional suatu konsep pendidikan, maka makna
kurikulum menjadi luas, seluas makna pendidikan itu. Dalam hal ini, kurikulum
merupakan usaha menyeluruh dari suatu lembaga pendidikan untuk mewujudkan
hasil yang diinginkan, baik dalam situasi sekolah maupun dalam situasi luar sekolah,
atau secara singkat kurikulum dapat dikatakan sebagai program suatu lembaga
pendidikan untuk para subjek didiknya.11

Berdasarkan definisi para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa kurikulum tidak

secara sempit atau sebatas pada mata pelajaran yang diajarkan saja tetapi lebih luas dari

pada itu. Kurikulum merupakan suatu rencana yang menyangkut aktifitas apa saja yang

dilakukan sekolah untuk mempengaruhi anak dalam belajar baik dalam situasi sekolah

maupun di luar sekolah, sehingga akan tercapai tujuan yang diinginkan. Dengan

8 S. Nasution, Op. Cit, h. 4
9 Ibid, h. 5
10 Ramayulis, Op. Cit, h. 150
11 Munzir Hitami, Mengonsep Kembali Pendidikan Islam, (Pekanbaru: Infite Press, 2004), h. 94.



demikan berarti kurikulum merupakan seperangkat perencanaan pengajaran yang

sistematik yang berisi pernyataan tujuan, organisasi konten, organisasi pengalaman

belajar, program pelayanan, pola belajar mengajar, dan program evaluasi agar

pembelajaran dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dan perubahan tingkah

laku.

b. Komponen-komponen Kurikulum

Sebagai suatu sistem kurikulum terdiri atas komponen-komponen yang saling

terkait, terintegrasi, dan tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya. Suatu kurikulum

biasanya terdiri dari komponen-komponen yang paling tidak ada 4 komponen pokok,

yaitu: tujuan, isi atau materi, strategi pelaksanaan dan komponen evaluasi. Meurut

Muhammad Muzamil al Basyir yang dikutip Heri Gunawan menyebutkan komponen

kurikulum terdiri atas, (1) al-ahdaf al-ta’limiyah (tujuan pendidikan); (2) al-muhtawa

(materi); (3) turuqu tadris wawasailihi (metode pembelajaran); dan (4) al-taqwim

(evaluasi).12

H. Ramayulis dengan mengutip pendapat Hasan Langgulung juga memandang

bahwa kurikulum mempunyai empat komponen utama, yaitu: 1). Tujuan-tujuan yang

ingin dicapai oleh pendidikan itu. 2). Pengetahuan (knowledge), informasi-informasi,

data-data, aktifitas-aktifitas dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk

kurikulum itu. 3). Metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk

12 Heri Gunawan, Op. Cit, h. 8



mengajar dan memotivasi murid untuk membawa mereka kearah yang dikehendaki oleh

kurikulum. 4). Metode dan cara penilaian yang dipergunakan dalam mengukur dan

menilai kurikulum dan hasil proses pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut.13

1) Tujuan Pendidikan

Secara sederhana tujuan menurut Zakiyah Daradjat dalam Heri Gunawan

sering dimaknai sebagai sesuatu yang diharapkan tercapai setelah melakukan

serangkaian proses kegiatan.14 Termasuk dalam kegiatan pendidikan sepatutnya

mempunyai tujuan, karena tujuan akan menentukan arah dan target apa yang

hendak dicapai, juga menjadi gambaran tentang hasil akhir dari suatu kegiatan.

Tujuan memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan putusan-putusan

penyusunan kurikulum. Semakin jelas dan rinci tujuan itu, semakin mudah

merealisasikan langkah-langkah pencapaiannya. Selain itu dalam proses pendidikan

hendaknya tujuan dicapai dengan memenuhi faktor-faktor yang meliputi tujuan

domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini dicapai dalam rangka

mewujudkan lulusan dalam satuan pendidikan yang sesuai dengan tujuan

pendidikan nasional.15

2) Konten atau Isi kurikulum

Isi kurikulum merupakan komponen yang berupa materi yang diprogramkan

untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, biasanya berupa materi

13 H. Ramayulis, Op. Cit, h. 130
14 Heri Gunawan, Op. Cit, h. 8
15 Subandijah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, (Jakarta: Raja Grafinod Persada,

1996), hlm. 4



bidang studi yang diurai dalam bentuk topik atau pokok bahasan. Pemilihan dan

penentuan materi disesuaikan dengan tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan.

Subandijah menegaskan bahwa komponen isi berupa materi yang diprogramkan
untuk mencapai tujuan pendidikan biasanya berupa materi bidang studi yang
diuraikan dalam bentuk topik atau pokok bahasan. Bidang-bidang studi itu
disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada, yang
biasanya telah dicantumkan dalam struktur program kurikulum sekolah yang
bersangkutan.16

Sudjana dalam Heri Gunawan mengatakan bahwa isi kurikulum harus dapat

menentukan berhasil tidaknya suatu tujuan. Adapun isi kurikulum tersebut adalah

sebagai berikut:

a) Isi kurikulum harus sesuai, tepat dan bermakna bagi perkembangan siswa atau
peserta didik, artinya sesuai dengan tahap perkembangan anak.

b) Isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial, artinya sesuai dengan
tuntutan hidup nyata dalam masyarakat.

c) Isi kurikulum dapat mencapai tujuan yang komprehensip, artinya mengandung
aspek intlektual, moral dan sosial secara seimbang (balance).

d) Isi kurikulum harus mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji, artinya
tidak cepat lapuk hanya karena peryubahan tuntutan hidup sehari-hari.

e) Isi kurikulum harus mengandung bahan pelajaran yang jelas, teori, prinsip,
konsep yang terdapat di dalamnya bukan hanya sekedar informasi actual.

f) Isi kurikulum harus menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Isi kurikulum
disusun dalam bentuk program yang nantinya dijabarkan dan dilaksanakan
melalui proses pengajaran/ pengalaman belajar anak didik.17

Sedangkan yang menjadi pokok dari materi kurikulum pendidikan agama Islam

adalah bahan-bahan aktivitas dan pengolahan yang mengandung unsur ketauhidan.

Sumber bahan dan materi kurikulum pendidikan agama Islam dapat dikembangkan

melalui bahan yang terdapat dalam nasy agama dan realitas kehidupan.

Secara garis besar kurikulum pendidikan Islam mengandung unsur-unsur
ketauhidan, keagamaan, pengembangan manusia sebagai khalifah Allah.
Pengembangan hubungan antara manusia dan pengembangan diri sebagai individu
yang sejalan dengan potensi fitrahnya dalam status sebagai hamba Allah.18

16 Ibid, h. 5
17 Heri Gunawan, Op. Cit, h. 13
18 Jalaludin, Teologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 152



Dengan demikian dapat dipahami bahwa isi/muatan kurikulum merupakan

suatu rencana yang menyangkut aktifitas apa saja yang dilakukan sekolah dalam

rangka untuk mempengaruhi anak dalam belajar baik dalam situasi sekolah maupun

di luar sekolah, sehingga akan tercapai tujuan yang diinginkan. Prinsip dalam

pendidikan Islam tentang penyusunan kurikulum menghendaki keterkaitan

keseluruhan akitivitas apa saja, baik situasi dalam sekolah maupun luar sekolah.

Untuk merangcang kurilum nantinya harus mengarah kepada pokok agama yaitu al-

Qur'an dan alhadist, di mana dan kapan pun lembaga pendidikan itu ada. Yang

dijadikan pegangan dalam kurikulum tersebut adalah al-Qur'an. Firman Allah

dalam surah al-Qashash: 77.

ك هللا الداراالخرة والتنس نصیبك من الدنیا                                          و ابتغ فیماات

)             77واحسن كمااحسن هللا الیك   ( القصص : 

Artinya: "Carilah segala apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu mengenai

kehidupan di akhirat dan janganlah kamu melupakan nasib hidupmu di dunia dan

berbuatlah kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu" (QS. Al-

Qashasa: 77).19

3) Metode Pembelajaran

Metode atau Strategi pelaksanaan kurikulum merupakan suatu petunjuk

bagaimana kurikulum tersebut akan dilaksanakan di sekolah, lagi pula dapat

menunjuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan

dalam pengajaran. Dalam strategi pelaksanaan kurikulum terdapat suatu proses

19 Departemen Agama RI, Syaamil Alqur’an Terjemahan Perkata, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2007),
h. 394



belajar mengajar yang merupakan aktivitas untuk mempengaruhi anak didik dalam

satu situasi yang memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dan siswa, siswa

dan siswa, atau siswa dengan lingkungannya demi tercapainya tujuan pembelajaran.

Karena dalam pembelajaran terdapat berbagai bahan pelajaran yang berlainan,

maka proses belajar mengajarpun membutuhkan strategi yang berbeda dan tujuan

yang berbeda pula. Dengan menggunakan strategi yang tepat, maka diharapkan

hasil yang diperoleh dalam proses belajar mengajar dapat memuaskan baik bagi

pendidik maupun anak didik. Namun penggunaan strategi yang tepat dan akurat

sangat ditentukan oleh tingkat kompetensi pendidik.

Dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, bab XI Pasal 39 disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga
professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,
menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta
melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik
pada perguruan tinggi.20

Ramayulis dalam karyanya Metodologi pendidikan agama Islam menyebutkan

beberapa persyaratan yang harus dimiliki seorang pendidik agama, yaitu; (a). Syarat

Fisik; (b) Syarat Pskis; (c) Syarat Keagamaan; (d) Syarat Teknis; (e) Syarat

Pedagogis; (f) Syarat Administratif; dan (g) Syarat Umur.21

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komponen metode pembelajaran

sangat menentukan dalam proses pendidikan. Karena kualitas lulusan dalam suatu

satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh mutu strategi atau metode proses

kegiatan belajar mengajar. Maka perlu bagi seorang pendidik untuk menumbuh

kembangkan kreativitas dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas ataupun di

20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Op.
Cit, h. 22

21 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Cetakan Keenam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 51



luar kelas, sehingga guru mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang

dinamis dan kreatif sesuai dengan aspek-aspek pendidikan yang disampaikan

dengan tujuan yang diharapkan.

4) Evaluasi

Evaluasi kurikulum merupakan bagian yang diperlukan terutama untuk

memenuhi tujuan kurikulum yang telah dicapai di samping komponen lain.

Evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui aktifitas, efisiensi, produktifitas,

serta relevansi program kurikulum yang telah ditentukan dalam komponen

sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi yang direncanakan harus selalu mengacu

pada tujuan dan tidak menyimpang dari komponen yang lain. Evaluasi kurikulum

merupakan salah satu unsur kegiatan (tugas) yang berupa penilaian untuk

mengetahui seberapa jauh tujuan kurikulum itu telah dicapai.

Nana Syaodih Sukmadinata menyebutkan bahwa: hasil-hasil evaluasi
kurikulum dapat digunakan oleh pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para
pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijaksanaan
pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang
digunakan, juga oleh kepala sekolah dan guru dalam membantu perkembangan
siswa, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran,
cara penilaian serta fasilitas pendidikan lainnya.22

Dalam buku The School Curriculum, evaluasi dinyatakan sebagai suatu proses

pengumpulan dan analisa data secara sistematis, yang bertujuan untuk membantu

pendidik memahami dan menilai suatu kurikulum, serta memperbaiki metode

pendidikan.23

2. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam

22 Nana Syaodih Sukmadinata, Op. Cit, h. 172
23 H. Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, Cetakan Ketiga (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya), 2009, h. 253



a. Pengertian

Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan.

Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktifitas pendidikan demi tercapainya tujuan-

tujuan pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup dan

uraian isi serta proses pendidikan.24 Kurikulum dalam sistem persekolahan merupakan

suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar

mengajar. Kurikulum yang baik harus selalu berubah dan dikembangkan sesuai dengan

perkembangan zaman sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, peserta didik

maupun lembaga penddikan itu sendiri.

Sesuai dengan sifatnya yang tidak pernah berakhir dari sisi proses (never ending

process) pendidikan itu memiliki banyak fase untuk ditelaah, salah satu hal yang tidak

boleh terlupakan adalah pengembangan kurikulum dan akselerasi mutu keguruan. Guru

dan kurikulum merupakan aspek pendidikan yang sangat menentukan keberhasilan

pendidikan itu sendiri. Guru yang baik adalah guru dengan kepemilikan profesionalisme

yang memadai, merupakan persyaratan mutlak bagi terselenggaranya proses pendidikan

yang baik. Sementara itu kurikulum yang baik, dalam hal ini adalah kurikulum dengan

kepemilikan fleksibilitas dan daya antisipasi yang memadai merupakan persyaratan bagi

tercapainya tujuan pendidikan.

Kata pengembangan yang biasa diartikan adalah perubahan, pembaharuan,

perluasan dan sebagainya. Dalam arti yang lazim, “pengembangan berarti menunjuk

pada suatu kegiatan yang menghasilkan cara baru setelah diadakan penilaian serta

24 Nana Syaodih Sukmadinata, Op. Cit, h. 5



penyempurnaan seperlunya. Jadi yang dimaksud dengan pengembangan adalah

penyusunan, pelaksanaan, penilian dan penyempurnaan.25

Pada dasarnya pengembangan kurikulum adalah mengarahkan kurikulum sekarang

(yang ada) ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh

yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam sendiri (internal), dengan

harapan agar peserta didik dapat menghadapi dan memahami masa depannya dengan

baik sebagai anak dan generasi penerus bangsa.

Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar
menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan
dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar mengajar,
antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang
disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber, dan alat pengukur pengembanagn
kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran
kurikulum lainnya untuk memudahkan proses belajar mengajar.26

Dengan demikian pengembangan kurikulum merupakan perencanaan kesempatan-

kesempatan belajar dengan mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk

menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih baik, dimaksudkan untuk

membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga

mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Kemudian dapat dikatakan

bahwa pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam merupakan pengembangan

perangkat rencana dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam

mewujudkan ketercapaian tujuan pendidikan agama Islam yang diinginkan, seperti

membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, cerdas dan trampil.

25 Winarno Surakhmad, Loc. Cit, h. 15
26 H. Oemar Hamalik, Op. Cit, h. 183



b. Urgensi

Dengan adanya kegiatan pengembangan kurikulum, akan terjadi berbagai variasi

dan jenis kurikulum pada satuan pendidikan di setiap daerah bahkan setiap lembaga

pendidikan atau sekolah, karena satuan pendidikan diberikan otonomi yang sangat luas

untuk menyusun, mengembangkan dan melaksanakan kurikulum pendidikan yang

disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing, yang lazim disebut

dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Meskipun demikian perbedaan

tersebut tetap berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan (SNP),

Pengembangan kurikulum merupahan hasil dari kegiatan pembinaan   kurikulum,
yaitu kegiatan mempertahankan atau menyempurnakan apa yang telah ada,
melaksanakan kurikulum itu dengan sebaik-baiknya, memperlengkapi alat-alat yang
ada baik jumlah maupun mutunya, meningkatkan ketrampilan guru dalam
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dituntut oleh kurikulum yang bersangkutan,
melengkapi ruangan-ruangan praktek yang dibutuhkan untuk meningkatkan
ketrampilan murid dan kegiatan lain dengan maksud untuk memperoleh hasil yang
lebih baik.27

Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dalam penelitian ini dipandang

perlu dilakukan sebagai respon dari berbagai permasalahan dari pelaksanaan

pembelajaran belum mencapai tujuan dari pendidikan agama Islam yang telah diuraikan

pada bagian terdahulu, yang dianggap sebagai akar permasalahannya berada pada

penetapan kurikulum yang digunakan sebagai acuran dalam kegiatan tersebut.

Permasalahan yang ditemui baik berupa muatan kurikulum pendidikan agama Islam

yang terlalu padat, penggunaan metode yang monoton, proses yng masih

mengutamakan aspek kognitif daripada kesadaran nilai-nlai (keagamaan), belum

terintegrasinya pendidikan agama dengan non agama dalam pembinaan akhlak siswa.

Kemudian tuntutan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

27 Hendyat Soetopo, Wasty Soemanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, (Jakarta: Bina Aksara,
1986), h. 43-44



kebutuhan peserta didik dan sebagainya yang mengharuskan pengembangan kurikulum

harus dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Istilah lain yang identik dengan pembahasan ini adalah inovasi kurikulum. Inovasi

dimaknai sebagai pembaruan atau perubahan dengan ditandai oleh adanya hal yang

baru.28 Inovasi kurikulum adalah suatu gagasan atau praktek kurikulum baru dengan

mengadopsi bagian-bagian yang potensial dari kurikulum tersebut dengan tujuan untuk

memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah pengembangan kurikulum dalam arti

kegiatan pembinaan   kurikulum, yaitu kegiatan mempertahankan atau

menyempurnakan apa yang telah ada, melaksanakan kurikulum itu dengan sebaik-

baiknya, memperlengkapi alat-alat yang ada baik jumlah maupun mutunya. Kurikulum

yang telah ditetapkan pemerintah dianalisis dan diperluas sehingga relefan dengan

kebutuhan peserta didik, masyarakat, kebutuhan daerah maupun kebutukan institusi

pengguna kurikulum itu sendiri.

Hendyat Soetopo menyebutkan Pengembangan kurikulum bertitik tolak dari

tuntutan masyarakat terhadap fungsi sekolah, adanya dampak kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, tuntutan sejarah masa lalu, perbedaan latar belakang murid,

nilai-nilai filsafat suatu masyarakat serta perubahan kultur masyarakat.29 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 kondisi daerah

setempat.

28 Tim Pengembangan MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.
220

29 Hendyat Soetopo, Op. Cit. h. 46



Pengembangan kurikulum dapat bersifat sebagian-sebagian, dan dapat pula bersifat

menyeluruh. Perubahan yang bersifat sebagian-sebagian terjadi hanya pada komponen

(unsur) tertentu saja dari kurikulum. Sementara perubahan yang bersifat menyeluruh

terjadi pada seluruh sistem kurikulum tersebut, baik tujuannya, isinya, organisasinya

dan strategi pelaksanaannya.

Yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perubahan yang bersifat sebagian-

sebagian, yaitu pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam pada aspek tujuan,

konten/isi, metode dan evaluasi pendidikan agama Islam.

c. Landasan

Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup

sentral dalam seluruh kegiatan pendidikan. Oleh karena itu penyusunan kurikulum

membutuhkan landasan yang kuat yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan

penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan

yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri.

Ada beberapa landasan utama dalam mengembangkan suatu kurikulum, yaitu

landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya serta perkembangan ilmu

dan teknologi.30 S. Nasution dalam karyanya Azas-Azas Kurikulum menyebutkan ada

empat azas atau landasan yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum,

yaitu: “Azas filosofis, azas psikologis, azas sosiologis dan azas organisatoris”.31

1. Azas Filosofis

30 Nana Syaodih Sukmadinata, Op. Cit, h. 38
31 S. Nasution, Op. Cit, h. 11



Landasan filosofis yang dimaksudkan adalah pentingnya filsafat dalam

mengembangkan kurikulum lembaga pendidikan.

Nana Syaodih menyebutkan bahwa: Sekolah bertujuan mendidik anak menjadi
manusia yang baik. Apakah yang dimaksud dengan “baik” pada hakikatnya
ditentukan oleh nilai-nlai, cita-cita atau filsafat yang dianut negara, tapi juga
guru, orang tua, masyarakat bahkan dunia. Perbedaan filsafat dengan sendirinya
akan menimbulkan perbedaan dalam tujuan pendidikan, mungkin juga cara
mengajar dan menilainya.32

Pendidikan berintikan interaksi antar manusia, terutama antara pendidik dan

peseta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam interaksi tersebut terlibat

seperti isi yang diintraksikan serta proses bagaimana intraksi itu berlangsung.

Seperti apakah yang menjadi tujuan pendidikan, siapa pendidik dan peseta didik,

apa isi pendidikan, dan bagaimana proses interaksi pendidikan dilaksanakan.

Wina Sanjaya mempertegas bahwa: filsafat sebagai landasan pengembangan
kurikulum menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok, seperti: hendak dibawa
kemana siswa yang dididik itu? Masyarakat yang bagaimana yang harus
diciptakan melalui ikhtiar pendidikan? Apa hakikat pengetahuan yang harus
dipelajari dan dikaji siswa? Norma-norma atau sistem nilai yang bagaimana
yang harus diwariskan kepada anak didik sebagai generasi penerus? Bagaimana
sebaikny proses pendidikan itu berlangsunf? Pertanyaan-pertanyaan tersebut
membutuhkan jawaban yang mendasar, yang esensial yaitu jawaban-jawaban
filosofis.33

Dari pernyatan-pernyatan di atas, salah satu landasan atau azas yang harus

diperhatikan ketika merancang atau mengembangkan sebuah kurikulum adalah

landasan Filsafat, karena cara berfikir Filsafat itu suatu pemikiran yang mendalam,

yang bijak dan banyak pertimbangan sehingga memperhatikan norma-norma

sekitar, disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan pada saat itu. Filsafat pendidikan

bertujuan untuk mengarahkan misi dari sekolah atau lembaga pendidikan, untuk

32 Nana Syaodih Sukmadinata, Loc. Cit, h. 38
33 H. Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP), Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 43



mengembangkan aturan-aturan yang harus dijalankan dalam proses pendidikan.

Pendidikan merupakan interaksi antar manusia. Yang melibatkan beberapa aspek

yakni pendidik, peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam interaksi

tersebut terlibat isi atau bagaimana proses pendidikan itu berlangsung. Salah

satunya adalah penetapan kurikulum. Filsafat adalah salah satu kunci dalam

penetapan atau perancangan kurikulum.

2. Azas Psikologis

Azas psikologis yaitu suatu azas yang menyatakan bahwa kurikulum harus

melihat subjek pendidikan adalah manusia yang berbeda dengan mahluk lain karena

mempunyai aspek psikologis.

Psikologis merupakan karakteristik psiko-fisik seseorang sebagai individu, yang
dinyatakan dalam berbagai bentuk prilaku dalam interaksi dengan
lingkungannya. Prilaku-prilaku tersebut merupakan manifestasi dan ciri-ciri
kehidupannya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, prilaku kognitif,
afektif dan psikomotorik.34

Setiap individu memiliki karekteristik psikologi yang berbeda antara individu yang

satu dengan yang lainnya. Hal itu disebabkan karena latar belakang sosial yang

berbeda, tahap perkembangan, faktor hereditas dan keturunan. Interaksi yang terjadi

antara guru dengan peserta didik harus disesuaikan dengan psikologis peserta didik.

Interaksi pendidikan yang terjadi di rumah berbeda dengan interaksi yang terjadi di

sekolah. Tergantung dari keadaan psikologis dari peserta didik tersebut. Guru

dalam proses pendidikan harus optimal dalam mendidik peserta didik. Tanpa

pendidikan disekolah sebenarnya anak akan tetap bisa berkembang, namun berbeda

dalam jenjang sekolah, anak lebih berwawasan luas dan tahap perkembangannya

menjadi lebih tinggi, karena ketika berada di sekolah seorang guru harus benar-

34 Nana Syaodih Sukmadinata, Op. Cit, h. 45



benar melakukan interaksi pengajaran sesuai dengan keadaan psikologis pesrta

didik.

Ada dua bidang psikologi yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum

yakni Psikologi Perkembangan dan Psikologi Belajar.

a. Psikologi Perkembangan

Psikologi Perkembangan membahas tentang perkembangan individu sejak

masa konsepsi, yaitu masa pertemuan spermatozoid dengan sel telur sampai

pada dewasa.

Dalam pengembangan kurikulum salah satu yang mendasari adalah

Psikologi Perkembangan.Yang mana sejak peserta didik mengenyam

pendidikan disekolah. Pentingnya pemahaman tentang masa perkembangan

anak akan memudahkan dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Anak

didik yang sedang pada masa perkembangan merupakan periode yang sangat

menentukan untuk keberhasilan dan kesuksesan hidup mereka.

b. Psikologi Belajar

Bidang kajian Psikologi Belajar ini mencakup perkembangan atau

kemajuan-kemajuan yang dialami anak. Sebagian besar terjadi karena usaha

belajar, baik berlangsung melalui proses peniruan, pengingatan, pembiasaan,

pemahaman, penerapan maupun pemecahan masalah. Pendidik atau guru

melakukan beberapa upaya, dan menciptakan berbagai kegiatan dengan

dukungan berbagai alat bantu pengajaran agar anak-anak belajar. Cara belajar

mengajar mana yang dapat memberikan hasil secara optimal serta bagaimana

proses pelaksanaannya membutuhkan studi yang sistematik dan mendalam.



Sangat banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar siswa,

misalnya suatu metode yang dipandang cocok bagi sekelompok individu siswa,

belum tentu cocok bagi yang lain. Demikian pula, suatu metode yang

digunakan oleh seorang guru, mungkin dapat efektif, tetapi di tangan guru lain

menjadi tidak efektif.35

Dengan demikian ada hubungan yang erat antara kurikulum dengan

psikologi belajar dan psikologi anak, oleh karena itu psikologi menjadi salah

satu azas dalam pengembangan kurikulum.

3. Azas Sosiologis

Salah satu ciri masyarakat adalah selalu berkembang. Perekembangan suatu
masyarakat tidak sama ada yang cepat ada yang lamban, tergantung dari
pengaruh perkembangan teknologi, terutama teknologi industri, transportasi,
komunikasi telekomunikasi, dan elektronik. Dewasa ini beberapa masyarakat
di suatu daerah mayoritas berkembang sangat cepat menuju masyarakat
terbuka, masyarakat informasi dan global.36

Dampak dari keadaan masyarakat yang demikian, membawa perubahan besar

bagi mobilitas manusia dan barang sangat tinggi, komunikasi cepat, lancar dan

akurat. Perubahan-perubahan yang seperti ini mempengaruhi pengetahuan,

kecakapan sikap, aspirasi, minat, semangat, kebiasaan, pola hidup mereka, bahkan

nilai-nilai yang ada dalam masyarakatpun juga turut berkembang sehingga

menuntut setiap warga masyarakat untuk melakukan perubahan dan penyesuaian

terhadap tuntutan perkembangan yang terjadi di sekitar mereka. Israel Scheffer

yang dikutip oleh Nana Syaodih Sukmadinata mengemukakan bahwa melalui

35 H. Muhammad Ali, Pengembangan Kurikulum di Sekolah, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2009), h. 21
36 Nana Syaodih Sukmadinata, Op. Cit, h. 60



pendidikan manusia mengenal peradaban masa lalu, turut serta dalam peradaban

sekarang dan membuat peradaban masa yang akan datang.37

Dengan demikian kurikulum yang dikembangkan sudah seharusnya

mempertimbangkan, merespon dan berlandaskan pada perkembangan sosial budaya

dalam suatu masyarakat, baik dalam konteks lokal, nasional maupun global.

4. Azas Organisatoris.

S. Nasution menyebutkan bahwa Asas ini berkenaan dengan bentuk dan
organisasi bahan pelajaran yang disajikan. Bagaimana bahan pelajaran akan
disajikan, Apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, atau bidang
studi seperti yang dilaksanakan di Indonesia, ataukah diusahakan adanya
hubungan antara pelajaran yang diberikan dengan menghapuskan segala batas-
batas mata pelajaran dalam bentuk kurikulum yang terpadu.38

Landasan ini berpijak pada teori psikologi asosiasi, yang menganggap

keseluruhan adalah jumlah bagian-bagiannya, sehingga menjadikan kurikulum

merupakan mata pelajaran yang terpisah-pisah. Sebaliknya teori psikologi Gestalt

yang menganggap keseluruhan mempengaruhi organisasi kurikulum yang disusun

secara unit tanpa adanya batas-batas antara berbagai mata pelajaran.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa aktivitas dalam mencapai tujuan

pendidikan perlu suatu bentuk pola yang jelas tentang bahan yang akan disajikan

kepada peserta didik. Pola atau bentuk bahan yang hendak disajikan inilah yang

dimaksud organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah suatu faktor yang

penting sekali dalam pengembangan dan pembinaan kurikulum, karena bentuk

kurikulum menentukan isi bahan pelajaran dan bagaimana teknik menyajikannya.

5. Azas Perkembangan Ilmu dan Teknologi.

37 Ibid
38 S. Nasution, Op. Cit, h. 14



Segala kemajuan yang telah mampu diraih oleh manusia bukan tanpa masalah.

Pada kenyataannya terdapat berbagai efek negatif yang justru sangat mencemaskan

manusia itu sendiri. Terciptanya hasil tenologi menyebabkan terjadinya pergeseran

budaya yang cukup besar pengaruhnya terhadap eksistensi masyarakat.

Perkembangan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, telah mampu

merubah tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kurikulum semestinya dapat

mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan

kelangsungan hidup manusia.

Yang dimaksud dengan azas pengembangan ilmu dan teknologi adalah para

pengambil kebijakan kurikulum hendaknya memperhatikan bahwa perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan dalam kehidupan

masyarakat. Beberapa masyarakat terpencil yang tertutup, dengan adanya

transportasi dan komunikasi yang luas berubah menjadi masyarakat yang terbuka

dan mau berkomunikasi dengan daerah-daerah lain. Masyarakat yang tadinya hanya

konsumtif terhadap hasil-hasil pertanian telah berubah menjadi masyarakat yang

lebih konsumtif terhadap produksi industri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi juga menimbulkan kebutuhan baru, aspirasi baru, sikap hidup baru. Hal-

hal di atas menuntut perubahan pada sistem dan isi pendidikan. Sehingga,

pendidikan bukan hanya mewariskan nilai-nilai dan hasil kebudayaan lama, tetapi

juga mempersiapkan generasi muda agar mampu hidup pada masa kini dan masa

yang akan datang.



Wina Sanjaya menegaskan kurikulum yang berfungsi sebagai alat pendidikan

harus terus menerus diperbarui menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi baik

isi maupun prosesnya, agar isi dan proses yang dikembangkan tidak menjadi

using.39

Landasan pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam selain beberapa

azas di atas adalah azas agama. Pembentukan kurikulum Islam harus diletakkan

pada apa yang telah digariskan oleh sumber-sumber syariat Islam dalam rangka

menciptakan manusia yang bertakwa sebagai ‘abid, dan tegar sebagai khalifah

Allah di muka bumi. Lebih tegas Kadar M. yusuf menyebutkan bahwa:

Kurikulum Pendidikan Islam harus dibangun atas prinsip tauhid dan risalah
ilahiyah. Karena menurut beliau pendidikan tidak hanya membangun (peradaban
manusia) saja tetapi juga memberikan pola, warna atau model terhadap
peradaban itu sendiri. Pola pendidikan yang berbeda akan melahirkan model dan
bentuk peradaban yang berbeda pula. Pola pendidikan sekuler akan melahirkan
peradaban yang sekuler, demikian pula sebaliknya; pendidikan Islami akan
melahirkan peradaban Islami.40

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum

pendidikan agama Islam harus dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip

atau azas agama, azas filosofis, azas psikologis, azas sosiologis,  azas organisatoris

dan Azas Perkembangan Ilmu dan Teknologi.

d. Prinsip-prinsip

39 H. wina Sanjaya, Op. Cit, h. 57
40 Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi, Cetakan ke-2, (Pekanbaru Riau: Zanafa Publishing, 2011), h. 2



Pendidikan merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong

dan penuntun dalam menjalani kehidupan, sekaligus untuk memperbaiki nasib dan

peradaban umat manusia yang bisa dilakukan sejak dalam kandungan. Pendidikan

Kingsley Price dalam Nik Haryati adalah aducation is social continuity of life,

education it more narrowly as transmission from some persons to other of the skills, the

arts and the sciences.41 Sejalan dengan definisi tersebut, Kadar M. yusuf menyebutkan

bahwa:

Pendidikan merupakan suatu proses mempunyai target atau tujuan yang ingin
dicapai, dimana tujuan tersebut harus melekat atau dimiliki oleh peserta didik setelah
melalui proses tersebut. Peserta didik diharapkan memliki kompetensi tertentu sesuai
dengan peringkat pendidikan yang dilaluinya, meliputi pengetahuan, sikap dan
keterampilan.42

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut maka diperlukan berbagai faktor atau unsur

yang mendorongnya terutama kurikulum yang diterapkan atau dipakai.

Dalam proses pengembangan kurikulum, selain harus memiliki landasan yang kuat

juga harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Prinsip merupakan azas, dasar,

keyakinan dan pendirian. Prinsip menunjukkan sesuatu yang sangat penting, mendasar,

harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan, serta sesuatu yang

biasanya selalu ada atau terjadi pada situasi atau kondisi serupa.43

Nana Syaodih Sukmadinata membagi prinsip pengembangan kurikulum kedalam
dua kelompok, yaitu: (1) Prinsip-prinsip umum meliputi; prinsip relevansi,
fleksibilitas, kontinuitas, praktis dan prinsip efektivitas. (2) Prinsip-prinsip khusus
meliputi, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan
pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan proses belajar mengajar, prinsip
berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran, dan prinsip berkenaan
dengan kegiatan penilaian.44

41 Nik Haryati, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 50
42 Kadar M. Yusuf, Op. Cit, h. 100
43 Tim Pengembangan MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 64
44 Nana Syaodih Sukmadinata, Op. Cit, h. 150-154



Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto menyebutkan bahwa prinsip dasar yang

harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum adalah: prinsip relevansi,

efektivitas, efisiensi, prinsip kesinambungan (kontinuitas) dan fleksibilitas.45

Terkait dengan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) jenjang

pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah berdasarkan prinsip-

prinsip sebagai berikut:

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik

dan lingkungannya,

2. Beragam dan terpadu.

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

4. Relevan dengan kebutuhan.

5. Menyeluruh dan berkesinambungan.

6. Belajar sepanjang hayat.

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.46

Adapun dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam harus mengacu

kepada prinsip-prinsip yang menjadi dasar kurikulum pendidikan Islam, yaitu:47

1. Pertautan yang sempurna dengan Agama, termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Maka

setiap yang berkaitan dengan kurikulum harus berdasar pada Agama dan akhlak

Islam, harus terisi dengan jiwa Agama Islam, keutamaan-keutamaan, cita-citanya

yang tinggi, dan bertujuan untuk membina peribadi beriman kepada Allah semata.

Berdasarkan firman Allah Q. S. Asy-syuura: 13.

45 Hendyat Soetopo, Wasty Soemanto, Op. Cit, h. 49
46 Nik Haryati, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 57
47 Ibid, h. 50



Ayat tersebut mengajarkan bahwa manusia membutuhkan bimbingan dan petunjuk

yang benar untuk kebahagiaan dunia dan akhirat yang berasal dari Allah (Agama

Islam).

2. Prinsip menyeluruh (universal) pada tujuan-tujuan dan kandungan kurikulum.

Kalau tujuannya harus meliputi segala aspek peribadi anak didik dengan jalan

membina akidah, akal dan jasmaninya. Begitu juga anak didik harus bermanfaat

bagi masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Q. S. Al-Baqarah: 208. Artinya

prinsip totalitas dan integritas dalam mempelajari ajaran Islam.

3. Keseimbangan yang relative antara tujuan dan kandungan kurikulum. Dalam hal ini

konsep Islam tentang manusia tersusun dari tiga unsur, yaitu jasmani, akal (daya

fikir), dan kalbu (daya merasa), yang ketiganya dikembangkan dan diperhatikan

dengan seimbang.

4. Berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan-kemampuan dan kebutuhan anak didik.

5. Pemeliharaan perbedaan-perbedaan individu diantara anak didik dalam bakat,

minat, kemampuan, kebutuhan dan masalah-nasalahnya. Juga memelihara

perbedaan-perbedaan dan kelainan-kelainan di antara alam sekitar dan

masyarakatnya.

6. Prinsip perkembangan dan perubahan. Islam menjadi sumber pengambilan falsafah,

prinsip-prinsip dan dasar-dasar kurikulum. Islam menggalakkan perkembangan

yang membangun dan berguna. Membolehkan sikap adaptasi dengan

perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam segala pola dan bentuk dalam

kehidupan. Karenanya pendidikan Islam harus peka terhadap perubahan dalam

segala aspek kehidupan manusia universal.



7. Prinsip pertautan antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman, dan aktivitas

yang terkandung dalam kurikulum.

Prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum dapat dikatakan berkedudukan

sebagai petunjuk langsung dalam kegiatan pendidikan. Prinsip-prinsip yang akan

digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-

kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Oleh karena itu, dalam

pengembangan kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi

penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga

pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang

digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip itu boleh dikatakan

sebagai ruh atau jiwanya kurikulum. Prinsip pengembangan kurkulum pendidikan

agama Islam di atas menurut penulis sudah mencakup keseluruhan prinsip

pengembangan kurikulum, hanya saja perlu dilengkapi dengan prinsip belajar sepanjang

hayat. Karena Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu itu sejak buaian hingga keliang

lahat. Artinya batasan belajar itu adalah sepanjang hayat.

e. Pengembang Kurikulum

Dalam mengembangkan suatu kurikulum di sekolah banyak pihak yang turut dan

berpartisipasi yaitu administrator pendidikan, ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli

bidang ilmu pengetahuan, guru-guru dan orang tua murid serta tokoh-tokoh masyarakat.

Dari pihak-pihak tersebut yang secara terus menerus terlibat dalam pengembangan



kurikulum adalah guru, administrator pendidikan, orang tua murid dan pakar

pendidikan.48

1. Guru

Guru memegang peranan yang cukup penting dalam pengembangan kurikulum.

Guru merupakan perencana, pelaksana dan pengembang kurikulum bagi kelasnya.

Selain itu guru juga yang menciptakan kegiatan belajar mengajar bagi peserta didiknya,

menilai proses pembelajaran sehingga dapat diketahui apakah perencanaan kurikulum

dapat tercapai.

2. Administrator Pendidikan

Administrator pendidikan yaitu kepala kantor wilayah, kabupaten, kecamatan dan

kepala sekolah, mengembangkan kurikulum sekolah yang sesuai dengan kebutuhan

daerah masing-masing. Administrator pendidikan (local) bekerja sama dengan kepala

sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, mengkomunikasikan system pendidikan kepada masyarakat serta

mendorong pelaksanaan kurikulum oleh guru dalam proses pembelajaran.

3. Orang tua Murid dan Tokoh Masyarakat

Dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan kerja sama yang sangat erat antara guru

(sekolah) dengan para orang tua murid. Sebagian kegiatan yang dituntut kurikulum

dlaksanakan di rumah. Orang tua juga secara berkala menerima laporan kemajuan anak-

anaknya dari sekolah yang merupakan sebagai alat komunikasi tentang program

kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Dengan demikian tentu selalu

melibatkan orang tua dalam memberikan umpan balik bagi pengembangan dan

penyempurnaan kurikulum. Senada dengan hal tersebut di atas, Nana Syaodih

48 Nana Syaodih Sukmadinata, Op. Cit, h. 155



Sukmadinata menegaskan bahwa: Melalui pengamatan dalam kegiatan di rumah,

partisipasi dalam kegiatan sekolah orang tua turut serta dalam mengembangkan

kurikulum terutama dalam bentuk pelaksanaan kegiatan belajar yang sewajarnya, minat

yang penuh, usaha yang sungguh-sungguh, penyelesaian tugas-tugas serta partisipasi

dalam setiap kegiatan di sekolah.49

4. Pakar Pendidikan

Pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas perubahan tuntutan

kehidupan dalam masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi oleh perkembangan konsep-

konsep dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu pendidikan.oleh karena itu kegiatan

dalam pengembangan kurikulum membutuhkan pemikiran para ahli, baik ahli

pendidikan, ahli kurikulum maupun ahli bidang studi/disiplin ilmu. Nana Syaodih

Sukmadinata menegaskan bahwa:

Pengembangan kurikulum yang mempunyai wawasan tentang pendidikan serta
perkembangan tuntutan masyarakat. Sumbangan mereka dalam memilih materi yang
mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan. Mereka juga
sangat diharapkan partisipasinya dalam menyusun materi ajar dalam sekuens yang
sesuai dengan struktur keilmuan tetapi sangat memudahkan para siswa untuk
mempelajarinya.50

f. Langkah-langkah Pengembangan

49 Ibid, h. 158
50 Ibid, h. 156



Pengembangan kurikulum pendidikan sejalan dengan pengertian kurikulum

pendidikan agama Islam yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilalui beberapa

tahapan atau langkah-langkah sebagai berikut, yaitu perencanaan kurikulum,

implementasi kurikulum dan kegiatan evaluasi kurikulum.

1. Perencanaan Kurikulum

Perencanaan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah rancangan (rancangan

sesuatu yang akan dikerjakan). Sedangkan perencanaan adalah suatu proses, cara,

perbuatan, merencanakan atau mencanangkan.51

Perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan

membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi

belajar mengajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut.52

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam perencanaan kurikulum;
a) Perencanaan kurikulum harus memperhatikan pengalaman siswa
b) Perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten

dan proses
c) Perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang berbagai isu

dan topik
d) Perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok
e) Dilaksanakan pada berbagai tingkat (level)
f) Perencanaan kurikulum adalah suatu proses yang berkelanjutan.53

Dalam penyusunan perencanaan dalam pengembangan kurikulum, menurut Hamid
Hasan yang dikutip Nik Haryati didahului oleh ide-ide yang akan dituangkan dan
dikembangkan dalam program, baik berkenaan dengan penentuan filosofi kurikulum,
model kurikulum yang digunakan, dan model evaluasi pembelajaran yang dipilih.
Ide-ide tersebut dapat bersumber dari visi yang dicanangkan, kebutuhan siswa,
masyarakat, pengguna lulusan (stakeholders) dan kebutuhan untuk studi lanjut.54

51 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. III, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2007), h. 946

52 H. Oemar Hamalik, Op. Cit, h. 171
53 Ibid, h. 172
54 Nik Haryati, Op. Cit, h. 18



Dari ide-ide tersebut kemudian diramu sedemikian rupa untuk dikembangkan

dalam program atau kurikulum sebagai dokumen, yang antara lain berisi informasi dan

jenis dokumen yang akan dihasilkan, bentuk atau format silabus dan komponen-

komponen kurikulum yang harus dikembangkan. Apa yang tertuang dalam dokumen

tersebut kemudian dikembangkan dan disosialisasikan dalam proses pelaksanaannya,

bisa berupa pengembangan kurikulum dalam bentuk rencana pembelajaran, proses

pembelajaran di dalam atau di luar kelas serta evaluasi pembelajaran.

2.    Implementasi Kurikulum

Tahapan berikutnya dari pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam

adalah implementasi kurikulum, dimaksudkan sebagai pelaksanaan atau aktualisasi

kurikulum yang telah direncanakan atau dikembangkan dan diformulasikan menjadi

sebuah konsep kurikulum tertulis (written curriculum) pada tahap sebelumnya ke dalam

bentuk pembelajaran.

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau

inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa

perubahan pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap.55

Implementasi kurikulum merupakan penerapan konsep, ide, program atau tataran

kurikulum kedalam praktek pembelajaran atau berbagai aktifitas baru, sehingga terjadi

perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah.56 H. Omar Hamalik

menggariskan tiga hal pokok yang menjadi tahapan-tahapan dalam implementasi

kurikulum, yaitu: a). Pengembangan program mencakup program tahunan, semester,

55 H. E. Mulyasa, Op. Cit, h. 178
56 H. Oemar Hamalik, Op. Cit, h. 238



bulanan, mingguan, harian, serta program bimbingan dan konseling dan program

remedial. b). Pelaksanaan pembelajaran. c). Evaluasi proses yang dilaksanakan.57

Dengan demikian tahapan-tahapan dalam implementasi kurikulum dapat dapat

dilakukan dengan melaksanakan tahapan-tahapan tersebut, yaitu;

a. Merencanakan program pembelajaran

1) Program Tahunan

Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu satu tahun untuk

mencapai tujuan (SK dan KD) yang telah ditetapkan. Perencanaan program tahunan

diperlukan agar kompetensi dasar yang ada dalam standar isi seluruhnya dapat

dicapai oleh siswa.58 Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam

pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang

harus dikuasai oleh siswa. Program ini merupakan pedoman bagi pengembangan

program-program berikutnya, yakni program semester, program mingguan dan

program harian.

2) Program Semester

Program semester merupakan program yang akan dilaksanakan dan dicapai

dalam satu semester. Pada umumnya program semester ini berisikan tentang bulan,

pokok bahasan yang akan diajarkan, waktu yang direncanakan dan keterangan-

keterangan yang diperlukan.59

Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Kalau program

tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai

57 Ibid
58 H. Wina Sanjaya, Op. Cit, h. 165
59 Ramayulis, Loc. Cit, h. 150



kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab

minggu ke berapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu

dilakukan.

Adapun contoh format program semester menurut H. Wina Sanjaya adalah

sebagai berikut;60

Tabel II. 1
Contoh Format Program Semester

No
SK,
KD

Alok.
Waktu

Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

3) Program mingguan dan harian

Rencana mingguan adalah suatu rencana mengajar yang disusun untuk satu

minggu, yang di dalamnya berisi rencana harian untuk setiap mata pelajaran.

Rencana mingguan hanya disusun secara garis besar saja sebagai suatu

memorandum, dan perincian yang lebih detail dibuat dalam bentuk persiapan

mengajar.61 Program mingguan dan harian mencantumkan kompetensi-kompetensi

yang akan dikuasai dan yang perlu diulang bagi peserta didik, untuk mengetahui

peserta didik yang mendapat kesulitan dalam belajar dan peserta didik yang

memiliki percepatan dalam belajar, untuk diberikan remedial atau pengayaan.

4) Rencana Pembelajaran (Silabus dan RPP)

a. Silabus

Secara sederhana silabus dapat diartikan sebagai rencana pembelajaran
pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu, yang mencakup
standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan
pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu,

60 H. Wina Sanjaya, Op. Cit, h. 165
61 H. Oemar Hamalik, Op. Cit, h. 220



dan sumber belajar yang dikembangkan oleh satuan pendidikan,
berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP).62

Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang

implementasi kurikulum, Silabus merupakan penjabaran lebih rinci dari standar

kompetensi dan kompetensi dasat (SK/KD), yang minimal memuat kompetensi

dasar, materi standar dan hasil belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik

sehubungan dengan suatu mata pelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa silabus merupakan rencana pembelajaran yang memuat tentang Standar

Kompetensi, Kompetensi Dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran,

indikator, alokasi waktu dan sumber belajar.

H. Wina Sanjaya menuliskan format silabus sebagai berikut;63

Tabel II. 2
Model Format Silabus

SILABUS

Nama Sekolah:
Mata Pelajaran:
Kelas/Semester:
Standar Kompetensi:

Kompetensi
Dasar

Kegiatan
Pembelajaran

Materi
Pembelajaran

Indikator Penilaian Alokasi
Waktu

Sumber/
Bahan

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai

62 H. E. Mulyasa, Op. Cit. h. 132
63 H. Wina Sanjaya, Op. Cit, h. 192



satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan

dalam silabus.64

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan hal yang harus

dibuat oleh para pendidik. RPP dapat mendorong pendidik lebih siap

melakukan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Oleh karena itu

setiap guru pada setiap satuan pendidikan berkewajiban membuat RPP secara

lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif,

menyenangkan, memotivasi untuk berpartisipasi aktif peserta didik.

RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau

beberapa indikator, pelaksanaannya dapat dilakukan dalam satu kali pertemuan

atau lebih, dengan komponen yang terdiri dari:

1. Identitas mata pelajaran, meliputi
a. Satuan pendidikan
b. Kelas
c. Semester
d. Mata Pelajaran
e. Jumlah Pertemuan

2. Satandar Kompetensi (SK)
3. Kompetensi Dasar (KD)
4. Indikator Pencapaian Kompetensi
5. Tujuan Pembelajaran
6. Materi Ajar
7. Alokasin Waktu
8. Metode Pembelajaran
9. Kegiatan Pembelajaran, meliputi:

a.    Pendahuluan
b.   Kegiatan Inti
c.   Kegiatan penutup

10. Penilaian Hasil Belajar
11. Sumber Belajar.65

64 Isdisusilo, Panduan lengkap menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, (Jakarta:
Kata Pena, 2012), h. 24

65 Ibid



Dengan adanya RPP diharapkan perencanaan pembelajaran menjadi lebih

baik. Dapat membantu pendidik dalam melaksanakan pembelajaran serta

membantu peserta didik lebih mudah dalam belajar.

5) Program Pengayaan dan Remedial

Program ini dilaksanakan setelah memperoleh hasil analisis terhadap kegiatan

belajar mengajar (hasil tes dan ulangan), dengan memadukan program mingguan

dan harian, sehingga akan diketahui anak yang memiliki kecepatan belajar untuk

program pengayaan, dan peserta didik yang mendapat kesulitan belajar untuk

program remedial.

Sekolah memberikan layanan bagi peserta didik yang mendapat kesulitan

belajar melalui kegiatan remedial. Adapun peserta didik yang menuntaskan

kompetensi lebih cepat dari waktu yang ditentukan dapat memperoleh program

pengayaan.66

6) Program Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan konseling perlu dilaksanakan di sekolah guna memberikan

bimbingan, konseling dan psikoterapi peserta didik baik menyangkut peribadi,

sosial, kesulitan belajar, masa depan peserta didik dan lainnya. Setiap peserta didik

memiliki tingkat kesulitan belajar yang berbeda, memiliki latar sosial, ekonomi

orangtua yang berbeda, dan hal lain yang menyebabkan peserta didik mengalami

gangguan atau kesulitan belajar. Idealnya kurikulum yang dikembangkan harus

mampu memberi solusi kepada peserta didik terhadap penyebab kesulitan belajar

yang dihadapinya, lewat program bimbingan dan konseling. Dan pendidik agama

juga harus melibatkan diri dalam kegiatan bimbingan dan konseling, karena banyak

66 H. Oemar Hamalik, Op. Cit, h. 243



problema yang dihadapi peserta didik yang dapat disesuaikan melalui pendekatan

dan psikoterapi keagamaan.

b. Pelaksanaan pembelajaran

Berhasil atau tidaknya kurikulum pendidikan yang telah direncanakan, kuncinya

adalah terletak pada proses belajar mengajar sebagai tahapan uji coba dan penerapan

program kurikulum yang telah dikembangkan, merupakan ujung tombak dalam

mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Oleh karena itu proses belajar mengajar yang

terencana, terpola dan terprogram secara baik dan sesuai dengan rambu-rambu yang ada

dalam kurikulum merupakan indikasi keberhasilan pelaksana kurikulum itu sendiri.

Oleh sebab itu kuncinya adalah guru harus menguasai dan memiliki kemampuan dalam

menyampaikan materi pelajaran, mendesain pengajaran, pengelolaan kelas, penilaian

hasil belajar (evaluasi).

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang

melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik

dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian tujuan

yang direncanakan. Pelaksanaan pembelajaran merupakan realisasi dari perencanaan

yang terlebih dahulu dipersiapkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang

ditetapkan. Dengan menggunakan strategi yang tepat, maka diharapkan hasil yang

diperoleh dalam proses belajar mengajar dapat memuaskan. Namun penggunaan strategi

yang tepat dan akurat sangat ditentukan oleh tingkat kompetensi pendidik. Maka perlu

bagi seorang pendidik untuk menumbuh kembangkan bakat dan kreativitas dalam

proses pembelajaran baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, sehingga guru mampu



mengembangkan strategi pembelajaran yang dinamis dan kreatif sesuai tujuan yang

diharapkan.

c. Evaluasi proses yang dilaksanakan

Evaluasi dipandang sebagai suatu bagian yang integral dari suatu proses kegiatan

pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang efektfitas

pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik, untuk mengetahui bagaimana

ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan, evaluasi dapat

memberikan informasi apakah Standar Kompetensi yang direncanakan tercapai atau

tidak. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengembangkan program kurikulum.

Sebuah alat evaluasi dapat dikatakan baik apabila memenuhi beberapa syarat

sebagai berikut, yaitu validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis.67

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes itu dapat mengukur apa yang hendak diukur.

Reliabilitas sebuah tes apabila apabila memberikan hasil yang tetap apabila diteskan

berkali-kali. Dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes tersebut

tidak ada factor subjektif yang mempengaruhi. Sebuah tes memiliki praktikabilitas

apabila tes tersebut bersifat praktis, mudah pengadministrasiannya, yaitu mudah

pemeriksaannya, dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. Kemudian ekonomis

dimaksudkan bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal,

tenaga yang banyak dan waktu yang lama.

3.    Evaluasi Kurikulum

Langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi

merupakan proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul, dibuat

pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi yang seksama adalah sangat

67 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 57



esensial dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi dirasa sebagai suatu proses

membuat keputusan apakah kurikulum yang dikembangkan efektif mencapai titik

sasaran yang direncanakan.

Evaluasi merupkan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis,

bertujuan untuk membantu pendidik memahami dan menilai suatu kurikulum, serta

memperbaiki metode pendidikan. Dalam buku Curriculum Planning and Development

dinyatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk menilai kinerja pelaksanaan suatu

kurikulum.68

Evaluasi kurikulum dapat dilakukan dengan pendekatan internal dan eksternal.

Evaluasi internal dilaksanakan oleh pengembang kurikulum yang bertujuan untuk

memperbaiki proses pengembangan kurikulum. Tugasnya terutama untuk menegaskan

apakah tujuan awal telah tercapai atau belum. Adapun evaluasi eksternal dilaksanakan

oleh pihak selain pengembang kurikulum, dengan cara tes dan observasi.69

Disamping beberapa langkah pengembangan kurikulum di atas, berikut diuraikan

beberapa pendapat para ahli tentang langkah-langkah pengembangan kurikulum,

sebagai gambaran yang dapat dajadikan acuan, diantaranya:

Beauchamp dalam Nana Syaodih Sukmadinata mengemukakan lima hal dalam

mengembangkan suatu kurikulum.

1. Menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum
tersebut, apakah suatu sekolah, kecamatan, kabupaten, propinsi, ataupun seluruh
Negara.

2. Menetapkan personalia, yaitu siapa-siapa yang turut serta terlibat dalam
pengembangan kurikulum.

3. Organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan
prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang

68 H. Oemar Hamalik, Op. Cit, h. 253
69 Ibid, h. 262



lebih khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi, dan
dalam menetukan keseluruhan dasain kurikulum.

4. Implementasi kurikulum.
Langkah ini merupakan langkah mengimplementasikan atau melaksanakan
kurikulum yang bukan sesuatu yang sederhana, sebab membutuhkan kesiapan yang
menyeluruh, baik kesiapan guru-guru, siswa, fasilitas, bahan maupun biaya.

5. Evaluasi kurikulum. Langkah ini minimal mencakup empat hal, yaitu: evaluasi
tentang pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru, evaluasi desain
kurikulum, evaluasi hasil belajar siswa, evaluasi dari keseluruhan sistem
kurikulum.70

Menurut Taba ada lima langkah pengembangan kurikulum model terbalik yaitu,

1. Membuat unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru
Dalam kegiatan ini perlu mempersiapkan
a) Perencanaan berdasarkan pada teori-teori yang kuat,
b) Eksperimen harus dilakukan di dalam kelas dengan menghasilkan data

yang empirik dan teruji. Unit –unit eksperimen ini harus dirancang melaui
tahapan-tahapan sebagai berikut:
1) Mendiagnosis kebutuhan. Pada langkah ini, pengemba-ngan kurikulum

dimulai dengan menentukan kebutuhan-kebutuhan siswa melalui
diagnosis tentang berbagai kekurangan (deficiencies), dan perbedaan
latar belakang siswa.

2) Merumuskan tujuan khusus.
3) Memilih isi. Pemilihan isi kurikulum sesuai dengan
4) Mengorganisasi isi. Melalui penyeleksian, selanjutnya isi kurikulum

yang telah ditentukan itu disusun urutannya, sehingga tampak pada
tingkat atau kelas berapa sebaiknya kurikulum itu diberikan.

5) Memilih pengalaman belajar. Pada tahap ini ditentukan pengalaman -
pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa untuk mencapai tujuan
kurikulum.

6) Mengorganisasi pengalaman belajar.
7) Menentukan alat evaluasi dan prosedur yang harus dilakukan siswa.

Peda penentuan alat evaluasi guru dapat menyeleksi berbagai teknik
yang dapat dilakukan untuk menilai prestasi siswa, apakah siswa
sudah mencapai tujuan atau belum.

8) Menguji keseimbangan isi kurikulum. Pengujian ini perlu dilakukan
untuk melihat kesesuaian antara isi, pengalaman belajar, dan tipe-tipe
belajar siswa.

2. Menguji unit eksperimen
3. Mengadakan revisi dan konsolidasi
4. Pengembangan keseluruhan kerangka kurikulum (developing              a frame

work)
5. Implementasi dan desiminasi

70 Nana Syaodih Sukmadinata, Op. Cit, h. 163-165



Yaitu menerapkan kurikulum baru ini pada daerah atau sekolah-sekolah yang
lebih luas, untuk menemukan kesulitan-kesulitan dan masalah dalam penerapannya,
baik yang berkenaan dengan kesiapan guru-guru, fasilitas, alat dan bahan juga
biaya.71

Dari uraian tersebut, maka secara umum dapat kita sampaikan bahwa lengkah-

langkah pengembangan kurikulum meliputi; Perencanaan, implementasi dan

evaluasi, dengan mempersiapkan terlebih dahulu komponen atau pihak-pihak yang

terkait didalamnya, mendiagnosa kebutuhan baik untuk kebutuhan peserta didik,

masyarakat, pengguna lulusan serta kebutuhan lembaga pendidikan pembuat

kerikulum tersebut. Keseluruhan proses atau langkah-langkah dalam

pengembangan kurikulum dapat digambarkan dalam bagan berikut ini.

Bagan II. 1
Proses Pengembangan Kurikulum PAI

(Diadaptasi dari Hamid Hasan dalam H. Muhaimin)

g. Fungsi Pengembangan

71 Ibid
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Fungsi pengembangan kurikulum, selain sebagai pencapaian tujuan pendidikan, tidak

hanya ada pada pihak sekolah terkait saja, namun selain guru, siswa, orang tua, dan

masyarakat juga ikut berperan.

1. Fungsi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan

Menurut Hendyat Soetopo kurikulum suatu sekolah merupakan alat atau usaha dalam
mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah-sekolah tertentu
yang dianggap cukup tepat dan penting untuk dicapai, sehingga salah satu langkah
yang perlu dilakukan adalah meninjau kembali tujuan yang selama ini digunakan oleh
sekolah yang bersangkutan. Dengan kata lain apabila tujuan yang diinginkan tidak
tercapai, maka orang akan cenderung untuk meninjau kembali alat yang digunakan
untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain meninjau kurikulumnya.72

2. Fungsi kurikulum bagi anak didik

Fungsi kurikulum bagi anak didik diharapkan mendapat jumlah pengalaman baru

yang dikemudian hari diharapkan dapat dikembangkan secara seirama dengan

perkembangan anak, agar dapat memenuhi bekal hidupnya nanti.

3. Fungsi kurikulum bagi pendidik

Guru bukanlah orang yang serba dan paling mengerti dunia anak dan siswa. Guru

adalah seseorang yang mampu mendorong siswa menyadari diri dan kemampuannya

sendiri. Urgensi kurikulum bagi pendidik atau guru disini sebagai pedoman kerja dalam

menyusun pengalaman belajar anak didik dan sebagai alat evaluasi terhadap

perkembangan serta didik.

4. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, di antaranya:

Bahwa Kepala Sekolah sebagai seorang administrator dan supervisor juga

mempunyai tanggungjawab dalam kurikulum. Oleh karena itu fungsi kurkulum bagi

Kepala Sekolah adalah:

72 Hendyat Soetopo, Wasty Soemanto, Op. Cit, h. 17



a. Sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yakni memperbaiki

situasi belajar.

b. Sebagai pedoman dalam pengembangan kurikulum pada masa mendatang.

c. Sebagai seorang administrator maka kurikulum dapat dijadikan pedoman dalam

upaya mengembangkan kurikulum lebih lanjut

d. Sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi atas kemajuan belajar mengajar.

5. Fungsi kurikulum bagi orang tua siswa

Dalam hal ini orang tua diharapkan dapat berpartisipasi membantu usaha sekolah

dalam memajukan pendidikan putra-putrinya.

6. Fungsi kurikulum bagi sekolah pada tingkatan di atasnya

Kurikulum juga berfungsi bagi sekolah pada tingkatan di atasnya dalam hal

pemeliharaan keseimbangan proses pendidikan.

7. Fungsi kurikulum bagi masyarakat

a. Ikut memberikan bantuan guna memperlancar pelaksanaan program pendidikan

b. Ikut memberikan kritik/saran yang membangun untuk penyempurnaan program

pendidikan di sekolah agar lebih relefan dengan kebutuhan masyarakat.

3 Peluang dan Hambatan  Pengembangan Kurikulum

Perlu disadari bahwa bagaimanapun baiknya kurikulum yang disusun dan system

penyampaiannya yang akan kita gunakan, tetapi bila pelaksanaannya kita lupa

memperhitungkan beberapa faktor yang ikut berpengaruh dalam pelaksaan kurikulum

tersebut baik berupa pemanfaatan peluang yang dimiliki maupun dalam tantangan yang



dihadapi, maka ada kemungkinan bahwa tujuan yang kita inginkan tidak tercapai secara

memuaskan.

Terdapat beberapa hambatan Dalam pengembangan kurikulum, pertama terletak pada
guru. Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal ini disebabkan
beberapa hal, diantaranya kurang waktu, kurang nya kesesuaian pendapat baik dengan
sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator, atau disebabkan
kemampuan dan pengetahuan guru itu sendiri. Kedua datang dari masyarakat. Dalam
pengembangan kurkulum dibutuhkan dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan
maupun dalam memberikan umpan balik terhadap system pendidikan atau kurikulum yang
sedang berjalan. Ketiga masalah biaya. Untuk pengembangan kurikulum baik metode, isi
atau sistem secara keseluruhan membutuhkan biaya yang sering tidak sedikit.73

Kemudian Nana Saodih Sukmadinata menambahkan bahwa setidaknya ada tiga faktor

yang memepengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu Faktor perguruan tinggi, masyarakat

dan sisitem nilai.74 Sementara dalam implementasinya, seperti dijelaskan H. Oemar Hamalik

dapat dipengaruh oleh tiga faktor, yaitu Karakteristik kurikulum, strategi implementasi dan

karakteristik pengguna kurikulum.75

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam pengembangan kurikulum dan

implementasinya dapat dipengaruhi oleh dua faktor secara umum apabila di kategorikan,

yaitu faktor ekstern dan faktor intern.

Peluang merupakan kesempatan yang ada di luar lembaga/organisasi yang dapat

memberikan keuntungan bagi pihak lembaga/organisasi tersebut. Peluang dalam

pengembangan kurikulum dan implementasinya juga dapat bersumber dari factor intern dan

ekstern, baik dari kurikulum itu sendiri, kebjakan, guru, masyarakat dan sebagainya. Oleh

karena itu sekolah seharusnya menganslisis terlebih dahulu peluang yang dimiliki dan

tantangan yang dihadapi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat ditentukan upaya apa yang

73 Nana Syaodih Sukmadinata, Op. Cit, h. 160
74 Ibid, h. 158-159

75 H. Oemar Hamalik, Op. Cit, h. 239



dilakukan dalam mengantisipasi tantangan yang ada, serta memanfaatkan peluang yang ada,

sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai.

4 Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian

Pengertian pendidikan Agama tidak dapat dipisahkan dangan pengertian pendidikan

pada umumnya, sebab pendidikan agama merupakan bagian integral dari pendidikan

secara umum.

Istilah pendidikan sering kali tumpang tindih dengan istilah pengajaran. Oleh

karena itu, tidak heran jika pendidikan terkadang juga dikatakan “pengajaran” atau

sebaliknya, pengajaran disebut sebagai pendidikan, padahal belajar merupakan bagian

dari proses pendidikan yang mencakup totalitas keunggulan kemanusiaan sebagai

hamba (‘abd) dan pemakmur alam (khalifah) agar senantiasa bersahabat dan

memberikan kemanfaatan untuk kehidupan bersama.76

Pendidikan dalam bahasa Arab disebut tarbiyah merupakan derivasi dari kata rabb

seperti dinyatakan dalam QS.Fatihah: 2, Allah sebagai Tuhan semesta alam (rabb al-

‘alamin), yaitu Tuhan yang mengatur dan mendidik seluruh alam.77

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian

kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat,

bangsa dan negara.

76 Moh. Roqib, Op. Cit, h. 13
77 Ibid, h. 14



Dalam hal ini menurut Zuhairini, menjelaskan bahwa istilah pendidikan dalam

pendidikan Islam kadang-kadang disebut dangan kata “ta’lim” dan “ta’dib” mengacu

pada pengertian yang lebih tinggi, dan mencakup unsur-unsur  pemgetahuan (‘ilm),

pengajaran (ta’lim) dan pembimbingan  yang baik (tarbiyah). Sedangkan menurut

Langgulung (1997), pendidikan Islam itu setidak-tidaknya tercakup dalam delapan

pengertian, yaitu Al-tarbiyah al-diniyah (pendidikan keagamaan), ta’lim al-din

(pengajaran agama), al-ta’lim al-diny (pengajaran keagamaan), al-ta’lim al-Islamy

(pengajaran keislaman), tarbiyah al-muslimin (pendidikan orang-orang Islam), al-

tarbiyah fi al-Islam (pendidikan dalam Islam), al-tarbiyah ‘inda al-muslimin

(pendidikan di kalangan orang-orang Islam), dan al-tarbiyah al-Islamiyah (pendidikan

Islami).78

Pengertian pendidikan lebih diperluas cakupannya sebagai aktivitas dan fenomena.

Pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya secara sadar yang dirancang untuk membantu

seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan hidup, sikap

hidup, dan keterampilan hidup, baik yang bersifat manual (petunjuk praktis) maupun

mental dan sosial. Sedangkan pendidikan sebagai fenomena adalah peristiwa

perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah berkembangnya suatu

pandangan hidup, sikap hidup, atau keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa

pihak. Oleh karena itu pendidikan Islam, berarti pandangan hidup, sikap hidup, dan

keterampilan hidup yang bernafaskan atau dijiwai konsep dasar pendidikan agama Islam

yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah.79

78 H. Muhaimin, Op. cit., hal.36
79 Tadjab, dkk, Dasar-Dasar Kependidikan Islam, (Surabaya: Karya Abditama, 1996),      hal. 58.



Sedangkan dalam Enclyclopedia  education, pendidikan agama diartikan sebagai

suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan orang beragama, dengan demikian

dapat diarahkan kepada pertumbuhan moral dan karakter, pendidikan agama tidak

cukup hanya memberikan pengetahuan tentang agama saja akan tetapi disamping

pengetahuan agama, mestilah ditekankan pada felling attitude, personal ideal, aktivitas,

kepercayaan.80

Para ahli pendidikan Islam telah mencoba memformulasi pengertian pendidikan

Islam, di antara batasan yang sangat variatif tersebut adalah:

1. Al-Syaibany mengemukakan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah proses

mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat

dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan

pengajaran sebagai sesuatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak

profesi asasi dalam masyarakat.

2. Muhammad Fadhil al-Jamaly mendefenisikan pendidikan Islam sebagai upaya

pengembangan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis

dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan

proses tersebut, diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang lebih

sempurnah, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan maupun

perbuatanya.

3. Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidikan islam adalah bimbingan

atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan

rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama (insan kamil)

80 Zuhairini. Dkk, Metodologi Pendidikan Agama, (Solo: Ramadhani, 1993), hal. 10



4. Ahmad Tafsir mendefenisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan

oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.81

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendidikan

Agama Islam adalah usaha sadar atau kegiatan yang disengaja dilakukan untuk

membimbing sekaligus mengarahkan anak didik menuju terbentuknya pribadi yang

utama, sempurna berdasarkan nilai-nilai etika Islam dengan tetap memelihara hubungan

baik terhadap Allah SWT (HablumminAllah), sesama manusia (hablumminannas),

dirinya sendiri dan alam sekitarnya. Atau upaya untuk mempersiapkan peserta didik

untuk mengenal, memahami, mengimani serta mengamalkan ajaran agama Islam yang

berdasarkan Alquran dan Assunnah, baik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan

latihan.

b. Tujuan

Sebelum mengemukakan tujuan Pendidikan Agama terlebih dahulu akan

dikemukakan tujuan pendidikan secara umum yang tertuang dalam UU RI nomor 20

tahun 2003. Tujuan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting, karena

merupakan arah yang hendak dituju oleh pendidikan itu. fungsi pendidikan nasional

adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.82

81 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Persfektif Islam, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 45
82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Op. Cit,

h. 6



Pendidikan agama Islam di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan
meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan,
penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam
sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan,
ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang
pendidikan yang lebih tinggi.83

Adapun tujuan Pendidikan Agama Islam menurut beberapa ahli adalah:

1. Menurut Al-Ghazali adalah: pertama mencapai kesempurnaan manusia untuk

secara kualitatif mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kedua mencapai

kesempurnaan manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.84

2. Athiya al-Abrasi dalam Zuhairini menyebutkan bahwa secara umum tujuan

Pendidikan Agama Islam adalah:

a. Untuk membantu pembentukan akhlak yamg mulia
b. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat
c. Persiapan mencari rezki dan pemeliharaan segi-segi pemanfaatan.
d. Menumbuhkan semangat ilmiah (scientific spirit) pada pelajar dan

memuaskan keinginan untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji
ilmu demi ilmu itu sendiri.

e. Menyiapkan pelajar dari segi profesional tertentu, dan keterampilan
tertentu agar ia dapat mencapai rezeki dalam hidup, disamping memelihara
segi kerohanian.85

Al-Attas menghendaki tujuan Penddikan Agama Islam itu adalah manusia yang

baik. Sementara itu, Marimba menyatakan tujuan Pendidikan Agama Islam adalah

terciptanya orang yang berkepribadian Muslim.86

Zakiah Daradjad dalam buku Metodologi Pengajaran Agama Islam menyebutkan

tujuan Pendidikan Agama Islam ialah kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang

seluruh asfeknya dijiwai oleh ajaran Islam.87

83 Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004),
h.135

84 Asrorun Ni’am Sholeh, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: ElSas, 2004), h. 78
85 Zuhairini. Op. Cit, h. 17
86 Al-Attas, Marimba dalam Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Cetakan Kesepuluh,

Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2011), h. 46



Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam adalah

untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran Islam, keterampilan

mempraktekkannya, dan meningkatkan pengamalan ajaran Islam itu dalam kehidupan

sehari-hari. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa tujuan utama Pendidikan Agama

Islam adalah keberagamaan, yaitu menjadi seorang Muslim dengan intensitas

keberagamaan yang penuh kesungguhan dan didasari oleh keimanan yang kuat sesuai

ajaran Agama Islam itu sendiri.

c. Dasar Pelaksanaan

Pendidikan Agama Islam yang bergerak sebagai proses pembinaan dan

pengembangan kompetensi pribadi Muslim memiliki dasar atau landasan pada nilai-

nilai ideologi Islam, sebagaimana kondisi riil pendidikan Agama Islam dalam bentuk

atau sistem bagaimana pun ia tetap mengemban peran dalam mengajarkan nilai-nilai

ajaran Islam. Oleh karena itu dasar atau landasan yang dijadikan acuan yang paling

tepat untuk pendidikan agama Islam adalah Alquran dan Sunnah. Soleh Bubagia dalam

bukunya Gagasab Liberalisasi Pendidikan Islam menjelaskan bahwa:

Penetapan Alquran dan Sunnah sebagai landasan atau dasar pendidikan Islamtidak
hanya didasarkan pada tataran mikro yaitu dalam konteks normatife (keimanan
semata). Namun juga didasarkan pad perspetif makro, dimana hal itu disebabkan
oleh muatan kebenaran yang terkandung pada Alquran dan Sunnah dapat diterima
oleh nalar atau rasio manusia. Nilai-nilai kebenaran yang terkandung pada keduanya
juga dapat dibuktikan secara empiris dalam pengalaman hidup manusia.88

87 Zakiyah Daradjat, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Cetakan Kedua, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001),
h. 72

88 Soleh Subagia, Gagasan Liberalisasi Pendidikan Islam: Konsepsi Pembebasan dalam Pembelajaran
Penddikan Islam, Cetakan Pertama, (Malang: Madani, 2010), h. 34-35



Selain Al Qur’an dan Al Hadits sebagai dasar dalam pemikiran membina sistem

pendidikan, bukan saja dipandang kebenarannya dan diyakini saja, tetapi wajar jika

kebenaran itu kita kembalikan pada pembuktian kebenarannya. Sebagaimana Allah

berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 2 berbunyi:

)2: البقرة( للمتقینھدىفیھریبالالكتبذلك

Artinya:”Kitab (Al qur’an) itu tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi orang-orang

yang bertaqwa”

Dalam Heri Gunawan Majid mengatakan paling tidak ada tiga landasan yang

mendasari pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di lembaga pendidikan dasar dan

menengah, yaitu; 1. Landasan yuridis formal, 2. Landasan psikologis, dan 3. Landasan

religious.89

Landasan  yuridis formal terdiri dari: dasar ideal, yaitu dasar falsafah negara Pancasila,

dan dasar struktural dan konstitusional, yaitu Undang-undang Dasar negara Repulik

Indonesia tahun 1945, dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem

pendidikan nasional. Landasan psikologis yaitu landasan yang berhubungan dengan

aspek kejiwaan kehidupan masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa manusia akan

dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak tentram, sehingga memerlukan

suatu pegangan hidup, pegangan hidup itu yang dinamakan dengan agama. Sedanglan

89 Heri Gunawan, Op. Cit, h. 202.



landasan religious maksudnya adalah landasan yang bersumber dari ajaran Islam yaitu

Alquran dan Al-hadis.90

Dengan demikian dasar atau landasan pendidikan agama Islam adalah Alquran dan

Sunnah, Pancasila sebagai falsafah negara, dan Undang-Undang Negara Republik

Indonesia 1945.

d. Materi/isi

Al-Abrasyi mengutip pendapat Ibnu Khaldun membagi isi kurikulum pendidikan

Islam dengan dua tingkatan, yaitu:

1. Tingkat pertama (manhaj ibtida’i)
Materi kurikulum pemula difokuskan pada pembelajaran Alquran dan
Assunnah

2. Tingkat atas (manhaj ‘ali)
Kurikulum tingkat ini terdiri dari lmu-ilmu yang berkaitan dengan dzatnya
sendiri, yang mencakup fikih, tafsir, hadis, ilmu kalam, ilmu bumi dan ilmu
filsafat. Kemudian ilmu-ilmu yang ditujukan untuk ilmu-ilmu lain. Misalnya
ilmu bahasa (linguistik), matematika, ilmu mantiq (logika).91

Al-Ghazali membagi isi kurikulum pendidikan Islam kepada empat kelompok

dengan mempertimbangkan jenis, dan kebutuhan ilmu itu sendiri, yaitu: 1) Ilmu-ilmu

Alquran dan ilmu-ilmu agama, misalnya ilmu fikih, As-Sunnah, tafsir dan sebagainya;

2) Ilmu-ilmu bahasa sebagai alat untuk mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu agama; 3)

Ilmu-ilmu fardhu kifayah, seperti ilmu kedokteran, industri, pertanian, teknologi dan

sebagainya; 4) Ilmu-ilmu beberapa cabang ilmu filsafat.92

Konferensi Islam ke II di Islamabad menghasilkan keputusan bahwa isi kurikulum

terbagi atas dua macam, yaitu perennial (naqliyah) dan acquired (aqliyah). Parennial

90 Ibid, h. 203
91 Abdul Mujib, et. al, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 149-150
92 Ibid



diterima melalui wahyu yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan

acquired diperoleh melalui imajinasi dan pengalaman indra.93

1. Grup perennial, yaitu ilmu Al-Quran, meliputi qira’at, hifdz, tafsir, sunnah,

sirah, tauhid, fikih, ushul fiqh, bahasa Al-Quran,

2. Grup acquired, yaitu seni (imajinatif), seni intlek, ilmu murni dan ulmu praktik.

Rekomendasi ini selengkapnya dilampirkan oleh Syed Ali Ashraf, khusus mengenai
materi ajar pendidikan Islam sebagai berikut:

Kelompok I: Pengetahuan perennial meliputi (ilmu-ilmu abadi)
1. Alquran

a. Membaca (qira’ah), menghafal (hifz), dan interpretasi (tafsir)
b. Sunnah
c. Sirah Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi, dan umat Islam periode awal
d. Tauhid
e. Ushul Fiqh dan Fiqh
f. Bahasa Arab Alquran.

2. Materi tambahan: Filsafat Islam, Perbandingan Agama, dan Kebudayaan Islam
Kelompok II: Pengetahuan acquired – muktasabat (ilmu-ilmu hasil pencarian dan

pemikiran manusia).
1. Imaginatif-Seni: Seni Islam dan Arsitektur, Bahasa dan Sastra
2. Ilmu-ilmu Intlektual: Filsafat, Pendidikan, Ekonomi,, ilmu-ilmu Politik, Sejarah,

Peradaban Islam, Geografi, Sosiologi, Ilmu Bahasa, Psikologi san Antropologi.
3. Ilmu-ilmu Pengetahuan Alam: Filsafat Ilmu, Matematika, Statistik, Fisika, Ilmu

Kimia dan lain-lain
4. Ilmu-ilmu Terapan: Rekayasa dan Teknologi, Kedokteran, Kehutanan dan

Pertanian.
5. Praktik: Perdagangan, ilmu-ilmu Administrasi, ilmu-ilmu Perpustakaan, Rumah

Tangga dan ilmi-ilmi Komunikasi.94

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa isi kurikulum pendidikan

Islam berorientasi kepada ketuhanan, kemanusiaan dan berorientasi kepada kealaman.

Kemudian isi kurikulum Pendidikan Agama Islam meliputi Alquran (qira’at, hifdz,

tafsir), Tauhid/Akidah, Fikih, Tarikh (sejarah Islam), Ushul Fiqh dan Bahasa Arab.

Kurikulum Pendidikan Agama Islam bersifat dinamis dan berkesinambungan, disusun

93 Ibid, h. 152
94 Syed Ali Ashraf dalam Moh. Roqib, Op. Cit, h. 81



berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan sesuai dengan prinsip penyusunan

kurikulum Pendidikan Agama Islam, terutama masalah inteligensia dan mental peserta

didik. Maka sistem penjenjangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berorientasi

kepada kemampuan, dan kematangan mental peserta didik.

e. Metode Pengajaran

Metode berarti cara yang teratur dan terfikir baik-baik untuk mencapai suatu

maksud. Metode juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan oleh pendidik dalam

menyampaikan materi dengan menggunakan bentuk tertentu, seperti ceramah, diskusi,

penugasan, dan cara-cara lainnya.95

M. Athiyah al-Abrasyi mengartikan metode sebagai jalan yang dilalui untuk

memperoleh pemahaman peserta didik.

Masih banyak pendapat tentang pengertian metode pengajaran, namun pada intinya

dapat dikatakan bahwa metode pengajaran merupakan cara, teknik atau strategi yang

dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan

peserta didik. Abd al-Rahwan al-Nahlawi menemukan berbagai metode pembelajaran

dalam Alquran, yaitu: 1. Metode Khiwar (Percakapan), 2. Metode kisah, 3. Metode

Amtsal (perumpamaan), 4. Metode keteladanan, 5. Metode pembiasaan, 6. Metode

‘ibrah dan Nau’izah, dan 7. Metode Targhib dan Tarhib.96 Selain beberapa metode di

atas Ramayulis mencantumkan beberapa metode yang dapat diterapkan dalam

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu: Metode Ceramah, Tanya jawab,

Demonstrasi, Eksperimen, metode Diskusi, Sosio drama dan bermain peran, metode

Drill (latihan), Team Teaching (Mengajar beregu), metode Pemecahan masalah,

95 Ibid, h. 165
96 Ramayulis, Op. Cit, h. 282



Pemberian tugas dan resitasi, Kerja kelompok, Imla’ (dikte), Simulasi dan metode Studi

Kemasyarakatan (Karya wisata).97

Dari beberapa metode tersebut diharapkan guru Pendidikan Agama Islam dalam

prakteknya tidak monoton dengan menggunakan satu metode yang membosankan. Guru

Pendidikan Agama Islam dewasa ini masih dijumpai terbiasa hanya menggunakan

metode ceramah, tanpa diselingi dengan metode-metode lain yang memungkinkan

peserta didik lebih aktif, sajian bahan pelajaran lebih banyak bersifat verbalistik peserta

didik kurang terbimbing untuk dapat mengembangkan potensi analisa dan kreatifitasnya

secara optimal. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan dan pengembangan metode

mengajar dengan menerapkan beberapa metode di atas, dan tetap tidak tertutup

kemungkinan dapat menerapkan dan menemukan berbagai metode pengajaran yang

relefan untuk pencapaian tujuan pendidikan yang direncanakan.

B. Konsep Operasional

Untuk memberikan arahan yang jelas dan kemudahan dalam penelitian di lapangan, maka

setiap konsep yang masih abstrak yang terdapat pada judul penelitian ini perlu dioperasionalkan

dengan sebaik-baiknya sehingga permasalahan yang diteliti tergambar dengan nyata.

1. Pengembangan Kurikulum

Komponen kurikulum pendidikan agama Islam yang dikembangkan oleh Tim pengembang

kurikulum di SD Muhammadiyah 3 Unggulan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

a. Tujuan

97 Ibid, h. 299-387



Tujuan kurikulum merupakan tujuan yang hendak dicapai setiap program pendidikan

dan pembelajaran. Perumusan tujuan merupakan salah satu komponen kurikulum yang

diharapkan tercapai setelah pelaksanaan kurikulum, meliputi; tujuan umum pendidikan

(Tujuan Pendidikan Nasional), tujuan institusional (tujuan lembaga pendidikan), tujuan

kurikuler (tujuan bidang studi), dan tujuan instruksional (tujuan pembelajaran).

b. Konten atau isi kurikulum merupakan susunan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan

yang direncanakan.

c. Metode pembelajaran yang digunakan untuk membawa peserta didik ke arah yang

dikehendaki kurikulum.

d. Evaluasi dan cara yang digunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum serta hasil

proses pendidikan yang direncanakan.

Dalam implementasi/pelaksanaan kurikulum ada tiga tahapan kegiatan yang akan

dilakukan, yaitu;

1. Pengembangan program pembelajaran, meliputi:

a) Pengembangan program tahunan.

Program tahunan setidaknya memuat tentang materi pokok, standar kompetensi

dan alokasi waktu selama satu tahun.

b) Pengembangan program semester

Program semester merupakan program yang akan dilaksanakan dan dicapai

dalam satu semester. Pada umumnya program semester ini berisikan tentang bulan,

pokok bahasan yang akan diajarkan, waktu yang direncanakan dan keterangan-

keterangan yang diperlukan.

c) Pengembangan program mingguan dan harian



Rencana mingguan adalah rencana mengajar yang disusun untuk satu minggu,

yang di dalamnya berisi rencana harian untuk setiap mata pelajaran. Rencana

mingguan hanya disusun secara garis besar saja, dan perincian yang lebih detail

dibuat dalam bentuk persiapan mengajar.

d) Pengembangan program silabus

Silabus merupakan penjabaran lebih rinci dari standar kompetensi dan

kompetensi dasar (SK/KD), minimal memuat tentang Standar Kompetensi,

Kompetensi Dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, alokasi waktu

dan sumber belajar.

e) Pengembangan Rencanaan Program Pembelajaran

RPP disusun untuk setiap kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa

indikator, pelaksanaannya dapat dilakukan dalam satu kali pertemuan atau lebih,

dengan komponen yang terdiri dari: Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan

pendidikan, mata pelajaran, kelas/semester, jumlah pertemuan, alokasi waktu,

kemudian SK, KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi

pembelajaran, metode pembelajaran. Kemudian langkah-langkah kegiatan

pembelajaran, meliputi: pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, serta

menentukan alat/sumber belajar dan penilaian.

f) Pengembangan program pengayaan dan remedial

Program pengayaan dan remedial dilaksanakan setelah memperoleh hasil

kegiatan belajar mengajar dan atau hasil tes dan ulangan, sehingga akan diketahui

anak yang memiliki kecepatan belajar untuk program pengayaan, dan peserta didik

yang mendapat kesulitan belajar untuk program remedial.



g) Pengembangan program bimbingan dan konseling

Program ini dilaksanakan guna memberikan konseling dan psikoterapi terhadap

peserta didik baik menyangkut peribadi, sosial, kesulitan belajar, masa depan

peserta didik dan lainnya. Kurikulum harus mampu memberi solusi kepada peserta

didik terhadap penyebab kesulitan belajar yang dihadapinya, lewat program

bimbingan dan konseling.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan

lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku yang lebih baik. Beberapa hal yang

dapat dilakukan guru dalam pelaksanaan pembelajaran;

a. Menyiapkan situasi dan lingkungan belajar yang menyenangkan.

b. Menumbuhkan minat belajar siswa tentang materi yang akan diajarkan.

c. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai tahapan-tahapan dalam perencanaan

yang telah dikembangkan.

d. Guru menggunakan metode yang bervariasi, dengan teknik komunikasi yang

mudah dipahami peserta didik.

a) Melakukan evaluasi secara menyeluruh.

b) Membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.

c) Guru melaksanakan program pengayaan dan remedial.

3) Evaluasi

a) Guru melaksanakan evaluasi untuk memperoleh data sebagai jawaban terhadap

ketercapaian dan keefektifan kurikulum yang digunakan.



b) Alat evaluasi yang digunakan tidak hanya mengukur aspek kognitif saja, tetapi

juga mengukur aspek afektif dan psikomotorik.

3.    Peluang dan hambatan pengembangan kurikulum

Peluang dan hambatan pengembangan kurikulum merupakan upaya pengumpulan data

dan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan internal lembaga pendidikan (sekolah), serta

peluang dan tantangan lingkungannya.  Dimana data yang terkumpul diuraikan secara

kualitatif mengenai peluang dan hambatan yang berupa faktor-faktor eksternal (seperti guru,

karyawan, kualitas sekolah, peserta didik, peralatan dan lain-lain), ditambah dengan faktor-

faktor internal (seperti ekonomi, politik, masyarakat, pesaing dan lain-lain). Kemudian

mengumpulkan informasi tentang upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dan

kelemahan yang dihadapi, sehingga dapat membantu dalam membentuk visi serta misi

lembaga tersebut kedepan.

C. Penelitian yang Relevan

Berkaitan dengan penelitian ini, telah dilakukan penelusuran terhadap beberapa hasil

penelitian yang dilakukan para ahli atau peneliti terdahulu yang terkait dengan objek kajian

tentang pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam konteks desentralisasi

pendidikan, diantaranya adalah:

1. Syamsul Hadi telah melakukan penelitian yang berjudul “Desentralisasi dan

Penyusunan Perencanaan Pendidikan Nasional” menyebutkan bahwa dalam

desentralisasi pendidikan penyusunan perencanaan kurikulum diserahkan kepada daerah

masing-masing, namun dalam penggunaan kurikulum yang akan ditetapkan tetap



menggunakan komposisi 70% kurikulum Nasional dan 30 % kurikulum local (daerah).

Artinya dalam penggunaan kurikulum pebmelajaran tetap tidak terlepas dari petunjuk

pelaksanaan kurikulum yang ditetapkan secara nasional. Komposisi muatan kurikulum

yang akan dilaksanakan pada setiap tingkatan pendidikan 70 % yang diberlakukan

secara nasional, dan 30 % dikembangkan oleh daerah masing-masing sesuai dengan

kebutuhan daerahnya.

2. Armida S. Alisjahbana (2000), melakukan penelitian dengan judul “Otonomi Daerah

dan Desentralisasi Pendidikan”. Hasil kajian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan

otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan momentum

yang sangat tepat untuk mereformasi penyelenggaraan pendidikan dan asfek birokrasi,

pendanaan dan manajemen pendidikan. Dengan demikian daerah memperoleh

kesempatan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, dan pembiayaan pendidikan

yang lebih baik.

3. Richard M. Bird, Robert D. Ebel, dan Kristine I. Wallich telah melakukan

penelitiannya tentang hubungan antara fiscal pemerintah dan keuangan daerah.

Menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat berdampak

pada kegiatan ekonomi di daerah. Dengan kebijakan otonomi daerah memberkan arti

positif dalam peningkatan kekuatan perekonomian daerah.

4. Moh. Syafi'i Anam el-Syaff, melakukan penelitian dengan judul “Peran Pendidik (Guru)

dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI)”, menyimpulkan

bahwa Setidaknya ada empat peran yang harus dijalankan oleh guru dalam

mengembangkan kurikulum, yaitu: Sebagai implementer (pelaksana) kurikulum;



Sebagai developer (pengembang) kurikulum; Sebagai adapter (penyelaras) kurikulum;

dan Sebagai researcher (peneliti) kurikulum.

5. Drs. Hujair AH Sanaky M.SI. (Tahun 2009) dalam Tesis yang berjudul Pembaharuan

Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani Indonesia (tinjauan sosial-kultural

historis). Hasil penelitian kepustakaan ini Menunjukkan bahwa  tinjauan sosial

masyarakat umum, kultural atau kebudayaan dan historis sejarah Bahwa akibat

perlakuan membedakan Pendidikan Agama Islam dan cenderung diskriminatif dari

pemerintah, maka penyelenggaraan pendidikan Islam khususnya yang berstatus swasta,

dimana sebagian besar menghadapi kesulitan dan faktor-faktor keterbatasan biaya,

mengakibatkan mutu pendidikan Islam sangat rendah.

Hasil penelitian di atas banyak memberikan informasi penelitian otonomi daerah dan

desentralisasi pendidikan, oleh karena itu kajian tentang desentrasisasi sangat menarik untuk

terus dikaji sesuai dengan bidang ilmu masing-masing penulis. Fokus penelitian penulis kali ini

tidak memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya, baik objek maupun permasalahannya,

yaitu pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 3 Unggulan

Kota Pekanbaru dalam konteks desentralisasi pendidikan, namun tulisan-tulisan tersebut dapat

dijadikan sebagai teori penunjang dan bahan referensi dalam penyelesaian tulisan ini.


