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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang. 

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana yang dilakukan dalam rangka mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

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

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara1. Salah 

satu upaya untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana dimuat dalam 

pasal 1 ayat 1 tersebut adalah melalui pendidikan Islam. 

Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang sengaja didirikan dan 

diselenggarakan dengan hasrat dan niat (rencana yang sungguh-sungguh) 

untuk mengejewantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam, sebagaimana tertuang 

atau terkandung dalam visi,misi, tujuan dan program kegiatan maupun praktik 

pelaksanaan kependidikannya. 

Arifin menyatakan bahwa rumusan tujuan pendidikan Islam adalah 

merealisasikan manusia muslim yang beriman, bertakwa dan berilmu 

pengetahuan yang mampu mengabdikan dirinya kepada sang Khalik dengan 

sikap dan kepribadian bulat menyerahkan diri kepada-Nya dalam segala 

aspek kehidupan dalam rangka mencari keridhaan-Nya2 

Rumusan tujuan Pendidikan Islam sebagaimana dinyatakan oleh 

Arifin tersebut sangat relevan dengan rumusan tujuan Pendidikan Nasional. 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional  RI No. 20 tahun 2003 

dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

 
1 UUSPN No. 20 Tahun 2003,( Jakarta, Sinar Grafika:2011),3  
2 Arifin,  Pendidikan Islam dalam Arus DinamikaMasyarakat Suatu pendekatan Filosofis, 

Pedagogis, Psikososial dan Kultural, (Jakarta, Golden Terayon Press, 2004), 237 
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kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

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

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab3.  

Rumusan tujuan Pendidikan Nasional di atas bermuara pada 

tertanamnya nilai keimanan pada diri siswa yang diimplementasikan dalam 

sikap dan prilaku kehidupannya sehari-hari yang sesuai dengan norma-norma 

agama (Islam). Tujuan pendidikan tersebut sejalan dengan tujuan 

pembangunan nasional bidang pendidikan yaitu berupaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia , 

terwujudnya masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945 yang memungkinkan warganya mengembangkan diri dan 

mampu memenuhi kehidupan hidupnya  dan selanjutnya mengaktualisasikan 

dirinya sebagai manusia Indonesia seutuhnya4  

Seiring dengan semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, menuntut adanya upaya dari semua pihak untuk selalu melakukan 

inovasi atau pembaharuan  dibidang pendidikan, termasuk salah satunya adalah 

mengadakan pembaharuan  atau pengembangan dibidang kurikulum 

Pendidikan Agama Islam. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan agama Islam ataupun untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan PAI itu sendiri.  

Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum secara yuridis 

mendapat momentum penguatan institusi dengan ditetapkannya UU no 2 tahun 

1989 tentang sistem pendidikan nasional (UUSPN). PAI di sekolah umum 

semakin kokoh kedudukannya dengan UU No 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional (sisdiknas) yaitu sebagai mata pelajaran dan merupakan 
 

3 Redaksi Sinar Grafida,  Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 
2003, ( Jakarta, Sinar Grafida, 2011), 6 

4 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung, Alfabeta, 2012), 230 
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sub sistem dari sistem pendidikan nasional, sehingga keberadaannya berfungsi 

mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu meningkatkan 

ketakwaan peserta didik terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian di 

samping berfungsi sebagai tranfers of knowledge, PAI juga merupakan 

sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Islam serta rekonstruksi nilai-nilai baru. 

Berdasarkan panelitian dan pantauan beberapa ahli, bahwa selama ini 

pelaksanaan pendidikan agama yang berlangsung di sekolah masih mengalami 

banyak kelemahan. Mochtar Buchori menilai pendidikan agama masih gagal. 

Kegagalan ini disebabkan karena praktik pendidikannya hanya memperhatikan 

aspek kognitif semata dari pertumbuhan kesadaran nilai-nilai (agama), dan 

mengabaikan pembinaan aspek afektif dan konatif-volitif yakni kemauan dan 

tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Akibatnya terjadi 

kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan, antara gnosis dan  praxis 

dalam kehidupan nilai agama. Atau dalam praktik pendidikan agama  berubah 

menjadi pengajaran agama, sehingga tidak mampu membentuk pribadi-pribadi 

bermoral5, padahal intisari dari pendidikan agama adalah pendidikan moral. 

Masih menurutnya, bahwa kegiatan pendidikan agama yang 

berlangsung selama ini lebih banyak bersikap menyendiri, kurang berinteraksi 

dengan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Cara kerja semacam ini kurang 

efektif untuk keperluan penanaman suatu perangkat nilai yang kompleks. 

Karena itu seharusnya para guru/pendidik agama bekerjasama dengan guru-

guru non-agama dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Pernyataan senada 

dinyatakan oleh Soedjatmoko (1976) dalam Muhaimin, bahwa pendidikan 

agama harus berusaha berintegrasi dan bersinkronisasi dengan pendidikan non-

agama6. Pendidikan agama tidak boleh dan tidak dapat berjalan sendiri, tetapi 

harus berjalan bersama dan bekerjasama dengan program-program non-agama 

kalau ia ingin mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di 

masyarakat. 

 
5 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah 

dan Perguruan Tinggi, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010), 23  
6 Ibid., 24  
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Kenyataan tersebut ditegaskan kembali oleh mantan Menteri Agama 

RI, Muhammad Maftuh Basyuni ( Tempo, 24 November 2004), bahwa 

pendidikan agama yang berlangsung saat ini cenderung lebih mengedepankan 

aspek kognitif (pemikiran) daripada afeksi (rasa) dan psikomotorik ( tingkah 

laku). Menurut istilah Komaruddin Hidayat (dalam Fuaduddin Hasan Bisri), 

bahwa pendidikan agama lebih berorientasi pada belajar tentang agama, 

sehingga hasilnya banyak orang yang mengetahui nilai-nilai ajaran agama, 

tetapi prilakunya tidak relevan dengan nilai-nilai ajaran agama yang 

diketahuinya. Dan menurut istilah Amin Abdullah ( 1999) dalam Muhaimin, 

bahwa pendidikan agama lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan-persoalan 

teoritis keagamaan yang bersifat kognitif, dan kurang cocern terhadap 

persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi 

“makna” dan “nilai” yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik 

lewat berbagai cara, media dan forum. 

Di lain pihak, Rosdianah (1995) mengemukakan beberapa kelemahan 

pendidikan agama Islam di sekolah, baik dalam pemahaman materi pendidikan 

agama Islam maupun dalam pelaksanaannya, yaitu (1) dalam bidang teologi, 

ada kecenderungan mengarah pada fatalistik; (2) bidang akhlak, berorientasi 

pada urusan sopan santun dan belum difahami sebagai keseluruhan pribadi 

manusia beragama; (3) bidang ibadah, diajarkan sebagai kegiatan rutin agama 

dan kurang ditekankan sebagai proses pembentukan kepribadian; (4) dalam 

bidang hukum (fiqih) cenderung dipelajari sebagai tata aturan yang tidak akan 

berubah sepanjang masa dan kurang memahami dinamika dan jiwa hukum 

Islam; (5) agama Islam cenderung diajarkan sebagai dogma dan kurang 

mengembangkan rasionalitas serta kecintaan pada kemajuan ilmu pengetahuan; 

(6) orinteasi mempelajari al-Qur’an masih cenderung pada kemampuan 

membaca teks, belum mengarah pada pemahaman arti dan penggalian makna. 

Pernyataan senada disampaikan oleh  Towaf, bahwa pendidikan agama 

Islam di sekolah, masih memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain: (1) 

pendekatan masih cenderung normatif, dalam arti pendidikan agama 

menyajikan norma-norma yang seringkali tanpa ilustrasi konteks sosial budaya, 
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sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang 

hidup dalam keseharian; (2) kurikulum pendidikan agama Islam yang 

dirancang di sekolah sebenarnya lebih menawarkan minimum kompetensi atau 

minimum informasi, tetapi pihak guru PAI seringkali terpaku padanya, 

sehingga semangat untuk memperkaya kurikulum dengan pengalaman belajar 

yang bervariasi kurang tumbuh; (3) sebagai dampak yang menyertai situasi 

tersebut di atas, guru PAI kurang berupaya menggali berbagai metode yang 

mungkin bisa dipakai untuk pendidikan agama, sehingga pelaksanaan 

pembelajaran cenderung monoton; (4) keterbatasan sarana/prasarana, sehingga 

pengelolaan cenderung seadanya. Pendidikan agama yang diklaim sebagai 

aspek yang penting seringkali kurang diberi prioritas dalam urusan fasilitas. 

Sementara itu, Atho’ Mudzhar  mengemukakan hasil studi Litbang 

Agama dan Diklat Keagamaan tahun 2000, bahwa merosotnya moral dan 

akhlak peserta didik disebabkan antara lain akibat kurikulum pendidikan 

agama yang terlampau padat materi dimana materi tersebut lebih 

mengedepankan aspek pemikiran ketimbang membangun kesadaran 

keberagamaan yang utuh. Selain itu, metodologi pendidikan agama kurang 

mendorong  penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan, serta terbatasnya 

bahan-bahan bacaan keagamaan. Buku-buku paket pendidikan agama saat ini 

belum memadai untuk membangun kesadaran beragama, memberikan 

keterampilan fungsional keagamaan dan mendorong prilaku bermoral dan 

berkahlak mulia pada peserta didik. Dalam konteks metodologi, hasil 

penelitian Furchan (1993) juga menunjukkan bahwa penggunaan metode 

pembelajaran PAI di sekolah kebanyakan masih menggunakan cara-cara 

pembelajaran tradisional, yaitu ceramah monoton dan statis kontekstual, 

cenderung normatif, monolitik, lepas dari sejarah dan semakin akademis. 

Terkait dengan beberapa kelemahan dan kegagalan dalam pelaksanaan 

pendidikan agama di sekolah, menurut Tafsir bahwa semuanya itu tidak bisa 

lepas dari berbagai kesulitan yang dihadapi, antara lain: Pertama, kesulitan 

yang datang dari sifat bidang studi pendidikan agama Islam itu sendiri yang 

banyak menyentuh aspek-aspek metafisika yang bersifat abstrak atau bahkan 
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menyangkut hal-hal yang bersifat supra rasional, sedangkan peserta didik telah 

banyak terlatih dengan hal-hal yang bersifat rasional, sehingga sulit mencerna 

dan menghayati hal-hal yang supra rasional. Kedua, kesulitan yang datang dari 

luar bidang studi PAI itu sendiri, antara lain menyangkut dedikasi guru PAI 

yang mulai menurun, lebih bersifat transaksional dalam bekerja, orang tua di 

rumah mulai kurang memperhatikan pendidikan agama bagi anak-anaknya, 

orientasi tindakan semakin materialis, orang semakin bersifat rasional, orang 

semakin bersifat individualis, kontrol sosial semakin melemah, dan lain 

sebagainya.   

Berbagai hasil penelitian tentang problematika PAI di sekolah 

selama ini, ditemukan salah satu faktornya adalah karena pelaksanaan 

pendidikan agama cenderung lebih banyak digarap dari sisi-sisi pengajaran 

atau didaktik metodiknya. Guru-guru PAI seringkali hanya diajak 

membicarakan proses persoalan belajar mengajar sehingga tenggelam dalam 

persoalan teknis mekanis. Sementara itu persoalan yang lebih mendasar yaitu 

yang berhubungan dengan aspek paedagogisnya, kurang banyak disentuh, 

padahal fungsi utama pendidikan agama di sekolah adalah memberikan 

landasan yang mampu menggugah kesadaran dan mendorong peserta didik 

melakukan perbuatan yang mendukung pembentukan pribadi beragama yang 

kuat.7 

Untuk mendukung terwujudnya pribadi yang tangguh yang memiliki 

keimanan dan ketakwaan yang mantap kepada Allah swt serta kepribadian 

yang utuh sebagaimana dirumuskan dalam rumusan tujuan pendidikan 

nasional, maka diperlukan suatu peningkatan dan penyempurnaan 

penyelenggaraan pendidikan nasional yang disesuaikan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan masyarakat, tantangan global, 

serta kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, dalam rangka terwujudnya 

tujuan pendidikan nasional tersebut maka disusunlah suatu kurikulum, dalam 

perjalanannya kurikulum ini senantiasa mengalami perkembangan dan 
 

7 Malik Fajar, Holistika Pemikiran pendidikan, (Raja Grapindo Persada, Bandung, 2005), 
h. 195. 
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pembaharuan , mulai dari kurikulum sebelum Indonesia merdeka, kurikulum 

1975, kurikulum 1985, kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(2000), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2004) dan terakhir kurikulum 

2013. 

Di tengah-tengah pesatnya inovasi pendidikan , terutama dalam 

konteks pengembangan kurikulum, sering kali para guru PAI merasa 

kebingungan dalam menghadapinya. Apalagi inovasi pendidikan tersebut 

cenderung bersifat top down innovation  dengan strategi  power coersive atau 

strategi pemaksaan dari atasan (pusat). Inovasi ini sengaja diciptakan oleh 

atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam 

ataupun untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan PAI dan 

sebagainya. Inovasi seperti ini dilakukan dan diterapkan kepada bawahan 

dengan cara mengajak, menganjurkan dan bahkan  memaksakan  kehendak 

pengambil kebijakan tanpa memperhatikan kondisi di tingkat bawah ( daerah 

kabupaten/kota dan seterusnya). Sementara di tingkat bawah selaku pelaksana 

kebijakan tersebut tidak mempunyai otoritas untuk menolak kebijakan 

tersebut. 

Karena itu, kesan yang cukup memperihatinkan dari masyarakat 

bahwa seolah-olah setiap ganti menteri akan diikuti dengan perubahan 

kebijakan. Padahal kebijakan yang terdahulu masih belum tersosialisasi 

secara merata, tapi tiba-tiba diganti dengan kebijakan yang baru. Itulah antara 

lain keluhan yang sering muncul dari kalangan bawah atau para tenaga 

kependidikan agama Islam di sekolah atau lembaga pendidikan Islam lainnya. 

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, agaknya para guru PAI perlu 

memahami dan memiliki landasan pijak yang jelas dan kokoh, sehingga tidak 

mudah terombang ambing oleh arus transpormasi dan inovasi pendidikan dan 

pembelajaran yang begitu dahsyat sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini. 

Apalagi hasil inovasi tersebut ternyata bukan dibangun dari eksperimen 

pendidikan agama, tetapi dari bidang lain yang memiliki karakteristik-
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karakteristik yang berbeda pula, sedangkan pendidikan agama hanya bersifat 

latah. 

Setiap inovasi tidak akan berjalan mulus begitu saja, tetapi justeru 

akan menghadapi resistensi terutama dari mereka yang cenderung 

menginginkan kemapanan. Karena itu, sosialisasi terhadap inovasi pendidikan 

atau pembelajaran perlu dilakukan secara terus menerus, agar dapat difahami 

dan diterima oleh para pelaksana di lapangan. Dalam sosialisasi tersebut 

bukan hanya diberikan dimensi-dimensi praktik operasionalnya, tetapi juga 

perlu diberikan wawasan landasan-landasan konseptual/filosofis-nya.  

Dalam kaitannya dengan sosialisasi kurikulum 2013 sebagai wujud 

dari inovasi pendidikan, SMAN 1 Mataram merupakan satu dari tiga Sekolah 

Menengah Tingkat Atas (SMA) yang ada dikota Mataram yang ditunjuk oleh 

pemerintah Kota Mataram sebagai pilot project dalam pengimplementasian 

kurikulum 2013, termasuk di dalamnya implementasi pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis kurikulum 2013. Pada tahun 2014 

ini implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam berdasarkan 

kurikulum 2013  hanya diperuntukkan bagi sisiwa klas X. Sedangkan bagi 

siswa klas XI dan klas XII, pembelajaran Pendidikan Agama Islam masih 

menggunakan  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)8. 

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti ingin melihat lebih 

mendalam tentang upaya yang dilakukan oleh SMAN 1 Mataram dalam 

kapasitasnya sebagai pilot project dalam pengimplementasian kurikulum 

2013, berikut bentuk pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

berdasarkan kurikulum 2013, dan kendala yang dihapai serta solusi yang 

ditempuh dalam implementasi pembelajan pendidikan agama Islam 

berdasarkan  kurikulum 2013  itu sendiri.  

Sehubungan dengan keinginan untuk mendapatkan data dan informasi 

tentang ketiga permasalahan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian di SMAN 1 Mataram dengan judul “  Paradigma  
 

8  Rifa’I, Guru Agama di SMAN 1 Mataram, wawancara, tgl 12 Maret 2014 
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SMA Negeri 1 Mataram Sebagai Pilot Prodject   Dalam Pengimplementasian 

Kurikulum 2013 (Tinjauan Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Dalam Pembinaan Karakter Siswa)”  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pada bagian ini 

peneliti dapat dirumuskan beberapa masalah yang dianggap urgen untuk 

diteliti, sebagaimana nampak pada rumusan masalah berikut: 

1. Bagaimana Model Pembelajaran PAI berdasarkan Kurikulum 2013  dalam 

Pembeinaan Karakter Siswa di SMAN I Mataram? 

2. Bagaimana bentuk implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

dalam Meningkatkan Efektifitas Pembelajaran Pendidikan Karakter di 

SMAN 1 Mataram ?  

3. Apa dampak pengembangan Kurikulum PAI bagi peningkatan efektifitas 

pembelajaran PAI dalam pembinaan karakter siswa? 

 

C. Signifikansi  Penelitian 

Secara garis besar, hasil penelitian ini  dapat  memberikan 

manfaat dan sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun praktis. 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khazanah keilmuan terutama bagi para pengambil kebijakan khususnya 

terkait dengan  kurikulum pendidikan agama Islam, yaitu dalam rangka 

menemukan nilai-nilai yang melatar belakangi perlunya pengembangan 

kurikulum PAI di sekolah. Di samping itu, hasil penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi tentang implementasi 

pengembangan kurikulum PAI, mulai dari perencanaan pengembangan 

kurikulum PAI, pelaksanaan pengembangan kurikulum PAI, sampai pada 

tahap evaluasi pengembangan kurkulum PAI. Selain itu, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya melakukan 

pengembangan kurikulum PAI, dimana pengembangan kurikulum PAI 
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tersebut berdampak pada tertanamnya nilai-nilai karakter dalam diri 

pribadi siswa yang direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Pimpinan/kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau 

acuan dalam rangka menemukan nilai-nilai yang melatarbelakangi 

perlunya pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam sehingga 

kurikulum PAI tersebut sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  

2. Guru pendidikan agama Islam, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan 

dalam memilih dan menentukan metode mengajar yang up to date yang 

dapat membangkitkan semangat belajar siswa dalam rangka meningkatkan 

efektivitas pembelajaran pendidikan karakter. Di samping itu, hasil 

penelitian ini juga dapat dijadikan motivator bagi guru dalam rangka 

mengembangkan model pembelajaran PAI  terutama di luar jam pelajaran 

PAI dan di luar kelas/sekolah. Artinya bahwa pembelajaran PAI itu tidak 

terpaku pada dua  atau tiga jam pelajaran yang hanya berlangsung di 

dalam kelas saja, akan tetapi pembelajaran PAI itu juga dapat dilaksanakan 

di luar kelas atau luar sekolah dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuler 

(ekskul).  Sehingga dengan demikian , diharapkan outputnya memiliki 

pengetahuan  keagamaan yang luas  dan sikap keberagamaan yang mantap 

guna mempersiapkan mereka melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang 

lebih tinggi, memiliki pengamalan yang mantap dalam menjalankan ajaran 

agamanya yang dilandasi keimanan yang kuat kepada Tuhan yang Maha 

Esa. 

3. Guru non agama dan tenaga kependidikan lainnya, hasil penelitian ini 

dapat dijadikan acuan bahwa upaya penciptaan suasana religius di sekolah 

tidak hanya menjadi tanggung jawab  guru agama, melainkan tugas dan 

kewajiban semua warga sekolah yang bersangkutan. 
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D. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian. 

Untuk memperoleh data-data baik yang bersifat informatif, 

dokumentatif, aplikatif maupun temuan-temuan lainnya yang erat kaitannya 

dengan penelitian ini, maka dalam hal tersebut peneliti akan mempergunakan 

salah satu desain atau pendekatan penelitian. Pendekatan dimaksud adalah 

pendekatan kualitatif. Sebagaimana diketahui bahwa pendekatan kualitatif ini 

dalam aplikasinya adalah langsung menunjuk pada setting (lokasi) dan 

individu-individu yang terdapat dalam setting ini dan termasuk pula di 

dalamnya subyek atau pranata keagamaan maupun pranata sosial yang akan 

menjadi obyek maupun subyek penelitian.  

Terkait dengan pernyataan di atas, Koentjoroningrat9 menyatakan 

bahwa pendekatan kualitatif adalah “ suatu pendekatan di mana si peneliti 

memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari 

perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau 

pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan 

kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran 

mengenai pola-pola yang berlaku”. 

Jadi pendekatan kualitatif adalah sebenarnya merupakan tata cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh 

informent  baik secara tertulis atau lisan dari perilaku-perilaku nyata. Dan 

yang diteliti, diamati dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. 

Dengan demikian, dipergunakannya pendekatan kualitatif dalam penelitian 

ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain karena memperhatikan 

tujun dan obyek penelitian. Ditinjau dari segi tujuan, bahwa penelitian ini 

dimaksudkan untuk mendeskripsikan berbagai strategi yang ditempuh oleh 

berbagai pihak yang ada di SMAN 1 Mataram dalam mengimpelemntasikan 

kurikulum 2013 terutama dalam pelaksanaan pembelajaran endidikan agama 

 
9 Koentjoro Nongrat,  Metode-metode Penelitian Masyarakat,  (jakarta, Gramedia,  1989), hlm. 20 
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Islam termasuk pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam serta 

berbagai permasalahan yang dihadapi berikut solusi yang ditempuh dalam 

mengatasi permasalahan tersebut. Sedangkan ditinjau dari objek, penelitian 

ini dimaksudkan untuk melihat dari dekat implementasi pembelajaran 

pendidikan agama Islam berdasarkan kurikulum 2013 mulai dari 

perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi guna 

mendapatkan gambaran tentang tingkat keberhasilan yang dicapai dalam 

pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam di SMAN 1 Mataram. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlangsung selama dua bulan  dan dilaksanakan di 

SMAN 1 Mataram  yang berlokasi di jalan Pendidikan no 23 Mataram, 

dengan pertimbangan  lembaga pendidikan tersebut merupakan lembaga 

pendidikan pavorit  setingkat SMA khususnya di kota Mataram dan sekaligus 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ditunjuk oleh pemerintah 

Kota sebagai pilot project dalam penerapan kurikulum 2013 khususnya dalam 

pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam berdasarkan kurikulum 

2013 yang penerapannya hanya berlangsung bagi klas X.  

3. Jenis dan  Sumber Data  

Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka jenis data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa: 1) data tentang beberapa 

upaya atau kiat yang dilakukan oleh SMAN 1 Mataram dalam kapasitasnya 

sebagai pilot project dalam pengimplementasikan kurikulum 2013 yang 

bersumber dari kepala SMAN 1 Mataram, wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum, guru-guru agama dan beberapa guru non agama Islam yang ada di 

SMAN 1 Mataram. 2) data tentang pelaksanaan pembelajaran PAI 

berdasarkan kurikulum 2013 yang didapatkan melalui hasil observasi atau 

pengamatan langsung di lapangan dan hasil wawancara dengan guru agama 

serta beberapa siswa klas X yang menjadi subjek dalam pembelajaran PAI di 

SMAN 1 Mataram. 3) data-data pendukung lainnya yang terkait dengan 
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permasalahan yang sedang diteliti, antara lain berupa: Silabi  atau RPP  mata 

pelajaran pendidikan agama Islam, kegiatan keagamaan yang berlangsung di 

SMAN 1 Mataram ,dan beberapa data lainnya yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Data-data tersebut disajikan oleh peneliti dalam bentuk narasi 

atau kata-kata dan diperkuat oleh beberapa dokumen penting lainnya..   

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber 

data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu manusia dan bukan 

manusia. sumber data manusia berfungsi sebagai subyek atau informan kunci 

(key informant). Informan penelitian ditetapkan dengan menggunakan tehnik 

snowball sampling yaitu meminta informasi pada informan sebelumnya untuk 

menunjukkan informan-informan lain yang dapat dijadikan informan 

berikutnya10.  

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang peneliti jadikan sumber 

informasi adalah Kepala SMAN 1 Mataram,  wakasek bidang kurikulum, 

komite sekolah, para guru agama Islam, dan siswa/ siswi SMAN 1 Mataram. 

Hal ini peneliti maksudkan untuk mendapatkan informasi tentang  berbagai 

upaya yang telah dan akan direncanakan berbagai pihak dalam kaitannya 

dengan implementasi kurikulum 2013 khususnya dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam berdasarkan kurikulum 2013. 

4. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utamanya adalah 

peneliti sendiri. Dimana kedudukan peneliti adalah sebagai perencana, 

pelaksana pengumpulan data, analisis data, penafsir data dan pada akhirnya 

peneliti menjadi pelapor hasil penelitian. Setelah fokus penelitian menjadi 

semakin jelas, instrumen penelitian dikembangkan secara sederhana yang 

diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang 

telah ditemukan melalui obervasi dan wawancara.  Untuk memperlancar 

 
10 Bogdan, R.C, &Biklen, S.K., Qualitative Research for Education An Introduction to 

Theory and Methods, Boston, Allyin & Bacon Inc., 1982 
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proses penelitian, peneliti menggunakan pedoman/panduan ibservasi , 

intervieu dan dokumentasi sampai data-data yang diperlukan dapat terpenuhi 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga jenis metode 

pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Observasi digunakan oleh peneliti dengan maksud untuk mengamati 

secara langsung tentang berbagai kegiatan yang dilakukan pihak SMAN 1 

Mataram dalam mengimplementasikan kurikulum 2013, antara lain berupa: 

pertemuan-pertemuan yang dilakukan dalam rangka sosialisasi kurikulum 

2013, proses belajar mengajar pendidikan agama Islam berdasarkan 

kurikulum 2013 dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya yang menunjang 

tercapainya tujuan pembelajaran dan lembinaan karakter siswa di SMAN 1 

Mataram. 

Di samping pendekatan observasi, dalam penelitian ini peneliti juga 

menggunakan metode/pendekatan wawancara. Metode wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah selain terpimpin juga mendalam dan 

terbuka. Wawancara terpimpin karena dalam melakukan wawancara dengan 

informen harus mengikuti norma yang berlaku bagi informent. Sedangkan 

mendalam dan terbuka dimaksudkan dalam rangka menggali data sesuai yang 

diharapkan dari informent dengan sedetail-detailnya dengan cara tanya jawab, 

yang mana pada waktu wawancara berlangsung informen sadar bahwa ia 

sedang diwawancarai dan sekaligus mengetahui tujuan wawancara tersebut. 

Wawancara terbuka (opened intervieu) merupakan salah satu jenis 

wawancara yang dikembangkan oleh Guba dan Lincoln (dalam Sonhadji)11, 

dijelaskan bahwa dalam menjaring data pada penelitian kualitatif sebaiknya 

menggunakan wawancara terbuka yang para obyeknya tahu bahwa mereka 

sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara itu”. 

 
11 Sonhadji,  Penelitian Kualitatif ( Kumpulan Materi Kuliah PPS Unisma ( Malang, PPS 

Unisma, 2003), h. 75  
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Penerapan metode wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk menjaring data yang diungkapkan secara lisan oleh kepala madrasah 

serta para guru terkait dengan program dan respon mereka terhadap program 

tersebut. 

Metode wawancara ini peneliti akan pergunakan untuk 

mewawancarai kepala sekolah dalam rangka mendapatkan data dalam bentuk 

informasi berupa jenis-jenis program yang telah dan akan dilakukan dalam 

rangka implementasi kurikulum 2013 khususnya dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 

Selain kepala sekolah, dalam penelitian ini peneliti juga  

mewawancarai para guru yang ada di SMAN 1 Mataram guna mendapatkan 

informasi tentang keterlibatan mereka dalam sosialisasi dan implementasi 

kurikulum 2013. Di samping data trsebut, dalam wawancara ini peneliti juga 

ingin mendapatkan informasi seputar usaha dan pengalaman para guru agama 

di SMAN 1 Mataram dalam impelemntasi pembelajaran pendidikan agama 

Isalm termasuk hambatan dan yang dihadapi berikut solusi yang ditempuh 

untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Agar informasi yang disampaikan oleh para informent melalui teknik 

wawancara tersebut terakumulasi secara akurat, maka peneliti memanfaatkan 

alat bantu berupa catatan dan rekaman pada pita kaset tape recorder atau alat 

perekam lainnya seperti hand phone dan sebagainya. Dengan cara seperti ini 

diharapkan data yang diperoleh dapat diterima secara utuh tanpa ada yang 

tertinggal atau melenceng dan / atau bias. 

Selain kedua teknik tersebut, untuk lebih sempurnanya data yang 

diperlukan dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan tehnik  

dokumentasi. Metode dokumnetasi digunakan  dengan maksud untuk 

mendapatkan data tentang beberapa  program yang telah direncanakan oleh 

kepala sekolah. Di samping itu, melalui dokumentasi ini, peneliti juga akan 

mengambil beberapa data terkait dengan kegiatan pembelajaran pendidikan 
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agama Islam berdasarkan kurikulum 2013 meliputi: persiapan pembelajaran 

berupa RPP dan silabus, alat dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan dan 

berfungsi untuk menunjang kelancaran pembelajaran PAI itu sendiri. 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam rangka memperoleh data yang tepat dan obyetif maka dalam 

penelitian  dilakukan pemeriksaan keabsahan (trustworthiness) data 

dengan empat kriteria sebagaimana dianjurkan oleh Loncoln dan Guba, 

yaitu derajat: kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).12 Namun 

karena keterbatasan yang ada, maka dalam penelitian ini peneliti hanya 

melakukan pengecekan keabsahan data melalui kredibiltas saja. Dan 

kredibiltas hasil sebagai salah satu cara untuk mengecek keabsahan data, 

menurut peneliti sudah cukup untuk mendapatkan data yang akurat. 

Credibility, adalah untuk mengecek derajat kepercayaan untuk 

membuktikan apakah yang diamati oleh peneliti benar-benar sesuai 

dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan 

peneliti melalui: pengamatan terus menerus, tiangulasi, pengecekan 

anggota, dan diskusi teman sejawat. 

a). Pengamatan terus menerus (persitent observastion) dilakukan untuk 

memahami gejala secara mendalam dan memilah antara aspek-aspek 

yang penting dan yang tidak penting sehingga dapat dilakukan 

pemusatan perhatian pada aspek-aspek yang relevan dengan fokus 

penelitian. Observasi dilakukan  dalam kurun waktu dua bulan  

dengan observasi silang terhadap tiga  subyek penelitian. 

b) Trianggulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi dari beberapa 

informan, misalnya: membandingkan antara informasi dari kepala 

sekolah, waka sekolah, dan guru. Trianggulasi metode dilaksanakan 

dengan memanfaatkan beberapa metode yang berbeda untuk mengecek 
 

12 Lincoln, Y vonna S. & Guba, Egon B. Naturalistics Inquiry. New Delhi: Sage Publications Inc, 
1985. Hal. 289-331. 
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baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh, misalnya 

hasil wawancara dibandingkan atau dicek dengan hasil observasi, 

kemudian dicek lagi melalui dokumen yang relevan. 

c). Pengecekan anggota dilakukan pada fokus penelitian tertentu dan 

terhadap beberapa informan yang dianggap memadai sebagai 

representasi informan. Pengecekan anggota dilakukan melalui dua 

cara yaitu langsung pada saat wawancara dalam bentuk penyampaian 

ide yang ditangkap oleh peneliti dan tidak langsung yakni dalam 

bentuk penyampaian rangkuman hasil wawancara yang sudah dibuat 

oleh peneliti. 

d). Diskusi teman sejawat dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang 

telah terkumpul dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan 

keahlian tentang kurikulum 2013 
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BAB II 
  PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

DAN  PENDIDIKAN KARAKTER 
 
 
 

A. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

I. KONSEP  PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

1. Landasan Yuridis PAI di Sekolah 

Landasan perundang-undangan sebagai landasan hukum posistif 

keberadaan PAI pada kurikulum sekolah sangat kuat karena tercantum 

dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab v Pasal 12 ayat 1 

point (a), bahwasanya setiap peserta didik dalam setiap satuan pendidikan 

berhak; (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang 

dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama13 

Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia juga disebutkan 

dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas  Bab X Pasal 36 ayat 3, 

bahwasanya kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan 

peningkatan iman dan takwa. Dalam pasal 37 ayat 1, kurikulum 

pendidikan Dasar dan Menengah wajib memuat pendidikan agama. dengan 

merujuk beberapa pasal dalam UUSPN No 20 Tahun 2003, maka semakin 

jelaslah bahwa kedudukan Pai pada sekolah dari semua jenjang dan jenis 

sekolah dalam perundang-undangan yang berlaku sangat kuat. 

Dari beberapa landasan perundang-undangan di atas, jelaslah 

bahwa pendidikan agama merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib 

ada di semua jenjang dan jalur pendidikan. Dengan demikian eksistensinya 

sangat strategis dalam usaha mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu 

meningkatkan ketakwaan peserta ddik terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Dengan demikian di samping berfungsi sebagai tranfers of knowledge PAI 

 
13 UU Sisdiknas Tahun 2003, hlm. 10 
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juga merupakan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Islam serta 

rekonstruksi nilai-nilai baru. 

 

     2. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan pendidikan Islam menurut Al-Attas lebih pada 

mengembalikan manusia kepada fitrah kemanusiaannya, bukan 

pengembangan intelektual atas dasart manusia sebagai warga negara, yang 

kemudian identitas kemanusiaannya diukur sesuai dengan perannya dalam 

kehidupan bernegara. Menurutnya, konsep pendidikan Islam pada 

dasarnya berusaha mewujudkan manusia yang baik, manusia yang 

sempurna atau manusia universal yang sesuai dengan fungsi utama 

diciptakannya. Manusia itu membawa dua misi sekaligus, yaitu sebagai 

hamba Allah (‘abdullah) dan sebagai khalofah di bumi (khalifah fi al-

ardh)14 

Pendapat di atas juga dipertegas oleh Hasan Langgulung yang 

mengatakan bahwa pendidikan dalam Islam merupakan refleksi dari tujuan 

penciptaan manusia15, sebagaimana firman Allah: 

 ) 162 :  ةدئاملا ( نیملاعلا بر { تاممو يایحمو يكسنو يتالص نإ لق

Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan 

matikuhanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam (QS. Al-Maidah {5}: 

162) 

 

 
14 Lahir 1931, beliau adalah pemikir kontemporer Muslim pertama yang mendifinisikan arti 
pendidikan secarasistematis, menegaskan dan menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menurut 
Islam bukanlah untuk menghasilkan warga negara atau pekerja yang baik, melainkan untuk 
menciptakan manusia yang baik. Lihat Prof Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud, Konsep al0 Attas 
Tentang Ta’dib ( Gagasan Pendidikan yang Tepat dan Komprehensif dalam Islam), dalam Majalah 
ISLAMIA, Thn I, No. 6  Juli-September 2005, hal. 76 
15 Hasan Laggulung,  Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisis Psikologis, Filsadat dan Pendidikan, 
Jakarta: Pustaka Husa Baru, 2004, hal. 28-29. 
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Pendidikan agama di sekolah bertujuan menumbuhkan dan 

menigkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

penghayatan, pengalaman, serta pengalaman peserta didik tentang agama 

Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal 

keimanan, ketakwaannya terhadap Allah SWT serta berakhlak mulia 

dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan 

dapat melanjutkan pada tingkat yang lebih tinggi16. 

Pendidikan agama dimaksudkan untuk meningkatkan potensi 

spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang berman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mjulia. Akhlak 

mulia mencakup: etika budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari 

pendidikan agama.. peningkatan potensi spiritual mencakup pengalaman, 

pemahamanm dan penanaman nilai-nilai keagamaan serta pengamalan 

nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif 

kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya 

bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang 

aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk 

Tuhan17. 

Dengan demikian, pendidikan agama Islam diharapkan 

menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, 

takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan 

kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa dan martabat. 

Manusia seperti itu diharapkan tangguh dalam menghadapi tantangan, 

hambatan, dan perubahan yang muncul dalam pergaulan masyarakat baik 

dalam lingkungan lokal, nasional, regional mapun global.  

Malik Fajar  menggambarkan pendidikan seperti “ ibadah haji”.  

Menurutnya bahwa ibadah haji merupakan totalitas ibadah manusia kepada 

Tuhan. Suatu ibadah yang mensyaratkan akumulasi berbagai “ 

kemampuan “ (istitha’ah), antara lain: kemampuan fisik, akal, dan spiritual 
 

16 Muhaimin, Paradigma Pendidikan islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di 
Sekolah,  Bandung: Remaja Rosydakarya 2008, hlm  80-83 
17 Penjelasan PP no 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan. 
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serta materi. Ibadah haji tidak akan sempurna bila para jamaah yang 

melaksanakannya memiliki kekurangan dari beberapa kemampuan dasar 

tersebut18.  

Oleh karena itu, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan 

metode pembelajaran siswa dengan standar kompetensi dan kompetensi 

Dasar. Pencapaian seluruh kompetensi dasar prilaku terpuji dapat 

dilakukan melalui penanaman nilai-nilai agama. peran semua unsur 

sekolah, orang tua siswa dan masyarakat sangat penting dalam mendukung 

keberhasilan pencapaian tujuan Pendidikan Agama Islam. 

Adapun tujuan Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 

Tingkat Atas adalah sebagai berikut: 

1. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, 
pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, 
pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik 
tentang Agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang 
terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah 
SWT. 

2. Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan 
berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan,  rajin 
beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, 
bertoleransi ( tasammuh),  menjaga keharmonisan secara 
personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam 
komunitas seklah19.    

 
Berkaitan dengan toleransi, hal ini dijelaskan dalam al-Qur’an 

surah al- Hujurat, ayat 13 berikut:  
 هللا نإ .مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ اوفرلاعتل لئابقو ابوعش مكنلعجو ىثنأو الكذ نم مكنقلخ انإ سانلا اھی أی

 ) 13 :تارجحلأ . ریبخ میلع

“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perumpuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal- 
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu 
adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal “20 

 
18 Malik Fajar,  Holistika Pemikiran Pendidikan, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm. 44 
19 Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar Tingkat SMA, MA, SMALB, SMK, dan MAK, 
Lampiran 3,2 
20 Khadim al- Haramain asy- Syarifain,  Al- Qur’an dan Terjemahnya, 1428 H, hlm. 847 
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Sedangkan pendidikan agama yang diselenggarakan di sekolah 

umum berfungsi untuk: 
1. Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt 

serta akhlak mulia peserta didik secara optimal yang telah 
ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga. 

2. Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman dalam meniti 
kehidupan untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia 
maupun di akherat kelak. 

3. Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan 
social melalui penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam 
yang berkaitan dengan hubungan social kemasyarakatan. 

4. Perbaikan kesalahfahaman, kesalahan dan kelemahan peserta 
didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengamalan agama 
Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Pencegahan peserta didik dari hal-hal negative baik yang 
berasal dari pengaruh budaya asing maupun kehidupan social 
kemasyarakatan  yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-
hari. 

6. Pengajaran tentang pengetahuan ilmu keagamaan secara umum, 
system dan fungsionalnya dalam kehidupan sehingga terbentuk  
pribadi muslim yang sempurna 

7. Penyiapan dan penyaluran peserta didik untuk mendalami 
pendidikan agama ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi21. 

 

Untuk mengimplementasikan fungsi pendidikan agama tersebut, maka 

pendidikan agama tidak bisa berdiri sendiri dan terpisah dengan mata 

pelajaran lainnya, sebaliknya pendidikan agama Islam justeru harus 

menjadi ruh dan spirit bagi mata pelajaran lain. 

 

3. Kurikulum Pendidikan Agama  Islam. 

Dalam dunia pendidikan, istilah kurikulum ditafsirkan dalam 

pengertian yang berbeda-beda oleh para ahli. Kurikulum dalam istilah 

pendidikan sebagaimana pendapat Ronald C. Doll  The curriculum of a 

school is a formal and informal content and process by which learner gain 

knowledge and understanding, decelop, skills and alter attitudes 

appreciations and values  under the auspice of that scholl” ( kurikulum 

 
21 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran: Upaya Re-Aktualisasi Pendidikan 
Islam, Malang, LKP2I, 2009, hlm. 59-60 
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sekolah adalah muatan dan proses, baik formal maupun informal yang 

diperuntukkan bagi pembelajar untuk memeproleh pengetahuan dan 

pemahaman mengembangkan keahlian dan mengubah apresiasi sikap dan 

nilai dengan bantuan sekolah).22 Sedangkan Maurice Dulton mengatakan “ 

The curriculum is now gwnerally considered to be all of the experiences 

the learners have under the ausvices of the school” ( kurikulum dipahami 

sebagai pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh pembelajar di 

bawah naungan sekolah. Dalam konteks pendidikan Islam, kurikulum 

berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik/ guru dengan peserta didik 

untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-

nilai23. Sedangkan al-Khauly (1981) dalam Muhaimin mendefinisikan 

kurikulum ( al-Manhaj) sebagai seperangkat rencana dan media untuk 

mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan 

yang diinginkan.  Syafruddin Nurdin mendefinisikan kurikulum berupa 

aktivitas apa saja yang dilakukan sekolah dalam rangka mempengaruhi 

anak dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan.24 Dalam koteks ini, 

segala aktivitas yang terjadi di sekolah seperti kegiatan belajar mengajar, 

mengatur strategi dalam proses belajar mengajar, cara mengevaluasi 

program pengajaran. Dalam makna yang lebih luas, kurikulum dapat 

dimaknai sebagai sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, 

olah raga dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya 

di dalam dan di luar sekolah dengan maksud menolongnya berkembang 

secara menyeluruh  dalam segala segi dalam mengubah tingkah laku 

mereka sesuai dengan tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Abdullah 

Idi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk 

 
22 Ronald C. Doll,  Curriculum Improvement, Decision Making and Process, Boston: Allyn 

and Bacon, 1996,p. 15 
23 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, 

dan Perguruan Tinggi, Jakarta: Remaja Grafindo Persada, 2010, hal. 1  
24 Syafruddin  Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, 
hal. 34 
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menggunakan aktivitas belajar mengajar.25 Kurikulum merupakan syarat 

mutlak dan ciri utama pendidikan sekolah atau pendidikan formal, 

sehingga ia tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan dan 

pembelajaran. Setiap praktek pendidikan diarahkan untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu, baik aspek pengetahuan (cognitive), sikap 

(affective) maupun keterampilan (psikomotorik). Untuk mengembangkan 

kompetensi-kompetensi  tersebut perlu adanya bahan atau materi yang 

disampaikan melalui proses pembelajaran dengan menggunakan metode 

dan media yang cocok dengan karakteristik bahan pelajaran. Dan untuk 

mengetahui keberhasilan pembelajaran perlu adanya evaluasi dengan cara, 

jenis dan bentuk tertentu pula. 

Dari beberapa definisi di atas, kurikulum bisa dimaknai dalam tiga 

konteks, yaitu sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh 

peserta didik (course if studies), sebagai pengalaman belajar ( learning 

experiences) dan sebagai rencana program belajar ( leraning plan). 

Pengertian kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus 

ditempuh oleh peserta didik merupakan konsep kurikulum yang sampai 

saat ini banyak mewarnai teori-teori dan praktik pendidikan. Dalam makna 

ini, kurikulum sering dikaitkan dengan usaha untuk memperoleh ijazah, 

sedangkan ijazah itu sendiri adalah keterangan yang menggambarkan 

kemampuan seseorang yang mendapatkan ijazah tersebut. 

Pengertian kurikulum sebagai pengalaman belajar mengandung 

makna bahwa kurikulum adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh 

anak didik baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah asal kegiatan 

tersebut berada di bawah tanggung jawab dan monitoring guru (sekolah). 

Dalam pemahaman kedua ini tidak dibedakan apakah kegiatan anak didik 

itu intra kurikuluer atau ekstra kurikuler, asal aktivitas anak didik tersebut 

di bawah kontrol, bimbingan dan tanggung jawab guru (sekolah) maka ia 

adalah bagian dari kurikulum sekolah. Misalnya mengikuti sholat jamaah, 

 
25 Abdullah Idi,  Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2007, hal. 205 
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sholat jum’at di masjid yang berada di lingkungan sekolah, mengikuti 

Taman Pendidika al-Qur’an, olah raga, dan sebagainya. Karena semua itu 

di bawah kontrol sekolah maka itu adalah bagian dari kurikulum. 

Kurikulum sebagai sebuah program/ rencana pembelajaran, 

tidaklah hanya berisi tentang program kegiatan, tetapi juga berisi tentang 

tujuan yang harus ditempuh beserta alat evaluasi untuk mengetahui 

keberhasilan pencapaian tujuan, di samping itu, juga berisi tentang alat 

atau media yang diharapkan mampu menunjang pencapaian tujuan 

tersebut. Kurikulum sebagai suatu rencana disusun untuk melancarkan 

proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah  

atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Kurikulum sebagai 

rencana pembelajaran ini juga diikuti oleh UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 

2003 yang mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan 

pengaturan tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu. 

Dalam ilmu pendidikan Islam, kurikulum merupakan bahan-bahan 

ilmu pengetahuan yang diproses di dalam sistem kependidikan Islam. Ia 

juga menjadi salah satu bahan masukan yang mengandung fungsi sebagai 

alat pencapai tujuan pendidikan Islam. 

Menurut sifatnya, kurikulum pendidikan Islam dipandang sebagai 

cermin idealitas Islam yang tersusun dalam bentuk serangkaian program 

dan konsep dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Dengan 

memperhatikan program yang berbentuk kurikulum, dapat diketahui jenis 

cita-cita / tujuan  yang hendak diwujudkan oleh proses kependidikan Islam 

itu.  Arifin memberikan pengertian kurikulum sebagai suatu bentuk 

kegiatan yang harus dilakukan bersama oleh guru dan anak didik yang 

mengandung makna pedagogis, baik dalam institusi formal maupun non 

formal.26 

 
26 Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan 

Interdisipliner, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hal. 136. 
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Dari uraian di atas, dapat difahami bahwa kurikulum pendidikan 

Islam merupakan suatu rangkaian program yang mengarah pada kegiatan 

belajar mengajar secara terencana, sistematis, dan mencerminkan cita-cita 

para pendidik sebagai  pembawa norma islami 

4. Ciri-Ciri Kurikulum Pendidikan Agama Islam 

Menurut Al- Syaibani yang dikutip oleh Tafsir, bahwa kurikulum 

pendidikan Islam seharusnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Kurikulum pendidikan Islam harus menonjolkan mata pelajaran 
agama dan akhlak. 

b. Kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan pengembangan 
menyeluruh aspek pribadi siswa, yaitu aspek jasmani, akal, dan 
rohani. 

c. Kurikulum pendidikan Islam memperhatikan keseimbangan antara 
pribadi dan masyarakat; dunia dan akherat; jasmani, akal, dan 
rohani manusia 

d. Kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan seni halus, 
yaitu ukir, pahat, tulis indah, gambar dan sejenisnya. 

e. Kurikulum pendidikan Islam mempertimbangkan perbedaan-
perbedaan kebudayaan yang sering terdapat di tengah kehidupan 
manusia karena perbedaan tempat dan juga perbedaan zaman, 
kurikulum dirancang sesuai dengan kebudayaan itu.27 

Oemar Muhammad At-Taomi Asy-Syaibani sendiri menyebutkan lima 

ciri kurikulum pendidikan Islam, yaitu: 

a. Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan, 
kandungan, metode, alat dan tehniknya. 

b. Memiliki perhatian yang luas dan kandungan yang menyeluruh 
c. Memiliki keseimbangan antara kandungan kurikulum dari segi 

ilmu dan seni, kemestian, pengalaman, dan kegiatan pengajaran 
yang beragam. 

d. Berkecenderungan pada seni halus, aktivitas pendidikan jasmani,, 
latihan militer, pengetahuan tehnik, latihan kejuruan dan bahasa 
asing untuk perorangan maupun bagi mereka yang memiliki 
kesediaan, bakat dan keinginan. 

 
27 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspekktif Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2005, hal. 65-67  
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e. Keterkaitan kurikulum dengan kesediaan, minat, kemampuan, 
kebutuhan, dan perbedaan perorangan di antara mereka.28  

Ciri-ciri di atas menggambarkan adanya berbagai tuntutan yang harus  

ada dalam kurikulum pendidikan Islam. Tuntutan ini terus berkembang 

sesuai dengan  sesuai dengan tantangan zaman yang dihadapi. Tantangan 

pendidikan Islam di zaman sekarang tentu sangat berbeda dengan zaman 

klasik dulu. Tuntutan di zaman sekarang ini lebih kompleks. Oleh karena 

itu, sebaiknya ada ciri-ciri permanen dan ciri-ciri responsif terhadap 

tuntutan zaman di dalam kurikulum pendidikan Islam. Ciri-ciri permanen 

merupakan ciri-ciri elementer yang melekat pada pendidikan Islam, 

misalnya dijiwai oleh nilai-nilai katauhidan. Sedangkan ciri-ciri responsif 

merupakan sikap dalam menghadapi tuntutan perkembangan zaman, 

seperti bersikap adaptif-selektif terhadap kecenderungan global. 

Di samping ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam, Asy-Syaibani juga 

mengemukakan prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar kurikulum 

pendidikan Islam, yaitu sebagai berikut:  

a. Pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran-ajaran 

dan nilai-nilainya. 

b. Prinsip menyeluruh (universal) pada tujuan-tujuan dan kandungan-

kdanungan kurikulum. 

c. Keseimbangan yang relatif antara tujuan-tujuan dan kandungan-

kandungan kurikulum. 

d. Ada pertautan antara bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan 

pelajar. 

e. Pemeliharan perbedaan individual di antara pelajar  dalam bakat, 

minat, kemampuan, kebutuhan dan masalahnya serta memelihara 

perbedaan di antara alam dan masyarakat. 

f. Prinsip perkembangan dan perubahan. 

 
28 Oemar Muhammad At-Taomu as-Syaibani,  Falsafah Pendidikan Islam: Alih Bahasa 

Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hal. 490-512 
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g. Prinsip pertautan antara mata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas 

yang terkandung dalam kurikulum.29 

 Sedangkan Arifin30 mengemukakan beberapa prinsip yang harus 

ada dalam kurikulum pendidikan Islam, sebagai berikut: 

a. Kurikulum pendidikan yang sejalan dengan idealitas Islam adalah 

kurikulum yang mengandung materi (bahan) ilmu pengetahuan 

yang mampu berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup 

islami 

b. Untuk berfungsi sebagai alat yang efektif mencapai tujuan tersebut, 

kurikulum harus mengandung tata nilai islami yang intrinsik dan 

ekstrinsik yang mampu merealisasikan tujuan pendidikan Islam. 

c. Kurikulum yang islami itu diproses melalui metode yang sesuai 

dengan nilai yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam. 

d. Kurikulum, metode, dan tujuan pendidikan Islam harus saling 

berkaitan dan saling menjiwai dalam proses mencapai produk yang 

dicita-citakan menurut agama Islam. 

Dari beberapa prinsip kurikulum pendidikan Islam di atas, terdapat 

salah satu prinsip yang berusaha menyesuaikan pendidikan Islam dengan 

kemajuan zaman. Prinsip dimaksud adalah prinsip perkembangan dan 

perubahan. Prinsip ini menunjukkan adanya dinamika dari kondisi yang 

serba kekurangan menuju kondisi yang lebih sempurna atau perubahan 

yang positif – konstruktif, yaitu suatu perubahan yang dirancang dengan 

menambahkan  hal tertentu yang merupakan titik lemah pada kurikulum 

masa lalu yang selanjutnya diaplikasikan secara efektif dalam 

pembelajaran  guna menghasilkan kemampuan para siswa secara potensial 

dan maksimal. 

 

 
29 Asy-Syaibani,  Falsafah Pendidikan Islam ... , hal. 519-523 
30  Afirin, Ilmu Pendidikan Islam ..., hal. 141 
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5.    Pengembangan Silabus  Pendidikan Agama Islam. 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/ atau kelompok 

mata pelajaran/ tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, 

kompetensi dasar, materi pokok/ pembelajaran, sumber/ bahan/ alat 

belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi 

dasar dalam materi pokok/ pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan 

indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. 

Silabus kurikulum adalah pengorganisasian dari sejumlah indikator 

pencapaian hasil belajar ke dalam satuan bahan ajar beserta uraiannya 

dalam satuan kelas (semester) yang secara hierarkis fungsional dalam 

urutan waktu tertentu guna mencapai kemampuan dasar yang ditetapkan.  

Silabus kurikulum disusun pada lingkungan daerah dan sekolah di 

susun oleh guru-guru mata pelajaran atau beberapa guru dari kelompok 

mata pelajaran pendidikan agama Islam (MGMP) bersama/ atas bimbingan 

kepala sekolah dan pengawas pendidikan agama serta dapat 

memberdayakan stakeholder setempat. 

 

6. Prinsip Pengembangan Silabus 

Pengembangan silabus dapat  dilakukan oleh para guru secara mandiri 

atau berkelompok dalam sebuah madrasah atau beberapa madrasah, 

kelompok musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) pada atau kelompok 

kerja guru (KKG), Mapenda Kandepag Kabupaten Kota 

Di samping itu, dapat disusun secara mandiri oleh guru apabila guru 

yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi 

madrasah dan lingkungannya. Apabila guru mata pelajaran belum dapat 

melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak 

madrasah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata 

pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh 

madrasah tersebut. 

Dalam pengembangan silabus harus memegang prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 
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a. Ilmiah  

Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam 

silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

keilmuan.  

b. Relevan  

Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian 

materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, 

sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. 

c. Sistematis 

Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara 

fungsional dalam mencapai kompetensi. 

d. Konsisten 

Adanya komponen yang konsisten antara kompetensi dasar, 

indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar dan 

sistem  penilaian. 

e. Memadai 

Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber 

belajar, dan sistem penialaian cukup untuk menunjang pencapaian 

kompetensi dasar. 

f. Aktual dan kontekstual 

Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber 

belajar dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, 

teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa 

yang terjadi. 

g. Fleksibel 

Keseluruahan komponen silabus dapat mengakomodasikan seluruh 

keragaman seluruh peserta didik, pendidik, serta dinamika 

perubahan yang terjadi di madrasah dan tuntutan masyarakat. 

h. Menyeluruh 

Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi 

(kongnitif, afektif, psikomotorik). 



32 
 

7. Langkah- Langkah Pengembangan Silabus 

Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penyusunan silabus 

adalah sebagai   berikut: 

a. Mengembangkan indikator 

Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar yang 

menunjukkan tanda-tanda, perbuatan dan atau respon yang dilakukan atau 

ditampilkan oleh peserta didik. Indikator dirumuskan sesuai dengan 

karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik dan 

dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat 

diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar dalam menyusun alat 

penilaian. Kriteria indikator adalah sebagai berikut: 

1) Sesuai tingkat perkembangan berfikir peserta didik. 

2) Berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

3) Memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari (life 

skills). 

4) Menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik secara utuh 

(kongnitif, afektif, dan psikomotorik). 

5) Memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan. 

6) Dapat diukur/ dapat dikuantifikasi. 

7) Memperhatikan ketercapaian standar kelulusan  secara nasional. 

8) Berisi kata kerja operasional 

9) Tidak mengandung pengertian ganda (ambigu). 

Dengan berbagai kriteria Indikator di atas bisa diterapkan karena 

merupakan kompetensi dasar yang lebih speaifik. Apabila 

serangkaian indikator dalam satu kompetensi dasar sudah tercapai, 

berarti target KD tersebut sudah terpernuhi. Perumusan idnikator 

dimaksudkan untuk menjawab bagaimana kita dapat mengetahui 

bahwa siswa telah mencapai hasil belajar tertentu. Guru 

menggunakan indikator sebagai dasar untuk penilaian.  
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b. Mengidentifikasi materi ajar/ materi pokok 

Materi pokok merupakan bagian dari struktur keilmuan suatu bahan 

kajian yang berupa bidang ajar, proses, keterampilan, konteks, dan atau 

pengertian konseptual . dalam mengidentifikasikan materi pokok/ 

materi ajar harus dipertimbangkan: 

1) Tingkat perkembangan fisik 

 

c. Mengembangkan kegiatan pembelajaran 

 

Mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 
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B. KONSEP DASAR  PENDIDIKAN KARAKTER 

1. Hakekat Pendidikan Karakter 

Pendidikan karekter sering disebut dengan pendidikan budi pekerti, 

sebagai pendidikan nilai moralitas manusia yang disadari dan dilakukan 

dalam tindakan nyata. Dalam pelaksanaannya terdapat unsur proses 

pembentukan nilai  dan sikap yang didasari pada pengetahuan betapa 

pentingnya pendidikan nilai itu dilakukan. Dan, semua nilai moralitas 

yang disadari dan dilakukan itu bertujuan untuk membantu manusia 

menjadi manusia yang lebih utuh.  Menurut Masnur Muslich 31 bahwa 

nilai adalah sesuatu yang membantu orang dapat lebih baik  hidup bersama 

dengan orang lain dan dunianya (lierning to live together) untuk menuju 

kesempurnaan. Nilai itu menyangkut berbagai bidang kehidupan seperti 

hubungan sesama (orang lain, keluarga), diri sendiri (learning to be), 

hidup bernegara, alam dunia, dan tuhan. Dalam penanaman nilai moralitas 

tersebut unsur kognitif (pikiran, pengetahuan, kesadaran), dan unsur 

afektif (perasaan) juga unsur psikomotor (perilaku). 

 

Era globalisasi merupakan proses yang mendorong umat manusia 

untuk berajak dari cara hidup dengan wawasan nasional semata-mata ke 

arah cara hidup dengan wawasan global. Dalam hal ini dunia dipandang 

sebagai suatu system yang utuh, bukan sekedar sebagai kumpulan dari 

keeping-keping geografis yang bernama ”Negara” atau “bangsa”. Dalam 

situasi kehidupan yang bersifat global ini gejala-gejala serta masalah 

tertentu hanya dapat dipahami dan seselesaikan dengan baik apabila 

diletakkan dalam kerangka local, nasional maupun regional. Dalam hal ini 

konsep “era globalisasi” berarti suatu kurun waktu atau zaman yang 

ditandai oleh munculnya berbagai gejala serta masalah yang menuntut 

umat manusia dituntut untuk menggantikan pola-pola persepsi dan pola-

 
31 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan dan Krisis Multidimensional, ( 
Jakarta, Bumi Aksara:2011), 67 
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pola berpikir tertentu, dari pola-pola yang bersifat nasional semata-mata ke 

pola-pola yang bercakupan global. Dalam era seperti ini hal-hal tertentu 

yang terjadi dalam kehidupan kita dapat memperoleh arti yang menembus 

batas-batas fisik dari tempat kejadian semula. Dalam zaman seperti ini 

suatu peristiwa lokal atau nasioanal dapat mencuat menjadi peristiwa 

global. Tanpa kita kehendaki, peristiwa tertentu dapat menarik perhatian 

dunia luas dan menjdai peristiwa penting yang dipandang menyangkut 

kepentingan masyarakat dunia. 

Pada sisi lain, ada ungkapan yang menyatakan bahwa harapan besar 

masyarakat terletak pada karakter tiap individu. Ungkapan ini bila 

diartikan secara lebih luas mengandung makna bahwa tiap individu 

berperan dalam pembangunan peradaban. Hal ini karena masyarakat 

sendiri terdiri dari individu sehingga untuk membangun masyarakat, peran 

tiap individu sangat dibutuhkan. 

Di dalam lingkungannya, individu dituntut untuk beradaptasi. 

Adaptasi yang dilakukan oleh manusia ini akan membentuk peradaban, 

sesuatu yang membedakan manusia dengan mahluk hidup lain. Peradaban 

ini berupa sistem-sistem simbolik (matematika, bahasa, musik), budaya, 

serta aturan-aturan sosial yang dibuat oleh manusia dan mengarahkan 

tingkah laku manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya yang 

dalam arti yang sangat luas adalah dunianya. Vygotsky (dalam Miler, 

1999) dalam perkembangan dan adaptasi manusia dalam lingkungan 

tempat tinggalnya, fungsi kognisi manusia berperan di dalamnya. 

Pengendalian kognisi manusia ini diatur dalam suatu fungsi mental yang 

disebut sebagai higher mental function. Higher mental function ini 

berkembang melalui proses internalisasi, dimana hal-hal yang ada di luar 

individu menjadi bagian dari individu itu sendiri. Hal yang  diinternalisasi 

oleh manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup dan 

internalisasi ini mampu terjadi bila individu di masa awal hidupnya 

mendapatkan guidance dari orang-orang di sekitarnya. Guidance inilah 

yang termanifestasikan dalam pendidikan. 
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Dengan demikian, pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke 

dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan 

masyarakat jadi beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer 

ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu sebagai sarana 

pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturisasi dan sosialisasi). Anak 

harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar 

kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling 

mendasar, yaitu (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, 

ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian 

unggul, dan kompetensi estetis; (2)Kognitif yang tercermin pada kapasitas 

pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (3) psikomotorik yang 

tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, 

kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis. 

 

2. Pendidikan Karekter  

Pada millenium kedua ini, Indonesia memerlukan sumber daya  

manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama 

dalam pembangunan. Untuk memenuhi sumber daya manusia tersebut, 

pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan UU 

No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 yang 

menyebutkan bahwa “ 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional 
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab32. 
 

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa 

pendidikan di setiap jenjang harus diselenggarakan secara sistematis guna 

 
32 UU No 20 Tahun 2003, hlm. 7 
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mencapai tujuan tersebut. Hal itu berkaitan dengan pembentukan karakter 

peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun 

dan berinteraksi dengan masyarakat. Berdasarkan penelitian di Harvard 

University Amerika Serikat (dalam Akbar, 2000), ternyata kesuksesan 

seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan 

teknis (hard skill) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan 

orang lain (soft skill). Penelitian ini mengungkapkan bahwa kesuksesan 

hanya ditentukan sekitar 20 persen oleh hard skill dan sisanya 80 persen 

oleh soft skill. Bahkan, orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil 

dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan soft skill daripada hard 

skill. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan karakter peserta 

didik sangat penting untuk ditingkatkan. 

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, 

dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan 

dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hokum, tata karma, 

budaya, dan adat istiadat.  

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai 
karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen 
pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 
melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan 
sehingga menjadi manusia insan kamil33.  
 
Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen 

(stakeholders) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen 

pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan 

penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata 

pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan 

kokurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja 

seluruh warga dan lingkungan sekolah. 

 
33 Masnur Muslich, Pendidikan karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, Jakarta: 
Bumi Aksara, 2011, hlm. 84 
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Menurut UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan bahwa Jalur pendidikan 

terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling 

melengkapi dan memperkaya. Pendidikan informal adalah jalur 

pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan informal sesungguhnya 

memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar dalam keberhasilan 

pendidikan. Peserta didik mengikuti pendidikan di sekolah hanya sekitar 7 

jam per hari, atau kurang dari 30%. Selebihnya (70%), peserta didik 

berada dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jika dilihat dari aspek 

kuantitas waktu, pendidikan di sekolah berkontribusi hanya sebesar 30% 

terhadap hasil pendidikan peserta didik. 

Selama ini, pendidikan informal terutama dalam lingkungan 

keluarga belum memberikan kontribusi berarti dalam mendukung 

pencapaian kompetensi dan pembentukan karakter peserta didik. 

Kesibukan dan aktivitas kerja orang tua yang relative tinggi, kurangnya 

pemahaman orang tua dalam mendidik anak di lingkungan keluarga, 

pengaruh pergaulan di lingkungan sekitar, dan pengaruh media elektronik 

ditengarai bisa berpengaruh negatif terhadap perkembangan dan 

pencapaian hasil belajar peserta didik. Salah satu alternatif untuk 

mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pendidikan karekter 

terpadu, yaitu memadukan dan mengoptimalkan kegitan pendidikan 

onformal lingkungan keluarga dengan pendidikan formal di sekolah. 

Dalam hal ini, waktu belajar peserta didik di sekolah perlu dioptimalkan 

agar peningkatan mutu hasil belajar, terutama pembentukan karakter 

peserta didik sesuai tujuan pendidikan dapat dicapai. 

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada 

setiap mata pelajaran. Materi pelajaran yang berkaitan dengan norma atau 

nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, 

dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, 

pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi 
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menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan 

peserta didik sehari-hari di masyarakat. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah 

merupakan salah satu media yang potensial untuk pembinaan karakter dan 

peningkatan mutu akademik peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu 

pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensial, bakat 

dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan 

oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan 

berkewenangan di sekolah. Melalui kegiatan ekstrakurikuler diharapkan 

dapat mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial, serta 

potensi dan prestasi peserta didik. 

Pendidikan karakter di sekolah juga sangat terkait dengan 

manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah 

sebagaimana pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, dan 

dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah secara 

memadai. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi, nilai-nilai yang perlu 

ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik dan 

tenaga kependidikan, dan komponen terkait lainnya. Dengan demikian, 

manajemen sekolah merupakan salah satu media yang efektif dalam 

pendidikan karakter di sekolah. 

Menurut Buchori (2007) dalam Masnur Muslih34, pendidikan 

karakter seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara 

kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengalaman 

nilai secara nyata. Permasalahan pendidikan karakter yang selama ini ada 

di setiap satuan pendidikan perlu segera dikaji, dan dicari alternatif-

alternatif solusinya, serta perlu dikembangkannya secara lebih operasional 

sehingga mudah diimplementasikan di sekolah. 

 

 
 

34 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter, 87 
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3. Nilai-Nilai Karakter yang  terkandung dalam Kurikulum PAI SMA 

 

Ada sejumlah nilai yang dikembangkan oleh Ulama Salaf, yaitu ikhlas, 

tawakkal, sabar dan syukur, yang mestinya juga dikembangkan oleh 

anggota organisasi di lembaga pendidikan Islam termasuk di madrasah 

yang ada di lingkungan pesantren. Nilai-nilai tersebut mampu menjadikan 

lembaga pendidikan Islam tetap bertahan di tengah masyarkat dan 

kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah lembaga pendidikan Islam 

semakin tinggi. Diantara beberapa nilai yang dikembangkan di lingkungan 

lembaga pendidikan Islam adalah sebagai berikut: 

1) Ikhlas 

Ikhlas menurut Sayyid Sabiq adalah berkata, beramal, beramal, dan 

berjihad mencari ridha Allah, tanpa mempertimbangkan harta, 

pangkat, status, popularitas, kemajuan atau kemunduran; supaya dia 

dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan amal dan kerendahan 

akhlaknya serta dapat berhubungan langsung dengan Allah35. Paling 

tidak ada tiga unsur keikhlasan36 : 

a) Niat yang ikhlas (ikhlas an-niyah). Dalam Islam niat adalah 

seseorang  muslim harus dilandasi mencari ridha Allah semata, 

bukan didasari motif lain. Faktor niat menetukan diterima atau 

tidaknya amal pernuatan seseorang. Betapa pun secara lahir 

amal perbuatan seseorang baik tetapi kalau niatnya bukan 

karena Allah, amalan-amalan itu akan sia-sia. 

b) Beramal sebaik-baiknya (itqan al-‘amal). Niat yang ikhlas harus 

disertai perbuatan yang sebaik-baiknya. Seseorang yang 

mengaku ikhlas harus membuktikannya dengan melakukan 

pekerjaan sebaik-baiknya. Kualitas pekerjaan tidak ada 

kaitannya dengan imbalan materi, sehingga setiap orang muslim 

harus melakukannya secara professional. 

 
35 Sayyid Sabiq., Islamuna (Beirut: Dar al-Fikr, 1982) 37.�
36 Yunahar Ilyas., Kuliah Akhlak (Yogyakarta: LPPI, 2011) 30-33. 
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c) Pemanfaatan hasil usaha dengan tepat (jaudah al-‘ada). Sebuah 

pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang ikhlas dan dilakukan 

dengan sebaik-baiknya, harus dilengkapi dengan unsur ikhlas 

yang ketiga, yaitu memanfaatkan hasilnya secara maksimal 

sesuai dengan tuntunan agama. Seorang siswa setelah ikhlas 

menuntut ilmu, belajar dengan rajin dan tekun, setelah 

mendapatkan ilmu yang cukup, kemudian harus dilihat apakah 

ilmunya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, untuk 

kepentingan umat atau untuk kepentingan lainnya. Ikhlas atau 

tidaknya seseorang dalam bekerja diukur dari: niat, bekerja 

sungguh-sungguh, dan hasil kerjanya dimanfaatkan untuk 

kepentingan sesuai tuntutan agama. 

Orang ikhlas adalah orang yang tidak pernah sombong 

menerima pujian dan tidak pula larut dan mundur dengan cacian, ia 

hanya berbuat semata-mata karena Allah. 

2) Sabar 

Sabar37 adalah menahan dan mengekang (al-habs wa al-kuf). 

Secara terminologis, sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu 

yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah. 38Apa yang tidak 

disenangi tidak selamanya terdiri dari hal-hal yang tidak disukai, 

tetapi juga bias hal-hal yang disenangi, misalnya kenikmatan 

duniawi yang disukai oleh hawa nafsu. Dalam konteks ini sabar 

adalah mengekang diri dari memperturutkan hawa nafsu. Dalam al-

Qur’an dijelaskan: 

 
 

 
37 Dalam  Al-Qur’an sifat sabar selalu dikaitkan dengan sifat-sifat mulia lainnya. Ia dikaitkan 
dengan keyakinan (QS. 32:24), syukur (14:5), tawakkal (16:41-42) dan takwa (3:15-17). 
38 Yusuf Al-Qardhawi, Ash Shabr fi Al-Qur’an, Kairo: Maktabah Wahbah, 1989, hlm. 8 
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“dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. 
Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. 
Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka 
mengucapkan inna lillahi wainna ilayhi rajiun. Mereka itulah yang 
mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan 
mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.”39 

 

Dalam konteks sekarang, keampuhan sabar telah dibuktikan 

oleh psikolog Daniel Goldman. Ia menyatakan bahwa yang 

menetukan sukses tidaknya seseorang bukanlah kecerdasan 

emosional diukur dari kemampuan manusia mengendalikan emosi 

dan menahan diri. Dalam ajaran Islam kemampuan tersebut dikenal 

dengan sabar, jadi orang sabar adalah orang yang paling tinggi 

kecerdasan emosionalnya. Pendapat tersebut sejalan apa yang 

dikatakan oleh Salim Ngudaiman (penulis buku Mustalahat al-

Qur’aniyyah), bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang 

itu karena dua hal, pertama, kurang sabar dalam hal-hal yang 

dicintainya dan kedua, kurang sabar terhadap hal-hal yang tidak 

disukainya.40 Budaya kerja yang didasari oleh nilai sabar dalam 

bekerja antara lain: 

a) Tidak pernah mengeluh terhadap setiap tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya 

b) Selalu melakukan yang terbaik dan berpikir positif 

c) Mampu bekerjasama dalam tim yang solid 

d) Menerima kritik dan saran dengan lapang dada 

 
39 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahnya. Surat Al-Baqarah (2:155-157). 
40 Waryono Abdul Ghafur, Tafsir Sosial: mendialigkkan Teks dengan Konteks (Yogyakarta: Elsaq 
Press, 2005)  40. 
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e) Menyampaikan semua informasi (kebenaran) kepada yang 

berhak dan mampu menjaga rahasia. 

 

3) Tawakkal 

Tawakkal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan 
kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan atas segala sesuatu 
kepada Allah. 41Seorang muslim hanya boleh bartawakkal kepada 
Allah  semata, sebagaimana firman Allah: 

 
“Dan kepunyaan Allah-lah apa yang ghaib di langit dan 

di bumi dan kepada-Nya-lah dikembalikan urusan-urusan 
semuanya, Maka sembahlah Dia, dan bertawakkallah 
kepada-Nya. dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa 
yang kamu kerjakan.”42 

Tawakkal adalah buah dari keimanan. Setiap orang yang 

beriman harus yakin bahwa semua urusan kehidupan, semua 

manfaat, semua musbah ada di tangan Allah, dia akan menyerahkan 

semuanya kepada Allah dan ridho dengan segala keputusan-Nya. Ia 

tidak khawatir menghadapi masa depan, tidak kaget dengan segala 

kejutan. Hatinya tenang, karena yakin akan keadilan dan rahmat-

Nya. Oleh sebab itu, iman yang sesungguhnya harus diikuti sikap 

tawakkal. Al-Qur’an menyebutkan. "dan Hanya kepada Allah 

hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang 

beriman"43. Bertawakkal bukan berarti melupakan ikhtiar. 

Rasulullah selalu mendorong umatnya untuk bekerja keras, dan 

beliau berdo’a agar dijauhkan dari sifat malas. 

 
41 Muhammad Ibn ‘alan ash Shiddiqi., Dalil al Falihin (Riyadl: Dar al Ifta, tt.,I) 256. 
42 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahnya. Surat Huud (11:123). 
43 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahnya. Surat Al-Maaidah (5:23). 
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Sikap tawakkal akan mengantarkan pelakunya memiliki 

ketenangan batin, keseimbangan diri, sehingga ia tidak mudah 

terguncang dengan semua peristiwa terjadi. Bila seseorang berusaha 

dengan sungguh-sungguh, mengerahkan semua potensi yang 

memiliki untuk mewujudkan rencana-rencana yang telah disusun 

secara matang, dan kemudian gagal, ia tidak terputus asa. Ia akan 

meneriamanya swbagai ujian, sebaliknya bila ia memperoleh 

kesuksesan ia tidak akan sombong dan berbangga diri dan lupa diri. 

Selain itu tawakkal akan mengantarkan seseorang untuk percaya 

diri menghadapi masa depan, ia tidak akan takut dan cemas. Yang 

usaha keras telah dilakukan, hasilnya semua diserahkan kepada 

Allah. Dalam al-Qur’an disebutkan: “barangsiapa yang bertawakkal 

kepada Allah niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya.44” 

Budaya kerja yang didasari oleh nilai tawakkal dalam berkerja 

anatara lain: 

a. Selalu melakukan yang terbaik 

b. Selalu membuat perencanaan untuk mewujudkan cita-citanya 

c. Selalu berpikir positif dan tidak berputus asa 

d. Memiliki rasa percaya diri 

e. Terus belajar dan sungguh-sungguh 

f. Selalu berdo’a untuk mewujudkan cita-citanya. 

4) Syukur 

Syukur adalah memuji si pemberi nikmat atas kebaikan yang 

telah diterimanya45.syukur memiliki tiga dimensi, bila ketiga 

dimensi tidak ada dalam diri seseorang ia belum disebut dengan 

orang yang bersyukur; pertama, mengikuti nikmat dengan hati, 

mengucapkan secara lahir dan menggunakannya untuk taat kepada 

Allah. Dengan demikian syukur terdiri dari hati, lisan dan anggota 

 
44 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahnya. Surat Ath-Thalaaq  (65:23). 
45 Waryono Abdul Ghafur., Op.Cit., 46. 
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badan. Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk bersyukur:  

sebagaiman diterangkan dalam al-Qur’an: 

 
”Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat 

(pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah 

kamu mengingkari (nikmat)-Ku.46” 

Perintah Allah untuk bersyukur itu manfaatnya kembali kepada 

manusia tidak untuk kepentingan Allah, karena Dia tidak 

membutuhkan apa-apa dari alam semesta ini. Allah menyatakan: 

 

 
"Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka 
Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa 
yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi 
Maha Terpuji"47.  

 

 
 

”Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; 
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah 
(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), 
Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"48. 

 
Manfaat bersyukur akan kembali kepada pelakunya, dan 

menjadikan pelakunya sebagai manusia yang optimis, dan tidak 
 

46 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahnya. Surat Al-Baqarah (2:152). 
47 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahnya. Surat Luqman (31:12). 
48 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahnya. Surat Ibrahim (14:7). 
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mudah mengeluh, dalam kondisi apa saja. Apa yang ia terima 

merupakan anugerah Allah yang harus dimanfaatkan sebaik-

baiknya sesuai perintah Allah. Orang bersyukur akan menemukan 

ketenangan dan kedamaian hidup, sebaiknya mereka yang tidak 

bersyukur tidak akan menuai ketenangan dan ketentraman hidup, 

bahkan ia akan butuh miskin.49 Segala aktivitas dan hasil yang 

didasari oleh nilai syukur dalam bekerja antara lain: 

a) Menerima setiap tugas yang diberikan kepadanya 

b) Tidak mengeluhkan kondisi yang ada 

c) Selalu berbuat yang terbaik 

d) Menjalin hubungan baik dengan semua warga pesantren atau 

sekolah 

e) Menolong teman yang mengalami kesusahan 

f) Bekerjasama dalam kegiatan yang positif 

g) Mendiskusikan masalah-masalah pekerjaan dengan guru dan 

stakeholder 

h) Memiliki toleransi dan empati terhadap orang lain 

i) Menghargai pendapat orang lain 

 

5) Amanah. 

Amanah adalah bisa dipercaya dan memiliki akar yang sama 

dengan kata “iman”. Sifat amanah lahir dari kekuatan iman. Semakin 

menipis keimanan seseorang semakin pudar pula sifat amanahnya. Dalam 

pengertian sempit, amanah adalah memelihara titipan dan mengembalikan 

titipan tersebut kepada pemiliknya dalam bentuk semula. Dalam 

pengertian yang luas amanah mencakup banyak hal: menyimpan rahasia 

orang, menjaga kehormatan orang lain dan dirinya, menunaikan tugas-

tugas yang diberikan kepadanya dan lain sebagainya. Tugas yang 

dipikulkan Allah kepada umat manusia disebut dengan amanah, amanah 

taklif inilah yang paling berat dan besar, bahkan gunung, langit, lautan, 
 

49 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahnya. Surat Nahl (16:112). 
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pohon dan lainnya tidak sanggup memikulnya. Kemudian manusia dengan 

kelebihan yang diberikan oleh Allah dalam bentuk pikiran, akal, perasaan, 

kehendak dan sebagainya mau memikulnya50. 

Semua tugas yang dibebankan kepada manusia wajib dilaksanakan 

sebaik-baiknya karena kelak dia harus mempertanggungjawabkannya di 

hadapan Allah SWT. Semua perbuatan betapa pun kecilnya, akan dihisab 

oleh Allah, “Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dharrah 

pun, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan 

kejahatan seberat dharrah pun niscaya dia akan melihatnya. 

Nilai amanah mampu mengantarkan manusia menjadi pribadi yang 

kokoh dan tidak mudah tergoda. Dalam setiap kelompok masyarakat orang 

yang amanah akan banyak dicari karena keteguhannya, dalam sebuah 

organisasi orang yang amanah akan mudah mendapatkan kepercayaan dari 

orang lain. Allah menyatakan bahwa semua nikmat yang dianugrahkan Allah 

kepada umat manusia adalah amanah yang harus dipelihara dan pergunakan 

dengan sebaik-baiknya. Harta benda, kesehatan, ilmu, jabatan, anak, usia 

adalah amanah yang harus dipelihara dan dipertanggungjawabkan.

 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan 

 
50 Muhammad Al- Ghazali, dkk., Wasiat Taqwa, Terj. Husein Muhammad (Jakarta: Bulan Bintang, 
1986) 125-156. 
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barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.51 

 

6). Hormat Kepada Hak-hak Orang Lain 

Perbuatan apapun yang sifatnya merendahkan, mengejek dan 

menghina orang lain baik dari segi kepribadiannya, karyanya, postur 

tubuhnya maupun keasaan sosialnya dilarang dalam Islam. Sikap-sikap 

tersebut melahirkan perasaan sakit hati dan dendam. Oleh karena itu, setiap 

individu muslim hendaknya berusaha sekuat kemampuan untuk menahan 

diri dari sikap yang membuat orang lain merasa direndahkan. Manusia yang 

baik adalah mereka yang selalu memperhatikan dan memberikan 

pertolongan kepada orang-orang yang tidak mampu atau lemah disekitarnya. 

Inilah ajaran yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW: “sebaik-baik 

manusia adalah orang yang selalu memberi manfaat kepada manusia lain.”52 

Menghormati dan menghargai karya orang lain dilakukan tanpa 

memandang derajat, status, warna kulit, atau pekerjaan orang tersebut 

karena hasil karya merupakan pencerminan pribadi seseorang. Berkarya 

artinya melakukan atau mengerjakan sesuatu sampai menghasilkan sesuatu 

yang menimbulkan kegunaan atau manfaat dan berarti bagi semua orang. 

Karya tersebut dapat berupa bernda, rasa atau hal lainnya. Islam sangat 

menganjurkan umatnya agar saling menghargai satu sama lain. Sikap 

menghargai terhadap orang lain tentu didasari oleh jiwa yang santun atau al-

hilmu yang dapat menumbuhkan sikap menghargai orang di luar dirinya. 

Kemampuan tersebut harus dilatih terlebih dahulu untuk mendidik jiwa 

manusia sehingga mampu bersikap penyantun. 

Cara yang bisa diwujudkan untuk menghargai hasil karya orang lain 

adalah dengan tidak mencela hasil karya orang tersebut meskipun hasil 

karya itu menurut kita jelek. Memberikan penghargaan terhadap hasil karya 

 
51 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahnya. Al-Baqarah (2:283). 
52 Bukhari., Tafsir Surah 3: Fadhailul Madiinah. Hal 8. Dan Muslim, Imarah, hal.710. 
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orang lain sama dengan menghargai penciptanya sebagai manusia yang 

ingin dan harus dihargai. Bisa menghargai hasil karya orang lain merupakan 

sikap yang luhur dan mulia yang menggambarkan keadilan seseorang 

karena mampu menghargai hasil karya yang merupakan saksi hidup dan 

bagian dari diri orang lain tanpa melihat kedudukan, derajat, martabat, 

status, warna kulit dan pekerjaan orang tersebut. 

 

“Dan orang-orang yang Telah menempati kota Madinah dan 
Telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), 
mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka 
(Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati 
mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); 
dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka 
sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara 
dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung”53 

 
7). Mencintai Pekerjaan dan Mau Bekerja Keras 

Dalam al-Qur’an “kerja” diungkapkan dengan berbagai istilah. Al-

Qur’an menyebutnya sebagai “amalan”, terdapat tidak kurang dari 260 

mushtaqqat (derivatnya), mencakup pekerjaan lahiriah dan batiniah. 

Disebut “fi’lun” dalam sekitar 99 derivatnya, dengan konotasi pada 

pekerjaan lahiriah. Disebut dengan kata “sun’un”, tidak kurang dari 17 

derivat, dengan penekanan makna pada pekerjaan yang menghasilkan 

keluaran (output) yang bersifat fisik. Disebut juga dengan kata 

”taqdimun”, dalam 16 derivatnya, yang mempunyai penekanan makna 

pada investasi untuk kebahagiaan hari esok. 

 
53 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahnya. Al-Hasyr  (59:9). 
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Pekerjaan yang dicintai Allah SWT adalah yang berkualitas. Untuk 

menjelaskannya, al-Qur’an mempergunakan empat istilah: “Amal Salih”, 

tak kurang dari 77 kali; amal yang ”Ihsan”,lebih dari 20 kali; amal yang 

“Itqan”,disebut 1 kali; dan “Al-Birr”, disebut 6 kali. Pengungkapannya 

kadang dengan bahasa perintah, kadang dengan bahasa anjuran. 

Al-Qur’an sebagai pedoman kerja kebaikan, kerja ibadah, kerja 

taqwa atau amal shalih, memandang kerja sebagai kodrat hidup. Al-Qur’an 

menegaskan bahwa hidup ini untuk ibadah54. Maka, kerja dengan 

sendirinya adalah ibadah, dan ibadah hanya dapat direalisasikan dengan 

kerja dalam segala manifestasinya.55 

Jika kerja adalah ibadah dan status hukum ibadah pada dasarnya 

adalah wajib, maka status hukum kerja pada dasarnya juga wajib. 

Kewajiban ini pada dasarnya bersifat individual, atau fardhu ’ain, yang 

tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Hal ini berhubungan langsung 

dengan pertanggungjawaban amal yang juga bersifat individual, dimana 

individu lah yang kelak akann mempertanggungjawabkan amal masing-

masing. Untuk pekerjaan yang langsung memasuki wilayah kepentingan 

umum, kewajiban menunaikannya bersifat kolektif atau sosial, yang 

disebut dengan fardhu kifayah, sehingga lebih menjamin konteks 

kewajiban sosial ini tetap sentral. Setiap orang wajib memberikan 

kontribusi dan partisipasinya sesuai kapasitas masing-masing, dan tidak 

ada toleransi hingga tercapai tingkat kecukupan (kifayah) dalam ukuran 

kepentingan umum. 

 

 

 
54 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahnya. Adz-Dzariyat  (56). 
55 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahnya. Diakomodir dari surat Al-Hajj  (77-78) 
dan Al-Baqarah (177). 
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BAB III 
PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN 
 

Pada bagian ini, peneliti memaparkan data-data  dengan mengacu pada 

tiga fokus penelitian, yaitu: Model pembelajaran PAI yang efektif, manajemen 

(merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan/mengevaluasi) pengembangan 

kurikulum PAI dalam meningkatkan efektifitas pembelajaran pendidikan karakter, 

dan dampak pengembangan kurikulum PAI terhadap peningkatan efektifitas 

pemelajaran pendidikan karakter di SMAN 1 Mataram. 

a. Model Pembelajaran PAI di SMA N 1 Mataram 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang melibatkan unsur manusia (guru 

dan peserta didik), material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, bahwa 

pembelajaran dimaknai sebagai upaya membelajarkan siswa untuk belajar. 

Dengan cara seperti ini mengakibatkan siswa mempelajari ssuatuu dengan cara 

lebih efektif dan efisien. 

Dalam konteks pembelajaran PAI seperti dipaparkan di atas, guru-guru 

agama Islam di SMAN 1 Mataram mensinergikan unsur-unsur tersebut  yang 

disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran. Sebagaimana  dikatakan oleh 

Rifa’i: 

Sebelum mulai mengajarkan materi PAI, terlebih dahulu saya membuat 
persiapan dalam bentuk RPP. Dalam RPP tersebut tergambar jenis metode yang 
saya gunakan sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin 
dicapai. Misalnya, ketika membahas materi PAI yang berkaitan dengan aspek al-
Qur’an/Hadits dengan kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran  yang ingin 
dicapai adalah siswa dapat membaca al-Qur’an dengan fasih, mengartikan ayat al-
Qur’an per-kata, dan memahami isi kandungan al-Qur’an, maka dalam 
pembelajaran tersebut saya menggunakan pendekatan pembelajaran yang 
bervariasi, yaitu  metode latihan, ceramah, dan pemberian tugas.56  

 

Lebih lanjut Rifa’i menuturkan bahwa: 

 
56 Rifa’i, Guru PAI, wawancara, 4 Nopember 2014 
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Dalam pembelajaran PAI  dengan materi yang terkait dengan aspek 
keimanan, saya berusaha mengintergrasikan materi tersebut dengan 
pelajaran yang lain yaitu pelajaran IPA. Sebagai contoh ketika saya 
membahas materi terkait dengan hari kiyamat, dimana masalah kiyamat ini 
adalah masalah verbal yang kalau materi tersebut disampaikan dengan 
mengadalkan metode ceramah saja maka dapat dipastikan tujuan 
pembelajaran yaitu agar anak meyakini akan terjadinya peristiwa kiyamat 
itu tidak tercapai secara maksimal. Karena itu, untuk membantu anak dalam 
menanamkan keyakinan tentang peristiwa tersebut, saya menyiapkan  satu 
buah balon dan beberapa potongan kertas yang bertuliskan nama-nama 
benda yang ada di atas dunia. Setelah peralatan tersebut tersedia, maka saya 
minta salah seorang anak memasukkan potongan kertas tersebut ke dalam 
balon kemudian balonnya ditiup oleh siswa yang bersangkutan sedangkan 
siswa yang lainnya memperhatikan proses peniupan balon itu. Setelah balon 
mengembang dengan sempurna, saya mengeluarkan peniti dan saya berikan 
kepada  seorang anak, anak tersebut saya suruh maju dan menusuk balon 
tersebut. Sambil balon ditusuk, saya bertanya kepada mereka apa yang 
terjadi setelah balon  ditusuk. Mereka serentak menjawab, balonnya 
meledak dan kertas-kertas yang ada di dalam balon teraebut berhamburan. 
Setelah mereka menjawab demikian, baru saya mengatakan demikianlah 
ibarat peristiwa kiyamat itu. Jika kiyamat telah tiba, kondisi manusia akan 
berhamburan bagaikan ane-ane yang beterbangan di atas langit, 
sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surah al-Qaari’ah ayat 4. 57 

Demikian pula halnya dengan pembelajaran pendidikan moral, Rifa’i 

menuturkan:  

Untuk membina mental keagamaan /karakter peserta didik di SMAN 1 
Mataram, saya sebagai guru agama dan sekaligus pembina Risma selalu 
menganjurkan siswa untuk mengikuti berbagai jenis kegiatan keagamaan 
yang diadakan di sekolah. Mengingat kegiatan-kegiatan yang keagamaan 
yang berlangsung di sekolah secara  langsung maupun tidak langsung dapat 
dijadikan sebagai wadah dalam membina karakter siswa. Sebagai contoh, 
dalam perayaan hari besar agama, ketika perayaan hari besar Islam diadakan 
seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad saw, yang terlibat dalam 
kepanitiaan tidak hanya siswa yang beragama Islam saja, akan tetapi siswa 
di luar agama Islam pun yang terlibat dalam kepengurusan OSIS SMAN 1 
Mataram ikut terlibat. Demikian pula halnya jika siswa yang beragama 
Hindu sedang merayakan hari besarnya, seperti perayaan kuningan dan 
galungan yang diadakag di sekolah, maka siswa muslim yang tergabung 
dalam kepengurusan OSIS juga ikut membantu dalam mempersiapkan 

 
57 Rifa’i, wawancara, Nompember 3014 
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segala sesuatu yang dibutuhkan. Dari sini siswa dilatih untuk saling 
menghormati dan saling membantu dalam menyelesaikan suatu masalah58. 

 
Sedangkan Ratna menuturkan bahwa: 

Sebagai guru agama yang mengajar di kelas II, setiap memulai awal 
pelajaran di semester yang bersangkutan, saya beserta guru agama yang 
lain selalu mengadakan pertemuan intern untuk menyamakan persepsi 
terhadap materi yang akan saya sampaikan. Dan menurut saya, bahwa 
pertemuan tersebut sangat besar manfaatnya bagi saya pribadi. Saya 
katakan demikian, karena dalam pertemuan itu, masing-masing dari kami 
menyampaikan beberapa permasalahan dan sekaligus pengalaman  yang 
kami alami selama mengajarkan materi pendidikan agama Islam. 
Berdasarkan shering pendapat dan pengalamn itulah kemudian saya 
menyusun program pembelajaran sebagaimana yang dimuat dalam RPP. 
Sedangkan terkait dengan model pembelajaran yang dianggap paling efktif 
dalam meningkatkan pembelajaran pendidikan karakter, menurut saya 
sangat bervariasi, hal itu sangat bergantung pada jenis/sifat materi dan 
tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sebagai contoh, ketika saya 
menyampaikan materi tentang pengurusan jenazah, maka menurut saya 
model pembelajaran yang efektif itu adalah: ceramah (untuk memberikan 
pengetahuan kepada mereka yang bersifat kognitif), praktik ( untuk melatih 
mereka dalam mengurus janazah, mulai dari memandikan, mengkafankan, 
mensholatkan, sampai dengan menguburkan jenazah itu sendiri. Dalam 
pengurusan janazah ini terintegrasi empat kemampuan yang dihadapkan 
dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan satu pokok bahasan. Keempat 
kemampuan dimaksud adalah kemampuan spiritual ( siswa memiliki 
pengetahuan keagamaan tentang berbagai hukum dalam pengurusan 
janazah), kemampuan sosial (memiliki kepedulian terhadap sesama 
manusia) , kemampuan kognitif (memiliki pengetahuan/keilmuan tentang 
bacaan, doa dalam pelaksanaan sholat janazah) , dan kemampuan 
psikomotorik (siswa dapat memandikan, mensolatkan, mengkafani janazah 
dengan benar sesuai syari’at Islam)59 

 

Senada dengan penuturan Ratna,  Rifa’i juga mengatakan: 

Sebagai guru agama yang dipercayakan mengajarkan pelajaran agama Islam 
di kelas X,  dimana kita kehaui berdsama bahwa mulai tahun pelajaran 
2013/2014 ini kelas X sudah mulai menggunakan kurikulum 2013, maka 
saya dalam mengajarkan materi agama kepada anak-anak selalu berusaha 

 
58 Ratna, wawancara, September 2014 
59 Rifa’i, Guru PAI,wawancara, 4 Nopember 2014 
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agar Kompetensi Inti (KI) 1 menyangkut kompetensi atau sikap spiritual, 
Kompetensi Inti (KI) 2 menyangkut kompetensi sosial, Kompetensi Inti 3 
menyangkut kognitif, dan Kompetensi Inti 4 menyangkut kemampuan 
psikomotorik itu dapat berjalan dengan beriringan, maka dalam 
pembelajaran PAI (materi haji) umpamanya, saya menerapkan pendekatan 
integrasi antar aspek yang ada di PAI itu sendiri yang terdiri dari aspek Al-
Qur’an agar anak memeiliki kemampuan dalam membaca ayat al-Qur’an 
yang berkaitan dengan haji, aspek fikih agar anak mengetahui hukum 
pelaksanaan ibadah haji, aspek kognitif agar anak memiliki pengetahuan 
/keilmuan tentang haji, dan aspek psikomotorik agar anak mampu 
melaksanakan ritual ibadah haji dengan benar sesuai dengan petunjuk 
Rasululloh Muhammad saw. 60  

Sedangkan terkait dengan upaya yang dilakukan dalam mengatasi 

kekurangan jam pelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia, 

Nurmukminah menuturkan: 

Solusi yang saya tempuh untuk mengatasi kekurangan jam tersebut, di 
antaranya dengan menganjurkan  siswa/siswi untuk mengikuti kegiatan 
keagamaan yang diadakan di sekolah ini terutama sekali yang terkait 
dengan kegiatan ekskul (ekstra kurikuler). Di samping itu, saya juga 
melakukan pengembangan di bidang metode. Terkait dengan 
pengembangan metode ini, ada beberapa langkah yang saya lakukan, 
antara lain:1) membagi siswa menjadi beberapa kelompok di mana 
masing-masing kelompok saya kasi judul yang berbeda antara kelompok 
yang satu dengan lainnya. Setelah itu saya memberikan tugas kepada 
masing-masing kelompok untuk mencari materi yang terkait dengan judul 
tersebut untuk dipresentasikan pada pertemuan yang akan datang.  
selanjutnya masing-masing kelompok secara bergiliran maju kedepan 
kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. 2)  terkait dengan 
materi haji, dengan berpakaian ihram, saya mengajak siswa/siswi ke 
asrama haji yang ada di jalan lingkar selatan untuk mempraktikkan 
pelaksanaan/manasik haji. Di tempat itu, sebelum pelaksanaan manasik 
haji dimulai terlebih dahulu saya memperkenalkan kepada mereka tentang 
macam-macam haji, yaitu haji tamattu’, haji ifrad dan haji qiran, berikut 
cara pelaksanaannya masing-masing. Setelah itu siswa/siswi saya ajak 
memulai melaksanakan ibadah haji yang diawali dengan ihram (niat untuk 
melaksanakan ibadah haji/ibadah umrah) yang dilaksanakan di bir ‘Ali 

 
60 Rifa’i, Guru PAI kls X, wawancara, Nopember 2014 



55 
 

yaitu suatu tempat yang berada di antara Madinah dan Makkah. Kemudian 
setelah sampai di Makkah dilanjutkan dengan pelaksanaan ibadah thawah  
(mengelilingi ka’bah) dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam) 
sebanyak tujuh kali putaran, dan dilanjutkan dengan sai ( berlari-lari kecil 
antara bukit shafa dan marwah sebanyak tujuh kali putaran yang dimulai 
dari bukit shafa dan berakhir di bukit marwah, dan setelah itu diakhiri 
dengan tahallul (memotong rambut minimal tiga helai) yang menandakan 
bahwa yang bersangkutan boleh menanggalkan pakaian ihramnya sampai 
tiba waktunya untuk melaksanakan rangkaian rukun haji pada tanggal 9 
zul hijjah. 3) terkait dengan materi pelajaran, saya melakukan penyesuaian 
materi yang akan disampaikan dengan kondisi atau peristiwa yang terjadi. 
Sebagai contoh, dalam kurikulum bahwa dibagian awal yang dimuat 
adalah beberapa ayat al-Qur’an, sementara pada awal tahun ajaran, 
bertepatan dengan peristiwa hijrah rasul, maka materi yang saya 
sampaikan adalah yang terkait dengan hijrah rasul61. 

Penerapan beberapa model pembelajaran PAI seperti yang 

dituturkan oleh guru-guru PAI di atas, diperkuat dengan pengakuan siswa-

siswi SMAN 1 Mataram. Berikut adalah penuturan beberapa siswa-siswi 

SMAN 1 Mataram yang peneliti wawancarai: 

Hari Gunawan menuturkan sebagai berikut: 

Menurut pengalaman saya bahwa dalam pembelajaran PAI guru-guru 
agama di SMA N 1 Mataram mengajar kami dengan metode yang 
bervariasi sesuai dengan jenis materi yang disampaikan. Sebagai contoh, 
ketika bapak guru sedang menyampaikan materi terkait dengan al-Qur’an, 
kami disuruh menghafal ayat-ayat al-Qur’an yang ada di buku paket sesuai 
dengan tema yang dibahas. Dan bagi penghafal pertama diberikan bonus 
nilai ganda, sedangkan bagi yang belum hafal diberi kesempatan satu 
minggu lagi untuk menghafalnya. Jika tetap tidak hafal, maka siswa yang 
bersangkutan diberikan sanksi yang bervariasi sesuai dengan pilihan 
siswa62 

Demikian pula halnya dengan  Afrizal, ia menuturkan bahwa: 

Disamping menerapkan metode yang bervariasi dalam pembelajaran 
agama di dalam kelas, kami selaku siswa SMAN 1 Mataram juga sering 
mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di SMAN 1 
Mataram. Dimana kegiatan-kegiatan  dimaksud dikategorikan menjadi 
empat sifat, yaitu kegiatan yang bersifat harian seperti kegiatan membaca al-

 
61 Wawancara, September 2014 
62 Hari Gunawan, Siswa klas XII IPS, wawancara Nopember 2014 
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Qur’an dipagi hari sebelum jam pertama dimulai, dan sholat zuhur 
berjamaah yang dilanjutkan dengan penyampain hadits ar-Ba’in an-Nawawi 
oleh anggota Risma (Remaja Masjid SMAN 1 Mataram). Kegiatan yang 
bersifat mingguan, berupa pelaksanaan sholat jum’at di sekolah dimana 
yang bertugas sebagai khatib adalah siswa yang tergabung dalam 
kepengurusan Risma. Kegiatan bulanan berupa diskusi keagamaan yang 
dibimbing oleh senior alumni SMAN 1 Mataram. Kegiatan tahunan berupa 
tadabbur alam ke beberapa lokasi untuk merenungkan kebesaran ciptaan 
alam dan mengakui serta menikmati kebesaran ciptaan Allah, pesantren 
kilat, yang pelaksanaannya dengan mengunjungi dan menetap di  pondok 
pesantren tertentu guna merasakan kesederhanaan kehidupan serta 
mengikuti kegiatan atau rutinitas santri di pondok pesantren tersebut, 
berperan serta dalam kegiatan  pemberian ta’jil (buka puasa) bagi pengguna 
jalan dengan menjajalkan makanan dan minuman untuk buka puasa bersama 
yayasan DASI NTB, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut secara 
tidak langsung dapat menjadi sarana dalam membina mental siswa untuk 
berkarakter yang sesuai dengan karakter islami63 

Berikut ini dipaparkan hasil observasi peneliti terkait dengan 

pelaksanaan kegiatan imtak yang berlangsung pada hari Jum’at tanggal 26 

September 2014, di SMAN 1 Mataram: 

Tepat pukul 06.45 – 07.15 sejumlah guru berdiri  berjejer  menyambut 
kedatangan siswa/siswi. Siswa putra disambut dan bersalaman langsung 
dengan bapak-bapak guru, sedangkan siswi putri di arahkan agar besalaman 
dengan ibu-ibu guru.  Bagi siswa/siswi yang sudah bersalaman, sebagian di 
antara mereka masuk ke dalam kelas masing-masing untuk menaruh 
tas/bukunya sedangkan sebagian lainnya langsung menuju lapangan tengah 
guna mengikuti kegiatan imtak. Sembari menunggu kumpulnya siswa/siswi 
di tengah lapangan, siswa/siswi yang menjadi anggota Risma (Remaja Islam 
SMAN 1) secara bergiliran memimpin bacaan shalawat badar. Tepat pukul 
07.15 kegiatan imtak dimulai yang diawali dengan pembacaan surat yasin 
yang dipandu oleh seorang siswa anggota risma yang dilanjutkan dengan 
penyampaian ceramah imtak oleh bapak H. Faizun (koordinator BK). Disaat 
berlangsungnya ceramah imtak tersebut, dua orang siswa dan dua orang 
siswi berkeliling sambil menenteng sajadah sebagai wadah (tempat siswa-
siswi menaruh uang/amal jariyah  di tengah-tengah siswa-siswi yang sedang 
khusyu’ mendengarkan ceramah tersebut. Menurut kepala sekolah  kegiatan 
sisiwa yang berkeliling sambil membawa sajadah tersebut dinamakan 

 
63 Afrizal, Ketua Risma, wawancara , Desember 2014 
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“sajadah berjalan”. Dari hasil sajadah berjalan tersebut dapat dipergunakan 
untuk membangun musholla yang ada di SMA N 1 Mataram.64 

Sebelum guru agama memasuki kelas, siswa/siswi yang beragama 

selain islam (non muslim) mereka keluar meninggalkan kelas menuju 

tempat  tertentu yang telah disediakan untuk mengikuti pelajaran agama 

atau doa bersama yang dipimpin oleh guru agama yang bersangkutan. 

Sesaat kemudian,  guru agama memasuki kelas sambil mengucapkan 

salam kepada siswa/siswinya. Dan dilanjutan dengan mengkondisikan 

kelas termasuk mengabsen siswa dan sebagainya. Proses belajar 

mengajar Pendidikan Agama Islam diawali dengan pembacaan doa 

bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Guru agama meminta masing-

masing kelompok secara  bergiliran untuk maju ke depan guna 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ketua kelompok memimpin 

jalannya diskusi. Ketua kelompok mempersilahkan masing-masing 

anggotanya untuk membacaan hasil kerja kelompoknya Secara 

bergantian mereka saling sambung menyambung menyampaikan materi  

yang diawali dengan pembacaan ayat al-Qur’an sesuai dengan judul atau 

tema yang dibagikan, dan dilanjutkan dengan pembacaan terjemah atau 

artinya.  Kemudian membacaa ayat atau hadits yang terkait dengan 

materi yang dibahas dan terakhir penjelasan secara umum oleh 

perwakilan kelompoknya dan sekaligus mengakihiri presentasinya 

dengan mengucapkan hamdalah dan permintaan mafaat jika ada 

kekeliruan. Setelah itu dilanjutkan dengan kelompok lain untuk 

melakukan hal yang sama. Menurut Ibuk Nurmukminah, bahwa 

kelompok yang terbaik akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan 

hasil kerjanya pada saat pelaksanaan imtak yang berlangsung pada setiap 

hari jum’at.65    

Dalam menentukan metode sebagai pendekatan dalam pembelajaran 

PAI, komponen materi pelajaran merupakan bagian terpenting dalam 
 

64 Observasi dan wawancara, September 2014 
65 Observasi, September 2014 
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kegiatan pembelajaran yang berlangsung  baik di dalam maupun di luar 

kelas. Materi juga merupakan alat atau sarana yang bisa mengantarkan 

kepada tercapainya tujuan pendidikan. 

Komponen isi/ materi kurikulum berkenaan dengan pengetahuan 

ilmiah dan jenis pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa 

agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Dalam menentukan isi kurikulum baik yang berkenaan dengan 

pengetahuan ilmiah maupun pengetahuan belajar disesuaikan dengan 

tingkat dan jenjang pendidikan, perkembangan yang terjadi dalam 

masyarakat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, guru-guru agama yang 

megajar pada SMAN 1 Mataram memandang bahwa isi/ materi agama 

yang dimuat dalam kurikulum sudah cukup memadai untuk 

menghantarkan  ketercapaian tujuan pembelajaran. Hanya saja sifat dan 

strukturnya yang masih dirasakan perlu untuk disempurnakan dan direvisi. 

Kegiatan penyempurnaan dan peninjauan kembali struktur materi PAI 

dalam kurikulum itulah menurut pemahaman guru-guru agama yang ada di 

SMAN 1 Mataram dipandang sebagai upaya pengembangan kurikulum 

PAI. Terkait dengan itu, maka guru agama  sebelum menetapkan materi / 

isi ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ( RPP), mereka terlebih 

dahulu membuat rancangan dengan mengadakan analisis materi, analisis 

kebutuhan yaitu menganalisa kebutuhan peserta didik dalam rangka 

melanjutkan studi di perguruan tinggi dan menganalisa kebutuhan sesuai 

dengan perkembangan kehidupan di tengah-tengah masyarakat sebagai 

pengguna lulusan, analisis latar belakang peserta didik yaitu 

mempertimbangkan tingkat kemampuan intelektual dan  latar belakang 

sekolah mereka.  Hal ini sejalan dengan  penuturan  M. Rifa’i: “  
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Pada prinsipnya materi pendidikan agama yang dimuat dalam 
kurikulum menurut saya sudah padat, hanya saja sifat dan posisinya 
yang perlu di tinjau kembali. Maksud saya bahwa materi atau isi 
kurikulum PAI itu sifatnya masih global dan sangat singkat, 
sehingga perlu pengembangan atau penambahan materi yang 
disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa serta  kondisi 
masyarakat sekitar66.  

Apa yang dikatakan oleh Mujahidin tersebut sesuai dengan kondisi 

masyarakat setempat Sebagai contoh, ketika kita berbicara tentang bab 

munakahat (pernikahan) terutama pada pokok bahasan perwalian. Dalam 

kurikulum tersebut hanya mencantumkan tiga macam hakim, yaitu wali 

akrab, wali hakim dan wali ‘adlal. Dimana wali akrab itu adalah wali yang 

sudah ditentukan tingkat atau urutannya berdasarkan kedekatan nashab 

atau keturunan, wali hakim adalah wali yang dalam prosesi pernikahan 

tersebut, calon mempelai perempuan dinikahkan oleh hakim atau petugas 

yang berwenang untuk menikahkannya, dan wali ‘adlal adalah wali yang 

enggan menikahkan anak perempuannya. Sedangkan yang sering terjadi di 

kalangan masyarakat adalah adanya sebagian wali yang mewakilkan 

perwaliannya kepada orang lain untuk menikahkan putrinya. Dan orang 

yang ditunjuk sebagi wakil untuk menikahkan putri dari orang yang 

diwakilkan itu disebut wali taukil. Ini adalah salah satu dasar 

pertimbangan saya mengembangkan materi/isi kurikulum terkait dengan 

pembahasan munakahat itu sendiri. Pengembangan materi seperti ini 

dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan siswa dan sekaligus kebutuhan 

masyarakat sekitar sebagai pengguna lulusan. Disaat saya menjelaskan 

tentang perwalian, terkadang anak menanyakan tentang pernikahan yang 

terjadi di sinetron, apakah akad nikah seperti itu sudah dianggap sah dan 

apakah pasangan tersebut sudah resmi menjadi pasangan suami isteri, dan 

sebagainya. Demikian pula dengan kasus-kasus yang lainnya.  Seperti 

masalah thalak, dimana dalam kurikulum masalah thalak ini tidak dimuat 

secara detail, dengan kata lain hanya mencatumkan garis-garis besarnya 

saja. Terkait dengan itu, untuk kelengkapan pembahasan tentang thalak 
 

66 M. Rifa’i, wawancara,19 Nopember 2014  
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tersebut, maka guru agama sangat berperan dalam mengembangkannya. 

Hanya saja sampai saat ini, pengembangan materi atau isi kurikulum 

seperti itu hanya terbatas dalam bentuk penyampaian lisan di saat 

mengajar di depan kelas saja, belum dimuat secara rinci dalam bentuk 

rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Keadaan-keadaan seperti 

inilah yang menjadi inspirasi saya sebagai guru agama untuk 

mengembangkan materi pelajaran agama Islam di sekolah ini.  

Pengakuan yang sama disampaikan oleh Ratna67: 

Kalau saya cermati materi/isi kurikulum PAI yang ada pada 
kurikulum 2013 ini, menurut hemat saya bahwa kurikulum 2013 ini 
sifatnya instan dalam artian semuanya ready for use (sudah siap pakai), 
dengan kata lain bahwa dengan kurikulum 2013 tersebut guru tidak lagi 
perlu merancang dan menyusun silabi seperti kurikulum sebelumnya. 
Tugas guru hanya sebagai fasilitator dan motivator. Dalam kurikulum ini 
75 % berorientasi kepada keaktifan siswa dan 25 % kreativitas guru. 
Namun walaupun demikian, guru tidak boleh lengah, dengan kata lain 
guru harus lebih kreatif untuk mencarikan solusi terhadap materi yang 
akan diajarkan ketika siswa menghadapi kesulitan dalam memahami dan 
menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Sedangkan ditinjau dari 
segi muatan atau isinya, bahwa kurikulum 2013 ini  tidak lagi berbicara 
tentang haji, padahal haji merupakan bagian dari rukun Islam. Terhadap 
kasus tersebut, maka tugas guru agama adalah merancang dan sekaligus 
mengembangkannya dimana penerapannya dilaksanakan pada waktu-
waktu tertentu lewat praktik langsung di asrama haji yang berlokasi di 
jalan Lingkar Selatan kota Mataram. Di samping kenyataan tersebut, 
masih terdapat beberapa materi agama yang dalam kompetensi dasar atau 
KD-nya, hanya memuat secara ringkas saja. Sebagai contoh, pada materi 
al-Qur’an, salah satu KD-nya berisikan siswa dapat membaca al-Qur’an 
dengan fasih. Nah untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran seperti itu, 
saya sebagai guru agama berusaha sedapat mungkin mengembangkan 
materi tersebut dengan memasukkan materi tajwid dan makharijul huruf  
baik dalam penyampaian materi maupun dalam penentuan indikator. Di 
samping itu, saya juga menyingung asbabun nuzul ayat yang 
bersangkutan, ketika saya menyampaikan materi yang di dalamnya ada 
ayat-ayat al-Qur’an yang berkenaan dengan materi itu sendiri. Sedangkan 
terkait dengan materi janazah, disaat saya menyampaikan materi tentang 
pengurusan janazah, saya mengajak siswa/siswi menuju masjid/ musholla 
yang ada di sekolah untuk melakukan praktik pengurusan janazah, mulai 
dari memandikan, mengkafankan dan sekaligus mensholatkan. Alat peraga 

 
67 Ratna, Wawancara, Nopemberi 2014 
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yang saya pakai untuk praktik tersebut adalah bonek laki-laki  untuk 
praktik pengurusan janazah laki-laki, dan jika mayatnya perempuan, maka 
boneka tersebut tinggal diganti kepalanya dengan kepala boneka 
perempuan. Sebelum memulai praktik pengurusan janazah tersebut, 
terlebih dahulu saya menjelaskan kepada siswa kaefiyat atau tatacara 
pengurusan janazah tersebut. Karena antara mayat atau jenazah laki-laki 
dan perempuan ada sedikit perbedaan dalam hal jumlah kain yang dipakai 
untuk mengkafani janazah dan demikian pula dengan penggunaan dhamir 
dalam pelaksanaan shalat janazah.  

Sementara itu,  M. Rifa’i menuturkan sebagai berikut: “ menurut 
hemat saya bahwa materi PAI yang dimuat dalam kurikulum itu terlalu 
banyak dan tidak sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Untuk itu 
dalam pembelajaran PAI kadang-kadang saya memberikan tugas kepada 
siswa secara berkelompok untuk mencari materi tertentu baik lewat buku 
paket, al-Qur’an, kitab al-Hadits maupun dari internet. Hasil kerja mereka 
itu nantinya akan dipresentasikan di depan kelas secara bergantian diantara 
anggota kelompok mereka. Dan bagi kelompok yang hasil kerja dan 
presentasi kelompoknya paling bagus, saya berikan kesempatan untuk 
tampil di depan siswa-siswi di tengah lapangan pada saat pelaksanaan 
imtak dilakukan. Sebelum tampil di depan peserta imtak, terlebih dahulu 
mereka menentukan perwakilannya untuk tampil di depan para siswa dan 
bapak/ibu guru yang hadir pada saat imtak tersebut menyampaikan hasil 
kerja kelompoknya dalam bentuk ceramah. 68 

Berdasarkan  penuturan kepala sekolah  bahwa “secara umum  

pelakasanaan proses belajar yang berlangsung di setiap lembaga 

pendidikan termasuk di SMAN 1 Mataram bermuara pada tercapainya 

tujuan kelembagaan dan tujuan pendidikan nasional”69  sebagaimana yang 

dimuat dalam UU SISDIKNAS 2003, yaitu dalam rangka 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

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

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan secara 

khusus, pelaksanaan pembelajaran khususnya pembelajaran pendidikan 

agama Islam yang berlangsung di SMAN 1 Mataram ini bertujuan untuk 
 

68 Observasi dan wawancara, Ratna, Nopember 2014 
69 H. Pranowo,, wawancara, Nopember 2014 
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menunjang tercapainya tujuan-tujuan kelembagaan yang telah ditetapkan 

oleh SMAN 1 Mataram, yaitu (1) Melaksanakan pendidikan yang 

berotientasi pada pencapaian standar proses. (2) Mempersiapkan lulusan 

yang bertakwa, cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing. (3) 

Meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan sesuai 

bidang keahlian dan standar kebutuhan minamal. (4) Melaksanakan 

standar isi pendididkan SMA secara berkesinambungan. (5) Melaksanakan 

manajemen pembiayaan yang efektif dan efesien. (6) Memenuhi standar 

sarana dan prasarana untuk mendukung proses pendidikan. (7) 

Meningkatkan organisasi dan manajemen sekolah yang memiliki hierarki 

dan mekanisme kerja yang jelas. (8) Meningkatkan iklim yang kondusif, 

humanis, dan harmonis. (9) Meningkatkan peran serta seluruh stake-holder 

dalam pendidikan. Sercara spesifik, terkait dengan pembelajaran 

pendidikan agama Islam , maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah ini adalah 

mempersiapkan lulusan yang bertakwa, cerdas, sehat, berbudaya dan 

berdaya saing serta menciptakan iklim yang kondusif, humanis dan 

harmonis. Untuk mencapai maksud tersebut, maka saya selaku kepala 

sekolah terus mengharapkan dan mendorong semua guru termasuk guru-

guru agama agar selalu mengadakan pengembangan kurikulum dengan 

berbagai komponennya. 

Tujuan pembelajaran agama Islam di setiap lembaga pendidikan 
pada prinsipnya sama, yaitu mendukung ketercapaian tujuan pendidikan 
nasional dan tujuan pendidikan Islam, yaitu dalam rangka meningkatkan 
keimanan dan ketakwaan peserta didik yang direalisasikan dalam bentuk 
akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai maksud 
tersebut, maka saya selaku guru agama di sekolah ini berusaha sedapat 
mungkin merancang materi dan dan metode pembelajaran agar sesuai 
dengan kondisi dan situasi serta tingkat kemampuan intelektual peserta 
didik. Upaya yang saya lakukan di antaranya adalah dengan menganalisa 
kebutuhan dan perkembangan serta situasi sosial yang berkembang di 
tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh, seperti yang sudah saya 
sampaikan bahwa ketika saya membahas materi munakahat, di dalam 
kurikulum hanya menyebutkan tiga macam wali nikah, sementara di 
tengah-tengah masyarakat ada satu jenis wali nikah yang tidak disebutkan 
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dalam kurikulum. Agar siswa mendapat gambaran dan pengetahuan 
tentang jenis wali nikah yang tidak disebutkan dalam kurikulum tersebut 
sementara kasus itu memang benar-benar terjadi di tengah kehidupan 
masyarakat, maka saya berusaha menyinggungnya saat saya menjelaskan 
materi pernikahan itu sendiri. 70  

Demikian juga Ratna menuturkan bahwa: 

Tujuan pembelajaran PAI di SMAN 1 Mataram ini disamping 
sebagaimana yang disampaikan oleh pak kepala sekolah dan pak rifa’i, 
yaitu menanamkan iman dan takwa kepada Allah swt, tidak kalah 
pentingnya bahwa tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam di sini 
adalah dalam rangka membekali peserta didik dengan pengetahuan 
keagamaan baik bersifat teori-teori seperti yang berlangsung di dalam 
kelas maupun bersifat praktik seperti yang berlangsung di luar kelas dalam 
bentuk pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti mengadakan sholat zuhur 
berjamaan dan dilanjutkan dengan penyampaian materi hadits-hadits 
pilihan yang diambil dari kitab hadits ‘Arba’in An- Nawawi oleh anggota 
RISMA (Remaja Islam SMAN 1 Mataram), pelaksanaan ibadah jum’at 
yang berlangsung di sekolah, dimana yang menjadi petugas khotibnya 
terkadang dari siswa sendiri, maupun kegiatan-kegiaan sosial keagamaan 
lainnya seperti tadabbur alam ke pondok-pondok pesantren, bakti sosial ke 
beberapa tempat yang dianggap memerlukan kehadiran siswa/siswi untuk 
membersihkan lingkungan sekitar, dan sebagainya. 71 

b.  Implementasi Manajemen  Pengembangan  Kurikulum PAI dalam 
Meningkatkan Efektfitas Pembelajaran Pendidikan Karakter di 
SMAN 1 Mataram 

1). Pihak yang Terlibat dalam Pengembangan Kurikulum PAI 

Dalam pengembangan kuriulum, ada beberapa pihak yang terlibat 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung 

dimaksudkan di sini adalah mereka yang pro-aktif dalam pengembangan 

kurikulum PAI itu sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai 

pada tahap penilaian hasil pengembangan kurikulum Pendidikan agama 

Islam. Dalam hal ini mereka yang terlibat secara aktif dalam 

pengembangan kurikulum PAI adalah para guru agama yang mengajar di 

SMAN 1 Mataram dan ditambah dengan beberapa guru agama Islam yang 

mengajar di sekolah lain yang tergabung dalam MGMP (Musyawarah 

 
70 Mujahidin, Guru Agama SMAN 5 Mataram, wawancara, 21 Februari 2014 
71 Sudirman, Guru Agama Islam SMAN 5 Mataram, wawancara, 16 Nopember 2013 
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Guru Mata Pelajaran) PAI. Mereka (para guru agama tersebut) saling 

bertukar pikiran dan pendapat dalam merancang dan menentukan materi 

serta metode pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Sebagaimana disampaikan oleh M. Rifa’i,  

Dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam  ini  
banyak pihak yang terlibat. Hanya saja bentuk keterlibatan mereka berbeda-
beda antara satu dengan lainnya. Perbedaan jenis keterlibatan mereka lebih 
disebabkan karena posisi mereka yang berbeda. Adapun pihak-pihak yang 
terlibat dalam pengembangan kurikulum PAI tersebut, antara lain: 1) Kepala 
sekolah. Beliau secara tidak langsung terlibat dalam pengembangan 
kurikulum pendidikan agama Islam. Bentuk keterlibatan beliau adalah 
dengan memberikan suport dan arahan kepada kami sebagai guru agama 
untuk selalu mengadakan penyempurnaan dan perbaikan baik dalam hal 
materi maupun metode mengajar. Hal ini dimaksudkan agar tujuan 
pembelajaran bisa tercapai secara maksimal. Di samping itu, beliau juga 
sering mengirim dan menugaskan kami untuk mengikuti kegiatan-kegiatan 
seperti mengikuti pelatihan baik ditingkat kota, propinsi maupun nasional. 
2) guru-guru non agama. Bentuk keterlibatan mereka adalah dengan 
memberikan masukan baik dari segi materi maupun metode mengajar yang 
disampaikan pada saat duduk bersama (ngobrol lepas) maupun dalam rapat 
dewan guru. 3) siswa/siswi. Mereka pada siswa/siswi terutama yang berasal 
dari MTs dan pondok pesantren terkadang sering memberikan masukan 
kepada kami para guru dalam bentuk saran di akhir pembelajaran, yaitu 
dengan menyampaikan beberapa permasalahan terkait dengan materi 
pelajaran yang pernah mereka dapatkan di bangku sekolah baik di MTs 
maupun di pondok pesantren. 4) Wakil kepala sekolah bidang kurikulum 
dan sarana prasarana. Bentuk keterlibatan beliau adalah dengan 
menfasilitasi kami dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan terkait 
dengan pengembangan kurikulum PAI itu sendiri. 5) Guru-guru agama 
Islam. Bentuk keterlibatan kami adalah dengan saling memberikan masukan 
(shering) pendapat dan pengalaman dan saling melengkapi kekuarang satu 
dengan lainnya.72  

 Walaupun demikian, terkait dengan pengembangan kurikulum PAI 

ini, sangat dituntut adanya kreativitas dari guru yang bersangkutan. Hal ini 

kami lakukan dengan maksud agar memudahkan siswa dalam memahami 

materi pelajaran yang kami sampaikan, terutama sekali materi yang terkait 

dengan keimanan. Dimana masalah keimanan ini adalah masalah hati, yang 

sulit diungkapkan  dengan kata-kata dan perbuatan. Sebagai contoh ketika 
 

72 M. Rifa’i, wawancara, Desember 2013 
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berbicara masalah keimanan kepada hari kiyamat. Kalau masalah hari 

kiyamat ini disampaikan dalam bentuk ceramah dan cerita saja, maka akan 

sulit menanamkan keimanan kepada siswa/siswi. Oleh karena itu, kami 

sebagai guru bermusyawarah bagaimana cara menyampaikan materi 

tersebut, agar dapat diterima oleh akal siswa/siswi kami.  Solusinya, di 

antara kami ada yang berpendapat bahwa saat menyampaian materi tentang 

hari kiyamat itu, guru hendaknya menyiapkan sebuah balon dan beberapa 

potongan kertas yang bertuliskan nama-nama benda yang ada di alam ini. 

Setelah itu semua disiapkan, sambil memberikan penjelasan kepada para 

siswa, potongan-potongan kertas tersebut dimasukkan kedalam balon 

tersebut. Kemudian balon tersebut ditiup, setelah ditiup lalu  balon tersebut 

dipecahkan, sambil berkata kepada siswanya apa yang terjadi. Pada saat 

balon dipecahkan, maka kertas-kertas yang ada di dalam balon tersebut akan 

berhamburan. Demikianlah perumpamaan hari kiyamat. Jika kiyamat tiba, 

segala isi bumi akan berhamburan bagaikan ane-ane yang ditiup angin 

sangkakala. 

Dalam pengembangan kurikulum PAI sesungguhnya banyak pihak 

yang terlibat, hanya saja bentuk keterlibatan mereka hanya sekedar 

memberikan saran dan masukan saja. Yang menjadi motivasi mereka 

memberikan saran dan masukan tersebut adalah  semangat dan keinginan 

menjadikan SMAN 1 Mataram sebagai sekolah umum yang bernuansa 

agamis. Artinya walaupun sekolah tempat kami mengajar ini sekolah umum 

yang didalamnya terdapat beberapa siswa yang beragama selain Islam, 

seperti Hindu, Kristen Katolik, Kristen Protestan namun mereka selalu 

hidup berdampingan dan tidak pernah membedakan masalah agama dalam 

kehidupan dan pergaulan mereka sehari-hari. Sehingga dengan demikian 

harapan guru-guru non agama, bagaimana upaya guru-guru yang ada di 

SMAN 1 Mataram ini, baik guru agama maupun guru non agama (guru 

umum) agar selalu menyempatkan diri dalam setiap kesempatan baik di 
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dalam kelas maupun di luar kelas untuk memotivasi siswa agar 

mengedepankan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.  

Sedangkan yang secara langsung terlibat dalam pengembangan 
kurikulum PAI adalah kami berdua Adapun cara yang kami tempuh dalam 
mengembangkan kurikulum PAI adalah dengan mengadakan pertemuan 
khusus internal guru agama yang terkadang diprakarsai oleh kepala sekolah 
dan tidak jarang atas inisiatif kami bertiga. Dalam pertemuan tersebut, kami 
banyak membahas materi, metode dan tehnik evaluasi pembelajaran 
pendidikan agama Islam. Di samping itu, kami juga membagi tugas 
mengajar di kelas yang paralel dan bertingkat, artinya, masing-masing kami 
mengajar di kelas X, kelas XI dan kelas XII. Hal ini dimaksudkan agar kami 
memiliki kesamaan dalam persepsi dan pemahaman  yang sama terhadap 
pembelajaran PAI baik menyangkut materi, metode maupun tehnik evaluasi 
atau penilaiannya. 73 

2). Pengembangan Kurikulum PAI di SMAN 1 Mataram 

Dalam rangka  menghasilkan  pengembangan kurikulum PAI  

berkualitas  yang dapat menghantarkan kepada ketercapaian tujuan 

pendidikan, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, antara lain:  

melakukan diagnosa kebutuhan, merumuskan tujuan pendidikan, melakukan 

seleksi terhadap isi/materi. 

a). Perencanaan Pengembangan Kurikulum PAI di SMAN 1 Mataram 

Sesungguhnya kurikulum disusun dengan maksud agar peserta didik 

dapat belajar dengan baik dan sekaligus dapat mencapai tujuan belajar 

yang maskimal. Hanya saja karena latar belakang peserta didik yang 

beragam, maka sebelum merancang kurikulum PAI yang akan 

dikembangkan perlu dilakukan diagnosa gaps ( celah-celah perbedaan 

peserta didik) baik perbedaan tingkat intelektual maupun latar belakang 

pendidikan mereka.    

Dalam kaitannya dengan diagnosis kebutuhan, M. Rifa’i 

menuturkan: 

 
73 Ratna, wawancara, 18 Nopember 2014 
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Sebagai guru agama  yang mengajar di sebuah lembaga pendidikan 
apakah lembaga pendidikan Islam maupun lembaga pendidikan umum 
seperti tempat saya mengajar ini seyogyanya sebelum merancang 
kurikulum hendaknya guru yang bersangkutan terlebih dahulu 
mengadakan analisis. Analisis yang saya maksudkan disini adalah 
mencakup analisis latar belakang pendidikan peserta didik, analisis 
kebutuhan dan analisis tingkat kemampuan atau intelektualitas peserta 
didik. Hal ini penting dilakukan mengingat masing-masing peserta didik 
memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Tujuan daripada 
diadakannya diagnosa kebutuhan ini antara lain membantu mempermudah 
siswa dalam mengikuti pembelajaran agar mereka mampu mencapai 
tujuan pendidikan secara utuh74.  

Diagnosis ini dilakukan dengan menyusun kurikulum yang dapat 

mencakup pelbagai perbedaan latar belakang potensi dan kompetensi 

peserta didik.  

M. Rifa’i menuturkan bahwa dalam melakukan diagnosis 
kebutuhan peserta didik, kami selaku guru agama di SMAN 1 Mataram 
mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: visi dan misi sekolah, 
relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan anak didik ke depan, dan 
kebijakan pemerintah75. 

Pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai acuan agar dalam 

melakukan diagnosis kebutuhan peserta didik, di samping 

memperhatikan kebutuhan peserta didik, diagnosis juga tidak boleh 

keluar dari visi serta misi SMAN 1 Mataram sebagai lembaga pendidikan 

tingkat menengah umum yang peserta didiknya berasal dari agama yang 

berbeda antara satu dengan lainnya dan sekaligus sebagai wadah yang 

memberikan pelbagai pengalaman belajar bagi peserta didik dalam rang 

mempersiapkan mereka meneruskan pendidikannya ke jenjang perguruan 

tinggi. 

Diagnosis kebutuhan peserta didik dapat menggambarkan dan 

memberikan petunjuk untuk merumuskan tujuan  pendidikan. Terkait 

dengan rumusan tujuan pendidikan, terdapat empat macam tujuan 

pendidikan, yaitu tujuan pendidikan yang bersifat nasional, tujuan 

 
74 M. Rifa’i, wawancara, 19 Nopember 2014 
75 M. Rifa’i, wawancara,  19 Nopember 2014 
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pendidikan yang bersifat institusional, tujuan pendidikan yang bersifat 

kurikuler dan tujuan pendidikan yang bersifat intruksional. 

Tujuan pendidikan yang bersifat nasional adalah tujuan 

pendidikan yang rumusannya telah termuat dalam Undang-Undang 

Sistem Pendidikan nasional No 20 Tahun 2003 dalam bab II  pasal 3, 

tentang fungsi dan tujuan pendidikan, yaitu berfungsi mengembangkan 

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. 

Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional menurut UU 

Sisdiknas adalah membentuk peserta didik agar menjadi manusia 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat,  berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan  rumusan tujuan 

pendidikan nasional ini , maka disusunlah tujuan pendidikan yang 

bersifat institusional sebagaimana yang telah dikemukakan di awal pada 

gambaran umum SMAN 1 Mataram, dan dari rumusan tujuan 

institusional inilah akan dirumuskan beberapa tujuan instruksional atau 

tujuan pembelajaran, yaitu tujuan yang akan dicapai oleh peserta didik 

pada setiap akhir penyampaian satu pokok/ sub pokok bahasan.76 

Tujuan Institusional adalah tujuan yang diharapkan dicapai oleh 

lembaga pendidikan yang bersangkutan. SMAN 1 Mataram sebagai  

lembaga pendidikan, telah merumuskan beberapa tujuan pendidikan, 

yaitu: Melaksanakan pendidikan yang berotientasi pada pencapaian 

standar proses.Mempersiapkan lulusan yang bertakwa, cerdas, sehat, 

 
76 Ratna, wawancara, 27 Nopember 2014 
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berbudaya dan berdaya saing. Meningkatkan profesionalisme guru dan 

tenaga kependidikan sesuai bidang keahlian dan standar kebutuhan 

minamal. Melaksanakan standar isi pendididkan SMA secara 

berkesinambungan. Melaksanakan manajemen pembiayaan yang efektif 

dan efesien. Memenuhi standar sarana dan prasarana untuk mendukung 

proses pendidikan. Meningkatkan organisasi dan manajemen sekolah 

yang memiliki hierarki dan mekanisme kerja yang jelas. Meningkatkan 

iklim yang kondusif, humanis, dan harmonis.  Meningkatkan peran serta 

seluruh stake-holder dalam pendidikan77. Tujuan pendidikan yang telah 

dirumuskan SMAN 1 Mataram tersebut mencakup tujuan pendidikan 

nasional yaitu mempersiapkan peserta didik yang  bertakwa kepada 

Allah swt, serta menjadikan manusia berkepribadian, cerdas dan 

berkualitas. 

Tujuan kurikuler umumnya dirumuskan  dalam bentuk tujuan-

tujuan kompetensi yang mencakup tiga domain, yaitu pengetahuan 

(koginitif), sikap dan nilai (apektif) serta keterampilan (Psikomotorik). 

Tujuan kurikuler disebut juga dengan tujuan mata pelajaran, yang 

pencapaiannya akan dilihat manakala proses pembelajaran terhadap satu 

mata pelajaran tertentu itu sudah selesai.  

Menurut Ratna, bahwa dalam pengembangan tujuan kurikuler, saya 
selaku guru agama di SMAN 1 Mataram ini telah merumuskan beberapa 
standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki setiap peserta didik, yaitu: 
a) memiliki tsaqafah islamiyah yang luas, b) memiliki hafalan ayat-ayat 
pilihan dan beberapa hadits pilihan, c) berakhlak mulia, d) mampu 
berkembang secara optimal sesuai dengan minat, bakat dan jenis 
kecerdasan yang dimiliki, serta f) mampu bersaing untuk melanjutkan ke 
jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas, baik di dalam 
maupun di luar negeri78 

Tujuan instruksional merupakan penjabarana tau pengembangan 

dari tjuan kurikuler. Dengan kata lain, tujuan instruksional adalah tujuan 

yang harus dicapai setelah proses belajar mengajar terhadap satu pokok 
 

77 Dokumentasi, Profil SMAN15 Mataram, dikutif tgl 10 September 2014 
78 Ratna, wawancara  tgl 11 September 2014 
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bahasan selesai dilaksanakan. Oleh karenanya, diharapkan kepada setiap 

guru dalam merumuskan RPP agar selalu mencantumkan alat 

evaluasi/penilaian sebagai acuan untuk mengukur ketercapaian materi 

atau pokok bahasan yang telah disampaikan saat itu. Pengembangan 

tujuan instruksional pada setiap mata pelajaran diserahkan kepada guru 

masing-masing bidang studi. Di SMAN 1 Mataram, masing-masing 

guru diberikan kebebasan dalam pengembangan tujuan instruksional, 

pemilihan metode pembelajaran, maupun pengembangan bentuk 

evaluasi pembelajaran.  

Sebagaimana pernyataan M. Rifai’i, bahwa dalam melaksanakan 
kurikulum (pembelajaran) di kelas, saya melaksanakan garis besar yang 
telah ditetapkan oleh Diknas maupun Kementerian Agama. Saya sebagai 
guru agama melakukan pengembangan kurikulum dengan mengadakan 
pelatihan dan menciptakan ide-ide kreatif berupa pengembangan metode 
pembelajaran sebagaimana saya contohkan disaat mengajarkan masalah 
keimanan kepada peserta didik, dimana untuk bisa menanamkan keimanan 
kepada mereka tentang hari kiyamat, saya telah menyiapkan satu buah 
balon dengan beberapa potongan kertas yang bertuliskan nama-nama 
material yang ada di atas dunia. Sambil memberikan penjelasan tentang 
hari kiyamat saya minta kepada siswa untuk memperhatikan apa yang 
terjadi disaat balon tersebut ditiup lalu kemudian dipecahkan. 79 

Itulah perumpamaan keadaan dunia pada saat kiyamat telah tiba, 

dimana semua isi bumi akan beterbangan seperti potongan kertas yang 

berhamburan dari dalam balon  yang diledakkan itu. Demikian pula 

dengan materi-materi pelajaran yang lainnya. Intinya bahwa dalam 

pengembangan tujuan instruksional ini guru dituntut untuk banyak-

banyak mencetuskan ide dan kreatifitas, sehingga tujuan pembelajaran 

bisa tercapai secara maksimal.  

2). Penentuan Cakupan dan Urutan Materi  

Masalah cakupan atau ruang lingkup, kedalaman dan urutan 

penyampaian materi pembelajaran penting diperhatikan. Ketepatan 

dalam menentukan cakupan, ruang lingkup, dan kedalaman materi 
 

79 M. Rifa’i, wawancara, 20 Nopember 2014 
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pelajaran akan menghindarkan guru dari mengajarkan terlalu sedikit atau 

terlalu banyak, terlalu dangkal atau terlalu mendalam. Ketepatan urutan 

penyajian akan memudahkan bagi siswa mempelajari materi pelajaran.  

Terkait dengan cakupan materi tersebut, Mujahidin menuturkan 

bahwa:  

Cakupan materi yang dimuat dalam kurikulum di satu sisi terlalu 
dalam atau banyak dan di sisi lain terdapat kekurangan atau masih 
dangkal. Oleh karena itu,  dalam menyusun silabi dan RPP, guru dituntut 
untuk memperhatikan hal-hal tersebut yaitu dengan menambah atau 
mencari tambahan terhadap materi yang dianggap masih dangkal atau 
kurang dan berusaha untuk lebih selektif dalam memilih materi atau bahan 
ajar yang sekiranya dirasakan terlalu luas atau global. Cara yang biasa 
ditempuh dalam melakukan selektifitas terhadap materi tersebut adalah 
dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. 80 

Sehingga dengan demikian tujuan pembelajaran yaitu dalam 

rangka meningkatkan kompetensi siswa akan bisa terwujud. Seperti 

yang saya contohkan sebelumnya, bahwa terkait dengan pembahasan 

munakahat dalam hal ini masalah perwalian, dalam kurikulum hanya 

menyebut tiga jenis wali nikah, sementara di kalangan masyarakat, ada 

satu jenis wali nikah yang tidak disebutkan dalam kurikulum tersebut 

sedangkan jenis wali nikah itu berlaku di tengah-tengah masyarakat, 

yaitu wali tahkim. Ini salah satu bentuk pengembangan kurikulum 

menyangkut cakupan materi yang dimuat dalam kurikulum. 

Perlu diperhatikan pula bahwa dalam menentukan cakupan atau 

ruang lingkup materi pelajaran harus mencakup ranah kognitif, afektif 

dan psikomotirk. Sebab, nantinya jika sudah dibawa ke kelas, maka 

masing-masing jenis materi tersebut memerlukan strategi dan media 

pembelajaran yang berbeda-beda.  

Selain itu, dalam penentuan jenis materi pelajaran juga harus 

mempertimbangkan prinsip-prinsip kedalaman dan keluasan materinya. 

 
80 M. Rifai, wawancara, 26 Nopember 2014 
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Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-

materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran, 

sedangkan kedalam materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep 

yang terkandung harus dipelajari/ dikuasai oleh siswa. Sebagaimana 

disampaikan oleh Sudirman: 

Kalau kita lihat di kurikulum masih ada beberapa materi yang 
dianggap masih kurang, untuk penyempurnaannya, saya berusaha 
melengkapinya pada saat saya menjelaskan materi tersebut di dalam kelas 
dan di luar kelas. Hanya saja bentuk pendalaman materi itu masih dalam 
bentuk penjelasan dan peraktik, belum dituangkan dalam bentuk 
pemaparan materi di RPP. Sebagai contoh, masalah pengurusan janazah, 
hanya bagian kecil  yang disinggung dalam kurikulum. Kekurangannya itu 
saya sempurnakan lewat praktik pengurusan janazah, mulai dari 
memandikan, mengkafankan sampai mensholatkan janazah tersebut. 81 

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan 

cakupan materi adalah terkait dengan kecukupan atau memadai tidaknya 

materi atau bahan ajar yang ada dalam kurikulum. Sebab, cukup 

tidaknya aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat 

membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah 

ditentukan. Kaitannya dengan kecukupan materi ajar ini, Mujahidin 

menuturkan: 

Cakupan materi yang ada dalam kurikulum PAI menurut saya 
sudah cukup. Hanya saja pada pokok bahasan tertentu masih terdapat 
kekurangan. Sebagai contoh, masalah jual beli. Dalam masalah jual beli ini 
kurikulum hanya memuat konsep jual beli, syarat penjual dan pembeli dan 
beberapa jual beli yang terlarang. Sementara di tengah-tengah masyarakat 
sering terjadi jual beli yang tidak menggunakan akad  jual beli. Terhadap 
permasalahan tersebut, saya berusaha menambahkannya dalam bentuk 
penjelasan, dan terkadang saya menugaskan kepada siswa untuk 
mengamati praktik jual beli di pasar tradisional. Dalam pengamaatn 
tersebut, saya memerintahkan kepada siswa untuk  mengidentifikasi proses 
jual beli yang sedang berlangsung dan kemudian menyampaikan 
permasalahan tersebut di saat pertemuan berikutnya. Dari pengamatan para 
siswa terhadap proses jual beli yang berlangsung di pasar tradisional, 
mereka (para siswa) mengemukakan bahwa jual beli yang berlangsung di 
pasar tradisional yang saya amati mula-mula diawali oleh ketertarikan 
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calon pembeli unti memiliki barang dagangan yang dijajalkan oleh para 
penjual. Karena merasa tertarik, calon pembeli mencoba melakukan 
penawaran harga terhadap barang tertentu kepada si penjual. Setelah 
terjadi kesepakatan harga antara penjual dan calon pembeli, maka si 
pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang disepakati 
dan penjual langsung menyerahkan barang dagangannya kepada si 
pembeli. Dan dengan demikian terjadilah jual beli yang ditandai dengan 
penyerahan sejumlah uang oleh pembeli kepada si penjual dan sebaliknya 
si penjualpun menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli. Dalam 
transaksi jual beli di pasar tradisional tersebut tidak ada akad jual beli yang 
dilakukan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dan inilah 
kemudian  dijadikan sebagai permasalahan yang akan dibahas bersama 
para siswa melalui diskusi, dan sebagainya. Hal ini saya lakukan dengan 
maksud agar kompetensi dasar yang telah saya tentukan dalam RPP itu 
bisa tercapai. 82  

Unsur lain yag tidak kalah pentingnya dalam pengembangan 

kurikulum PAI adalah pengurutan materi atau bahan ajar. Pengurutan  

materi atau bahan ajar ini dimaksudkan untuk menentukan urutan materi 

yang akan dipelajari siswa dan diajarkan guru. Tanpa urutan yang tepat, 

terutama terhadap materi pelajaran yang mempunyai prasyarat, maka 

akan menyulitkan siswa dalam mempelajarinya. Sebagai contoh, materi 

tentang air: macam-macam air dan hukum bersuci dengan macam air 

tersebut. Setelah itu masuk pada thaharah (istinjak, wudlu’, tayammum 

dan mandi) baru masuk pada masalah shalat. Siswa akan kesulitan 

mempelajari shalat janazah jika materi sholat wajib belum dipelajari. 

Siswa akan mengalami keslutian mempelajari tayammum jika wudhu’ 

belum dipelajari.  

Dalam kaitannya dengan ini,  Ratna menuturkan:  

 Ketika saya menyampaikan materi thaharah (bersuci) kepada 
siswa, terlebih dahulu saya memulainya dengan memperkenalkan 
kepada mereka jenis dan/ macam-macam air yang bisa dipakai 
untuk bersuci, kemudian diteruskan pada istinjak (membersihkan 
najis tanpa air), setelah itu mempelajari  waudhu’ ( membersihkan 
hadas kecil), berikutnya mandi (membersihkan hadas besar), 
kemudian tayammum (pengganti wudhu; dan tayammum ketika 
tidak ada air atau dalam keadaan sakit. Pada setiap penggantian 
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macam thaharah tadi, siswa saya ajari aplikasi teori lewat praktik 
untuk mengokohkan pemahaman yang sudah dimiliki sebelumnya. 
Setelah selesai membahas thaharah/ bersuci baru dibahas shalat 
fardu baik yang harian seperti shalat wajib lima kali dalam sehari 
semalam maupun yang sifatnya mingguan (sholat jum’at) dan 
beberapa sholat sunnat lainnya. 83 

Upaya untuk mengurutkan materi pelajaran yang dimuat dalam 

kurikulum tersebut dilakukan oleh semua guru, termasuk Ratna84.  

 Beliau  menuturkan bahwa materi-materi yang ada dalam 
kurikulum 2013 ini sifatnya tidak runut. Karena itu tugas gurulah 
untuk menyeleksi dan mengatur urutannya sesuai dengan 
kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai. Sebagai contoh materi 
tentang keimanan menurut kurikulum yang ada berada pada posisi 
di tengah-tengah, dalam artian akan disampaikan menjelang 
semesteran, padahal masalah keimanan tersebut merupakan 
sesuatu yang esensial yang pencapaiannya menurut saya harus 
diutamakan dari pencapaian tujuan yang lain. 

Materi  tentang puasa menurut urutan yang ada akan disampaikan 
setelah pelaksanaan hari raya qurban/hari raya haji. Kalau urutan 
materi ini tidak kita selektif dalam mengaturnya, maka anak-anak 
kurang perhatian dalam menerima materi yang kita sampaikan. 
Tetapi sebaliknya, kalau materi itu disampaikan sesuai dengan 
kondisinya, maka peserta didik akan serius memperhatikan dan 
mengikuti pelajaran yang kita sampaikan. 85 

3). Pemilihan Media Pembelajaran. 

Pemilihan media pembelajaran hendaknya dimulai sebelum 

penyusunan bahan ajar dimulai. Hal ini akan memberikan kemudahan 

bagi guru dalam merancang dan sekaligus menentukan jenis media yang 

akan digunakan. Sebab penggunaan media dalam pembelajaran sangat 

berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran, bahkan terkadang bisa 

berperan dalam pembagian tugas penyajian pesan. Artinya, sebagian 

pesan disampaikan guru dan sebagian pesan lainnya disampaikan oleh 

media tanpa campur tangan guru. Oleh karenanya, seorang guru dituntut 

 
83 Ratna,, wawancara, Nopember, 2014  
84 M. Riai, wawancara, 27 Nopermber 2014 
85 M. Rifai, wawancara, 27 Nopember 2014 
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untuk menentukan terlebih dahulu jenis media yang akan digunakan 

sembari merancang pengembangan bahan pembelajaran.  

Dalam menentukan media ada berapa hal yang perlu 

dipertimbangkan ,antara lain:  situasi dan kondisi penyampaian materi 

pelajaran, sifat materi pelajaran, kompetensi dasar yang ingin dicapai, 

dan sebagainya. Mujahidin menuturkan: 

Pemilihan media sebagai alat bantu pembelajaran membutuhkan 
pertimbangan yang kompleks. Artinya, bahwa dalam pemilihan 
media pembelajaran tersebut harus mengedepankan kompetensi 
dasar yang ingin dicapai dalam penyampaian materi tersebut di 
samping pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti masalah 
waktu, sifat materi dan kondisi anak saat menyampaikan materi 
tersebut. Sebagai contoh, ketika menyampaikan materi rukun 
iman, yaitu beriman kepada yang ghaib termasuk hari kiyamat. 
Menurut Mujahidin, bahwa materi ini sulit untuk diterima oleh 
anak kalau penyampaiannya hanya  menggunakan  metode 
ceramah saja. Oleh karena itu, saya menggunakan balon dan 
beberapa potongan kertas yang bertuliskan nama-nama benda 
yang ada di atas dunia ini. Dalam melakukan pembelajaran, saya 
minta salah seorang siswa untuk meniup balon tersebut dan 
selanjutnya siswa yang lainnya memasukkan potongan-potongan 
kertas ke dalam balon tersebut. Sambil memberikan penjelasan 
kepada siswa tentang gambaran hari kiamat, saya minta siswa 
untuk mengamati balon yang akan saya ledakkan. Setelah balon 
saya ledakkan, selanjutnya saya minta siswa untuk memberikan 
komentar apa yang terjadi setelah balon diledakkan. Mereka 
serentak menjawab, bahwa potongan-potongan kertas yanga da di 
dalam balon tersebut berhamburan dan berserakan. Akhirnya saya 
mengatakan kepada siswa “ itulah gambaran hari kiyamat”. 86 

 Demikian juga menurut Ratna: 

 ketika saya menyampaikan materi masalah pengurusan janazah, 
maka saya  memilih boneka sebagai alat/media pembelajaran. 
Bonek inilah yang berfungsi menggantikan mayat baik laki-laki 
maupun perempuan. Jika mayatnya perempuan maka kepala 
boneka itu diganti dengan kepala boneka perempuan, sambil 
menjelaskan tata cara pengurusan janazah muali dari 
memandikan, mensholatkan sampai pada mengakafankannya. 

 
86 M. Rifai, wawancara tanggal 28 Nopember 2014. 
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Dengan demikian siswa memiliki pemahaman tentang tatacara 
pengurusan janazah. 87 

4). Menentukan dan Menyusun Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran perlu bervariasi dan sesuai dengan 

kompetensi dan hasil belajar yang akan dicapai serta materi/ bahan 

pembelajaran. Sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat saat ini 

hendaknya strategi tidak hanya berguna dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran, tetapi juga memiliki dampak bagi pertumbuhan 

kepribadian individu, sesuai dengan tuntutan pembentukan kompetensi. 

Untuk itu perlu digunakan strategi yang sesuai dengan konteks kehidupan 

nyata dan menerapkankan pengetahuan  yang ada dalam konteks yang 

baru.  

Dalam strategi pembelajaran terdapat lima komponen yang perlu 

dipertimbangkan yaitu pra-pembelajaran, penyajian informasi, peran 

serta siswa, pengetesan dan tindak lanjut. Karakteristik pembelajaran 

berbasis kompetensi mempersyaratkan pengalaman belajar yang 

kontekstual dan bermakna, memiliki standar perfimansi yang jelas, 

kesadaran dan pertanggungjawaban individu, dan menggunakan 

penilaian acuan patokan. 

5) Menyusun Perangkat Pembelajaran PAI 

Salah satu bentuk nyata dari pengembangan kurikulum PAI di 

sekolah adalah terwujudnya produk perangkat pembelajaran yang 

merupakan instrumen penting bagi setiap guru PAI untuk membelajarkan 

siswa secara optimal dan terarah.  

Pada umumnya perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh guru 

agama adalah sebagai berikut: (a) Pengembangan Silabus dan Sistem 

Penilaian PAI; (b) Program Tahunan (Prota) PAI; (c) Program Semester 

 
87 Ratna, wawancara, 29 Nopember 2014 



77 
 

(Promes) PAI; (d) Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran (RPP) PAI; (e) 

Penghitungan hari/minggu Efektif PAI. 

a). Pengembangan Silabus Bidang Studi PAI 

Silabus dan sistem penilaian merupakan perangkap pembelajaran 

yang merupakan gambaran umum dan kerangka dasar bidang studi 

PAI yang akan diajarkan kepada siswa. Sekolah menerima pedoman 

silabus PAI tersebut dari Depag/Kemenag Pusat dan hanya berisi : 

Standar Kompetensi Mata Pelajaran, Kompetensi Dasar, Indikator 

dan Materi Pokok88. Sekolah mengembangkannya menjadi lebih rinci 

dalam bentuk pengembangan silabus. 

 Teknis pengembangan silabus yang dilakukan oleh Sekolah 
adalah dengan cara mengajak semua guru melakukan rapat kerja 
khusus untuk mengembangkan silabus, dimulai dengan 
pemberian orientasi dan pengarahan dari kepala Sekolah, 
dilanjutkan dengan orientasi dari nara sumber, kemudian 
diteruskan pada actionnya, semua guru diberikan waktu untuk 
membuat pengembangan silabus mata pelajaran yang dibinanya 
secara berkelompok sesuai dengan mata pelajaran yang dipegang 
agar bisa diketahui tingkat pemahaman mereka, kemudian 
diadakan penilaian kembali untuk presentasi di hadapan semua 
peserta. Setelah usai, semua guru diminta menyempurnakan 
pengembangan silabus di rumah diberi waktu yang tidak terlalu 
lama dengan catatan hasil penhempurnaan tersebut harus sudah 
jadi sebelum tahun pelajaran baru dimulai89.  
 

Berdasar dokumen yang peneliti dapatkan, nampak semua guru 

PAI yang mengajar di SMAN 1 Mataram telah mengembangkan 

silabus sebagaimana arahan dalam orietasi mencakup kompetensi 

dasar, indikator, materi pokok, strategi pembelajaran, penilaian, 

alokasi waktu, dan sumber/ media yang digunakan. 

b).  Program Tahunan (Prota) PAI 

Untuk membantu guru dalam merencanakan program 

pembelajran yang efektif dan efisien, guru hendaknya  membuat 
 

88 Dokumentasi, Silabus dan RPP PAI, dikutip, Nopember 2014  
89 Kepala Sekolah,  wawancara, 28 Nopember 2014 
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program tahunan. Dari program ini guru dapat mengetahui hari-hari 

efektif dan tidak efektif dan sekaligus dari pengetahuan hari efektif 

tersebut guru dapat merancang sejumlah materi pelajaran yang akan 

disampaikan dalam waktu yang tersedia selama satu tahun pelajaran. 

Dalam kaitannya dengan ini, guru SMAN 1 Mataram menuturkan: 

Guru PAI yang mengajar di SMAN 1 Mataram telah membuat 
Program Tahunan (Prota) sebagai dasar pijakan dan Schedule apa 
yang akan mereka ajarkan pada siswa selama satu tahun pelajaran. 
Program Tahunan ini dibuat berdasarkan pengembangan silabus yang 
sudah mereka buat sebelumnya.90 

c).  Program Semesteran (Promes) PAI 

Program semester (promes) PAI merupakan penjabaran dan 

rincian dari Program Tahunan (Prota) yang dibuat sebelumnya. 

Promes  dan Prota ini berdasar penuturan91 Sudirman, guru PAI harus 

sudah selesai sebelum pelajaran hari pertama dimulai. Teknis 

pembuatan Prota dan promes PAI dilakukan berama – sama antara 

guru PAI di bawah koordinasi Wakil kepala Sekolah bidang 

kurikulum.  

d). Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan gambaran 

langkah-langkah pembelajaran yang dibuat oleh guru PAI untuk 

setiap pertemuan, karena merupakan langkah kegiatan, maka sering 

juga disebut skenario pembelajaran. Unsur pokok yang ada dalam 

RPP adalah: (a) standar kompetensi, (b) kompetensi dasar, (c) materi 

pokok, (d) indikator, (e) strategi pembelajaran, (f) media/ sumber, 

dan (g) prosedur penilaian.92 

 

 

 
 

90 Waka Kurikulum, wawancara, Nopember 2014 
91  Ratna, Wawancara, 28 Nopember 2014 
92 Dokumentasi, dikutip,  Nopember2014 
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e). Penghitungan Hari/ Minggu Efektif 

Berdasarkan dokumentasi  dan wawancara yang dilakukan penulis  

dengan guru agama  bahwa mereka telah membuat penghitungan hari 

efektif untuk tiap semester. Sebagaimana dituturkan oleh Mujahidin: 

Sebelum pembelajaran pada pertemuan pertama dimulai, sebagai 
guru harus sudah mengadakan analisa terhadap hari /minggu 
efektif.  Manfaat penghitungan ini menurut pengakuan guru PAI 
sebagai dasar pengalokasian waktu untuk masing – masing 
kompetensi dasar. Dengan mengetahui secara konkrit ada berapa 
hari/ minggu efektif setelah dikurangi hari – hari libur pada setiap 
semester, maka alokasi waktu/ pertemuan untuk setiap 
kompetensi dasar PAI bisa diprogram. 93 

c. Dampak Pengembangan Kurikulum PAI bagi Peningkatan Efektifitas 
Pembelajaran Pendidikan Karakter di SMAN 1 Mataram. 

1). Dampak Pengembangan Kurikulum Bagi Kepala Sekolah. 

Berdasarkan penuturan kepala sekolah94, bahwa SMAN 1 Mataram 

sejak ditetapkan menjadi Rencana Sekolah Bertaraf Internasional 

(RSBI) telah melakukan pengembangan kurikulum sendiri. Di mana  

kurikulum yang dikembangkan itu disesuaikan dengan visi dan misi 

sekolah serta berusaha menjadikannya sebagai sarana dalam pencapaian 

tujuan sekolah sebagaimana tertuang dalam profil SMAN 1 Mataram. 

Pengembangan kurikulum ini berlangsung sampai sekarang dan berlaku 

untuk semua mata pelajaran yang ada di SMAN 1 Mataram, termasuk 

di dalamnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Dampak yang kami rasakan dari kegiatan pengembangan 

kurikulum ini, khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam 

antara lain dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu siswa, guru dan serta 

lingkungan sekolah SMAN 1 Mataram. Namun demikian, secara umum 

saya berpendapat bahwa kegiatan pengembangan kurikulum PAI yang 

berlangsung di sekolah ini berdampak positif terutama terkait dengan 

upaya penciptaaan suasana religius baik di kalangan siswa dengan 

 
93 M.Rifa’i, Wawancara, Desember 2014 
94 Kepala SMAN 1 Mataram, wawancara, 26 Nopember 2014 
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siswa, siswa dengan guru, siswa dengan karyawan, siswa dengan 

pimpinan, guru dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan 

karyawan, dan guru dengan pimpinan atau kepala sekolah. Secara 

spesifik, saya melihat bahwa dampak pengembangan kurikulum bagi 

siswa adalah semakin bertambah dan meningkatnya kompetensi mereka 

baik kompetensi kogintif, dimana dengan pengembangan kurikulum ini 

mereka mendapatkan penambahan dan  pengayaan pengetahuan 

keagamaan secara teoritis, memiliki sikap keberagamaan semakin 

mendalam dan keterampilan dalam menjalankan ajaran agama semakin 

mantap. Sedangkan bagi guru, dengan pengembangan kurikulum ini 

mereka semakin terlatih dalam merumuskan, melaksanakan dan 

mengevaluasi  berbagaimacam rancangan pembelajaran sesuai dengan 

tujuan dan  kompetensi yang diinginkan. Sedangkan bagi lingkungan 

sekolah, yaitu terciptanya suasana kondusifitas dan religius di antara 

warga sekolah.  Semuanya itu dapat terealisasi dengan baik dan berjalan 

secara alami tanpa adanya rasa / beban dari pihak manapun. Itu semua 

bisa terjadi karena adanya rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa 

kebersaudaraan di antara semua warga SMAN 1 Mataram. 

Sebagai kepala sekolah, saya merasa terbantu dengan adanya 
kegiatan pengembangan kurikulum khususnya kurikulum PAI ini. 
Saya katakan demikian, karena saya melihat dari sikap dan tingkah 
laku para siswa/siswi yang ada di SMAN 1 Mataram ini yang 
menerapkan sikap patuh dan taat pada aturan sekolah, hormat 
kepada para guru dan terjalinya hubungan kekeluargaan antara 
warga sekolah. Di samping itu, dari segi administrasi, bahwa 
dengan adanya pengembangan kurikulum oleh masing-masing guru 
memberikan pengaruh terhadap kelengkapan dan kualitas 
administrasi. Sehingga dengan demikian, saya selaku kepala 
sekolah merasa terbantu dan sekaligus tidak banyak mengeluarkan 
energi dalam mengarahkan mereka (para guru) untuk menyiapkan 
silabi dan RPP sebagai kelengkapan administrasi sekolah.95 

Menurut Faizun96,  secara umum saya menilai bahwa 
pengembangan kurikulum PAI dalam segala aspeknya yang 
dilakukan oleh para guru PAI di SMA N 1 Mataram ini memiliki 

 
95 Kepala Sekolah, Wawancara, Desember 2014 
96  Faizun, Koordinator Guru BP SMAN 1 Mataram, wawancara, 23 Nopember 2014 
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dampak yang positif bagi peningkatan kesadaran beragama dan 
karakter siswa yang ada di sekolah ini. Hal ini dapat dilihat dalam 
sikap dan prilaku serta pergaulan  mereka dalam kehidupan sehari-
hari. Sebagai indikator  dari semua itu dapat dilihat dari beberapa 
komponen, antara lain: a) Ketaatan dan kedisiplinan mereka dalam 
menjalankan aturan sekolah, yang dibuktikan dengan kehadiran 
mereka tepat waktu. b)  rasa hormat kepada orang tua dan guru, 
yang dibuktikan dengan sikap mereka di depan guru yang selalu 
mengucapkan salam dan  cium tangan di saat bersalaman, 
kepatuhan terhadap perintah bapak/ibu guru, c) kepedulian 
terhadap sesama, yang dibuktikan dengan kesediaan 
menyumbangkan sebagian rezkinya kepada siswa yang 
berkekurangan, d) kebersamaan dan keharmonisan dengan siswa 
pemeluk agama lain, yang dibuktikan dengan kerukunan dan 
kebersamaan mereka dalam pergaulan sehari-hari baik di dalam 
kelas maupun di luar kelas, e) ketaatan dalam menjalankan ajaran 
agama, yang dibuktikan dengan pelaksanaan sholat zuhur 
berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum oleh guru dan siswa 
secara bergantian, f) kegiataan keagamaan yang diselenggarakan di 
lingkungan sekolah, yang dibuktikan dengan banyaknya kegiatan 
keagamaan yang menjadi sarana penggemblengan pribadi muslim 
sejati, dan sebagainya. 

2). Dampak Pengembangan Kurikulum Bagi Guru 

Kegiatan pengembangan kurikulum di SMAN 1 Mataram 

sesungguhnya sudah dimulai sejak diberlakukannya sekolah ini sebagai 

Rencana Sekolah Bertaraf Internasional. Dalam merancang 

pengembangan kurikulum PAI tersebut, para guru agama Islam selalu 

duduk bersama dan berdiskusi terkait dengan perencaan pengembangan, 

penentuan materi, media, strategi pembelajaran yang tepat sesuai 

dengan materi dan tujuan yang ingin dicapai.  

Menurut saya, bahwa kegiatan tersebut (pengembangan kurikulum) 
khususnya pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam saya 
pribadi merasakannya sangat berdampak positif bagi saya dan 
teman-teman guru yang lainnya. Saya katakan sangat positif, 
karena dengan kegiatan tersebut, guru dituntut untuk semakin 
kreatif dalam mencari dan merancang materi maupun metode dan 
media sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Kegiatan ini 
juga membuat guru semakin mempersiapkan diri sebelum 
mengajar. Berikutnya, dengan kegiatan ini maka perangkat 
pembelajaran semakin sempurna. Dan yang terkahir, karena 
kegiatan ini merupakan hal yang tidak pernah kami lakukan 
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sebelum sekolah ini menyandang predikat RSBI, maka tentu 
kegiatan ini merupakan pengalaman baru bagi saya pribadi terkait 
dengan pengembangan  kurikulum itu sendiri.97 
 

3). Dampak Pengembangan Kurikulum PAI bagi Peningkatan Karakter 
Siswa 

Pengembangan kurikulum PAI di SMAN 1 Mataram  yang 

pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam bentuk pengembangan silabi 

dan RPP dan diimplementasikan dalam pembelajaran baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas dalam bentuk kegiatan-kegiatan keagamaan 

yang berlangsung di sekolah, maka kegiatan ini  berdampak positif bagi 

pembinaan karakter siswa/siswi. Sebagaimana dikatakan oleh M. Rofi 

Aryadi: 

Pengembangan kurikulum PAI yang diimplementasikan dalam 
bentuk kegiatan keagamaan baik yang berlangsung di dalam 
maupun di luar kelas ternyata memiliki dampak yang luar biasa 
bagi pengembangan kompetensi anak didik. Dikatakan demikian, 
karena dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan siswa 
baik kemampuan intelektual maupun kemampuan sikap dan 
keterampilan. Kemampuan intelektual dapat ditingkatkan melalui 
penyampaian ceramah dan teori-teroi yang dibarengi dengan 
praktik, seperti pemahaman mereka tentang ibadah ( baik ibadah 
mahdoh yang dipraktekkan langsung lewat sholat berjamaah zuhur, 
zakat atau shodaqoh yang dipraktekkan lewat  keterlibatan mereka 
dalam panitia zakat, ifthor  dengan membagikan ta’jil bagi 
pengguna jalan pada saat menjelang buka puasa di bulan 
Ramadhan, pengurusan jenazah lewat praktik pengurusan jenazah 
mulai dari memandikan, mengkafankan sampai pada tahap 
menshalatkan. Ini semua bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan mereka secara individual  di samping terwujudnya 
suasana religius dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 98 
 

Hal yang sama disampaikan oleh Afrizal: 

 Kegiatan keagamaan yang kami ikuti disini banyak macamnya, 
ada yang sifatnya harian seperti solat zuhur berjamaah yang 
dilanjutkan dengan penyampaian materi hadits oleh pengurus 
risma, kegiatan mingguan seperti sholat jum’at di sekolah dimana 

 
97 M. Rifai, wawancara, Nopember 2014 
98 M. Rofi Aryadi, Waka Kesiswaan, Wawancara,  Nopember, 2014 
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khotibnya diisi oleh siswa yang tergabung dalam kepengurusan 
Risma, qiroatul qur’an yang diikuti oleh siswa dan siswa dimana 
pelatihnya didatangkan dari luar SMAN 1 Mataram, maupun 
yang sifatnya tahunan seperti pesantren kilat yang pelaksanaannya 
kunjungan dan menginap di pondok pesantren yang sudah 
ditentukan. 99  

Ditinjau dari waktu dan sifat pelaksanaannya, secara umum 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan SMAN 1 

Mataram dapat dikelompokkan menjadi empat kegiatan/program, yaitu 

kegiatan/program harian, kegiatan/program mingguan (pekan), 

kegiatan/program bulanan dan kegiatan/program tahunan. 

1. Kegiatan/Program Harian. 

Beberapa kegiatan atau program yang masuk dalam program 

harian, antara lain: 

1) Tadarrus/pembacaan Al-Qur’an 

Kegiatan tadarrus / pembacaan al-Qur’an ini dilaksanakan setiap 

pagi hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Dalam 

pelaksanaannya, semua siswa yang beragama Islam diwajibkan untuk 

membawa dan membuka al-Qur’an pada halaman tertentu sesuai dengan 

materi yang dibaca pada hari yang bersangkutan. Menurut Mujahidin: 

bahwa setiap pagi hari sebelum proses pembelajaran di mulai, 
masing-masing siswa yang beragama Islam memasuki kelas masing-
masing untuk mengikuti kegiatan membaca al-Qur’an dengan 
sounding system, dimana salah seorang siswa yang tergabung dalam 
anggota RISMA ( Remaja Islam SMAN 1 Mataram) memandu 
pembacaan al-Qur’an dengan menggunakan mik (sound system) 
yang dihubungkan ke seluruh kelas dari ruang sekretariat RISMA. 
Sebelum pembacaan al-Qur’an dimulai, terlebih dahulu diawali 
dengan penyampaian nasehat atau arahan oleh pembina Risma atau 
oleh pembina kurikulum, dan terkadang oleh koordinator BP SMAN 
1 Mataram. 100 

 
99 Afrizal, Ketua Risma, wawancara, 30 Nopember 2014 
100 M. Rifaiu , Wawancara  September 2014 
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Pembacaan al-Qur’an tersebut didampingi oleh bapak/ibu guru yang 

mengajar pada jam pertama dan sekaligus bertanggung jawab dalam 

menunjang kelancaran acara dimaksud.  

Karena pembacaan al-Qur’an dilakukan dengan sounding system, 

maka materi yang dibaca adalah sama untuk semua kelas dengan dorasi 

waktu yang bervariasi tergantung banyak sedikitnya ayat-ayat al-Qur’an 

yang terdapat antara dua ع ( shumum)101.kegiatan pembacaan al-Qur’an 

tersebut dipandung oleh dua orang siswa yang menjadi anggota Risma, 

masing-masing bertugas sebagai pembaca al-Qur’an dan membacakan 

terjemahannya.   Kegiatan ini bertujuan  untuk membiasakan budaya 

tadarrus al-Qur’an di lingkungan SMAN 1 Mataram. Sebagai 

penanggungjawab terhadap kelancaran kegiatan tadarrus al-Qur’an 

tersebut adalah Ketua Risma. Sedangkan bagi siswa/siswi non muslim, 

mereka diharapkan berkumpul di suatu ruangan/ tempat untuk mengikuti 

acara doa bersama yang dipimpin oleh guru-guru yang seagama dengan 

mereka. 

Berdasarkan pantauan peneliti102, dilaporkan bahwa setelah 

siswa/siswi mengikuti kegiatan pembacaan al-Qur’an dan siap mengikuti 

pelajaran pertama, para karyawan/wati yang ada di SMAN 1 Mataram 

berkumpul di ruang Tata Usaha untuk mengikuti kegiatan pembacaan al-

Qur’an yang dilanjutkan dengan penyampaian ceramah singkat/kultum oleh 

salah seorang karyawan yang diatur secara bergiliran sesuai dengan jadwal 

yang telah dibuat dan disepakati bersama, dan kemudian dilanjutkan dengan 

melanjutkan kegiatan/aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-

masing. 

 

 
 

101 Shumum adalah istilah yang dipakai untuk mengetahui sedikit banyaknya ayat-ayat al-Qur’an 
dalam satu halaman, dan biasanya ditandai dengan dua huruf ع 
102 Obserrvasi, tanggal 9 September 2014, jam 07.00-0750. 
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2) Kadran (Kajian hadits harian) 

Disamping tadarrus al- Qur’an,  SMAN 1 Mataram juga 

mengadakan program kadran (kajian hadits harian) dengan bentuk kegiatan 

berupa pembacaan hadits nabawi yang menurut pembina Risma103, bahwa 

materi hadits yang dikaji dan disampaikan adalah hadits yang termuat dalam 

kitab ‘arbai’in an-nawawi. Kegiatan ini diadakan setiap hari sehabis 

pelaksanaan ibadah sholat zuhur berjamaah. Berdasarkan pantauan peneliti, 

bahwa pelaksanaan sholat zuhur berjamaah tersebut dilakukan secara 

bertahap104. Hal ini dikarenakan keterbatasan daya tampung/kapasitas 

masjid yang ada di SMA N 1 Mataram. Menurut penuturan Kepala 

Sekolah105 Masjid yang ada di SMA N 1 Mataram ini dibangun dengan 

menggunakan biaya yang diperoleh dari hasil sajadah berjalan106 dari hasil 

sajadah berjalan tersebut alhamdulillah bisa terkumpul sekitar Rp. 500.000 

tiap hari jum’at.107 

 Terkait dengan kadran tersebut, menurut Fahrizal Ardian syah108 

bahwa kajian hadits harian tersebut dilaksanakan sehabis pelaksanaan 

ibadah sholat zuhur berjamaah tahap pertama  usai. Hal ini dimaksudkan 

agar tidak mengganggu jam pelajaran berikutnya. Sedangkan bagi 

siswa/siswi yang tidak mendapatkan giliran sholat zuhur berjamaah pada 

tahap pertama, mereka bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah pada 

tahap berikutnya walaupun penyampaian materi hadits sedang 

berlangsung.Terkait dengan materi hadits yang disampaikan, Ardiansyah 

menuturkan bahwa materi yang disampaikan biasanya diambilkan dari 

hadits “Arba’in an- Nawawi” yang dikarang oleh Imam Nawawi dan 

 
103 M, Rifai, Wawancara  Nopember 2014 
104 Observasi, 13 Nopember 2014 
105 Wawancara, 10 September 2014 
106 Sajadah berjalan maksudnya adalah sajadah yang dibentangkan oleh siswa di saat pelaksanaan 
imtak sedang berjalan. Dalam prakteknya, empat orang siswa yang terdiri dari 2 orang siswa dan 
2 orang siswi yang tergabung dalam remaja Islam SMAN 1 Mataram (Risma) secara berpasangan 
berjalan disekeliling siswa/siswi sambil membentangkan sajadah. Pada saat itulah siswa/siswi 
yang lainnya menaruh sejumlah uang di atas sajadah yang dibentangkan tersebut. 
 
108 Fahrizal Ardian Syah, Ketua Remaja Islam SMAN 1 Mataram, wawancara, 10 September 2014 
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terkadang diganti dengan menyampaikan potongan ayat al-Qur’an beserta 

terjemahannya. Sedangkan yang bertugas menyampaikan materi hadits atau 

ayat al-Qur’an tersebut adalah siswa/siswi yang masuk dalam pengurus dan 

anggota Risma. Kegiatan ini dimaksudkan disamping untuk menghidupkan 

budaya muslim di lingkungan sekolah, juga dihajatkan agar siswa memiliki 

pengetahuan ajaran agama yang kaffah yang selanjutnya diharapkan dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. 

 

2. Kegiatan Pekanan/Mingguan 

Di samping kegiatan harian yang menjadi kegiatan rutinitas, di 

SMAN 1 Matarm juga di adakan beberapa kegiatan yang pelaksanaannya  

berlangsung sekali dalam seminggu. Di antara kegiatan-kegiatan 

dimaksud, antara lain: 

a. TPA SMALA (Taman Pengajian Al-Qur’an SMAN 1 Mataram) 

Menurut M. Rifa’i,  

Kegiatan ini berbentuk “tahsinul Qur’an” yaitu kegiatan yang 
bertujuan untuk melakukan pembinaan dalam membaca al-Qur’an 
bagi warga muslim yang ada di SMAN 1 Mataram. Kegiatan 
tahsinul Qur’an teersebut dipimpin oleh seorang ustazah yang 
mendampingi dan membina bacaan qur’an bagi siswi dan seorang 
ustaz yang bertugas membina dan mendampingi siswa dalam 
membaca al-Qur’an dengan baik dan benar. Kedua pembina 
tersebut didatangkan dari luar lingkungan SMAN 1 Mataram 
dengan maksud agar siswa / siswi lebih serius dalam mengikuti 
kegiatan tersebut109. 

 Karena pembinanya didatangkan dari luar, maka pihak sekolah 

telah menyiapkan uang transportasi sebesar Rp. 1. 500.000  (satu juta lima 

ratus ribu rupiah) untuk dua  orang pembina. Kegiatan tahsinul qur’an 

tersebut berlangsung setiap sore Rabu untuk siswa dan sore Sabtu untuk 

siswi yang dikooordinir langsung oleh anggota Risma secara bergiliran.  

Dalam pelaksanaannya, pembina terlebih dahulu memberikan contoh cara 
 

109 M. Rifai, Pembina Risma, Wawancara 13Nopember 2014 
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membaca al-Qur’an dengan fasih dan benar, selanjutnya siswa diberikan 

kesempatan untuk menirukan bacaan sang pembina. Setelah itu secara 

bergiliran beberapa orang  siswa disuruh untuk mencoba membaca al-

Qur’an yang sudah dibacakan oleh pembina. Kepada siswa / siswi yang 

menurut penilaian pembina dianggap sudah bisa membaca al-Qur’an 

dengan fasih dan lancar, diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk 

membimbing teman-temannya yang masih kurang bisa/lancar membaca al-

Qur’an. 

b. Risma COM ( Risma Clean Our Mosque) 

Kegiatan ini berupa pembersihan masjid dan lingkungan sekitar 

berikut sarana yang ada di dalam masjid seperti sajadah, karpet, 

mimbar/podium dan sebagainya dengan melibatkan seluruh pengurus 

Risma yang ada. Kegiatan membersihkan masjid ini biasanya berlangsung 

pada setiap Kamis sore dengan pertimbangan bahwa keesokan harinya, 

masjid tersebut akan dipakai untuk pelaksanaan ibadah sholat Jum’at. 

Menurut M Rofi Aryadi110 : 

Sesungguhnya kegiatan pembersihan masjid oleh petugas/cleaning 
service dilakukan setiap hari sebelum ibadah sholat Dzuhur 
berjamaah dilaksanakan. Hanya saja pembersihannya bersifat 
lokalisasi yaitu membersihkan tempat sholat saja dengan 
merapikan karpet dan sajadah serta mengepel lantai masjid yang 
tidak kebagian gelaran/hamparan karpet. Sedangkan bagian luar 
dan peralatan ibadah lainnya berupa podium dan pembersihan 
tembok dan sebagainya itu dilakukan pada setiap Kamis sore oleh 
pengurus Risma yang ada di SMAN 1 Mataram.  
 

Kegiatan itu bertujuan di samping  untuk menciptakan lingkungan 

ibadah yang bersih dan nyaman, juga sebagai sarana untuk melatih siswa 

agar terbiasa melakukan kebersihan diri dan lingkungan sekitar dimana ia 

berada. 

Di samping kegiatan-kegiatan tersebut, masih banyak beberapa 

kegiatan yang bersifat mingguan, bulanan, dan tahunan, seperti:  

 
110  M. Rofi Aryadi, wakasek bidang kurikulum, wawancara 14 Sptember 2014 
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c. Mentoring (Forum diskusi ilmiah) 
d. Imtaq jum’at (melakukan imtaq) 
e. Pelatihan Kesenian Islam (pelatihan nasyid, marawis dan kasidah) 
f. Pelatihan Musabaqah Muslim  (pelatihan MTQ, MFQ, MHQ, MKQ, dan 

MSQ) 
g. Shalat Jum’at (melaksanakan sholat jum’at berjamaah) 

 
3. Program/Kegiatan Bulanan: 
a. Obeng Pak Salam (Obrolan tentang Syariat Islam) berupa kajian tentang 

keislaman 
b. Bakso Arafah ( Bakti Soail untuk rakyat dan kaum dhuafa’) 
c. Martin ( Malam Risma Tingkatkan Iman) 
d. Smart (LDK, Pengurus) 
e. Rihlah ( Out Bond dan tadabbur alam) 
f. Mading Puisi ( Pusat Informasi dan Komunikasi) 
g. Buletin Asy-Syifa 

 
4. Program/Kegiatan Tahunan: 
a. Istighasah ( istighasah menjelang UN) 
b. Pemilihan pengurus Tisma Baru. 
c. PHBI (Perayaan Hari Besar Islam): 

1). Ramadhan Istimewa: - sanlat 
- Berbaris ( Berbuka bareng Risma) 
- Nuzulul Qur’an 
- Ifthar on the Road 
- Sezarah ( Sebar zakat fitrah) 

2). Pa’ Qula ( Parade Qurban Smala) ( membagikan daging kurban kepada 
yang berhak menerimanya). 

3). KARI (Konser Amal Hijriyah) (hiburan tentang kesenian Islam seperti: 
Nasyid,  kasidah dan marawis).111  

 
Semua kegiatan tersebut berdampak bagi peningkatan dan 

pengembangan potensi siswa baik potensi intelektual maupun 

kecerdasan emosional dan sikap. 

Berbagaimacam kegiatan yang diadakan di SMAN 1 Mataram 

memiliki dampak yang positif bagi pengembangan intelektual dan 

spiritual siswa. Hal ini dikatakan oleh  H. Ahmad Supardi berikut:  

 Kegiatan ini memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat  
khususnya bagi kehidupan keluarga siswa yang bersangkutan 
maupun masyarakat sekitar. Dampak pengembangan kurikulum 

 
111 Dokumentasi, Jurnal Kegiatan Risma, dikutip September 2014 
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pendidikan agama Islam di tengah-tengah masyarakat, yaitu dengan 
adanya kegiatan keagamaan yang mereka ikuti, dapat membantu 
menambah pengalaman dalam berkifrah di tengah-tengah 
masyarakat. Mereka (para siswa) berani tampil di tengah-tengah 
masyarakat untuk memberikan pencerahan maupun mengisi acara 
pada kegiatan kemasyarakatan, dan lain sebagainya. 112 

Karena mereka sudah terbiasa mengikuti berbagaimacam kegiatan 

keagamaan di sekolah, maka mereka memiliki segudang pengalaman 

sebagai bekal mereka untuk terjun di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat, sebagai contoh, adanya alumni SMAN 1 Mataram atas nama 

Marzuki yang berhasil mendirikan pondok pesantren di kabupaten 

Lombok Timur. Di samping itu, adanya sebagian siswa yang terlibat 

dalam berbagai macam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti tergabung 

dalam program DASI ( Dana Amal Shaleh Ibnu Sina) NTB yang bergerak 

dalam bidang sosial kemasyarakatan yang berperan sebagai perantara 

antara donator dengan fakir miskin yang berhak menerima bantuan atau 

sumbangan tersebut. Demikian pula halnya dengan ketersediaan tenaga 

yang akan mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat. Karena 

selama belajar di SMAN 1 Mataram para siswa sudah dibekali dengan 

berbagaimacam kegiatan keagamaan baik yang bersifat teoritis maupun 

praktis, maka setelah selesainya mereka mengenyam pendidikan di bangku 

sekolah, bagi mereka yang tidak bisa melanjutkan studinya ke jenjang 

yang lebih tinggi, mereka sudah siap berkifrah di tengah-tengah 

masyarakat, seperti menjadi khatib, imam sholat dan bersama-sama 

dengan warga masyarakat setempat untuk melakukan egiatan sosial 

keagamaan. 

 

 

 

 
112 Komite Sekolah, wawancara ,  Nopember 2014 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
  a. Model Pembelajaran PAI yang di Kembangkan di SMAN 1 Mataram 

Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan semakin 

meningkatnya  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menutut terjadinya 

perkembangan dalam dunia pendidikan, termasuk di dalamnya perkembangan 

dalam metode atau model pembelajaran. Model pembelajaran yang berjalan saat 

ini tidak lagi memposisikan siswa sebagai obyek  ( yang fungsinya hanya sebagai 

pendengar dan pelaksana tugas yang diberikan oleh guru) dalam proses belajar 

mengajar, akan tetapi lebih dari itu, bahwa siswa saat ini diposisikan sebagai 

obyek dan subyek dalam pembelajaran.  

Terkait dengan pernyataan tersebut, maka tugas dan fungsi guru tidak lagi 

sebagai satu- satunya sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang akan 

ditransfer ke peserta didiknya, akan tetapi tugas dan fungsi guru adalah sebagai 

fasilitator dan motivator dalam proses belajar mengajar. Untuk menunjang 

kelancaran tugas tersebut, guru dituntut untuk berkreasi dalam menentukan model 

pembelajaran. 

SMAN 1 Mataram, berdasaran data yang diperoleh diketahui bahwa guru-

guru (agama Islam) yang mengajar di sana sudah menerapkan model 

pembelajaran yang bisa dikategorikan efektrif dalam membantu mengantarkan 

ketercapaian tujuan pembelajaran PAI secara kaffah, yaitu meningkatnya 

pengetahuan dan kesadaran beragama dan sekaligus pembelajaran pendidikan 

karakter bagi siswa/siswi SMAN 1 Mataram yang diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dan 

masyarakat sekitarnya. 
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Model pembelajaran yang efektif dimaksud adalah bahwa dalam proses 

belajar mengajar, guru-guru Agama Islam di SMAN 1 Mataram menerapkan 

model pembelajaran terintegrasi dengan pendekatan PAKEM. Model 

pembelajaran integratif maksudnya adalah model pembelajaran yang 

menggabungkan beberapa metode dalam pembelajaran, termasuk juga 

penggabungan materi inter PAI ( Al-Qur’an/Hadis, Fikih, Akidah Akhlak, Bhs. 

Arab, dan Sejarah Islam) maupun penggabungan/ integrasi antar mata pelajaran 

(mata pelajaran PAI dengan mata pelajaran lainnya, seperti PAI dengan IPA, PAI 

dengan Matematika, PAI dengan Kesehatan), dan sebagainya. 

Sebagai contoh model pembelajaran PAI yang terintegrasi inter aspek PAI 

adalah keterkaitan antara aspek  al- Qur’an /hadis dengan bahasa Arab. Agar 

siswa dapat membaca tulisan al-Qur’an dan Hadits dengan benar, hendaknya 

mengetahui ilmu tata bahasa Arab dan ilmu tajwid. Sebab ilmu tata bahasa Arab 

membahas tata cara memberikan harakat pada akhir kalimat. 

Sedangkan model pembelajaran yang terintegrasi antar disiplin ilmu 

(antara PAI dengan mata pelajaran lainnya, dapat dilihat ketika guru agama 

membahas materi PAI terkait dengan thoharah, sebagai syarat sahnya ibadah 

sholat, guru PAI mengkaitkannya dengan kebersihan badan dan lingkungan dan 

selanjutnya dikaitakn dengan kesehatan dalam proses belajar mengajar. Demikian 

pula, ketika guru agama membahas materi agama yang terkait dengan fikih 

(mawaris), mereka mengaitkannya dengan mata pelajaran matematika, karena 

syarat untuk bisa mengetahui bagian masing-masing ahli waris dengan benar, 

harus bisa atau faham masalah perkalian, pembagian, penjumlahan, dan 

pengurangan. 

 
b. Manajemen Pengembangan Kurikulum PAI dalam Meningkatkan Efektifitas 

Pembelajaran Pendidikan Karakter di SMA N 1  Mataram. 

Pengembangan kurikulum PAI di  SMA N 1 Mataram dilakukan melalui 

beberapa tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. 
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Pada tahap perencanaan ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh 

guru agama, antara lain: melakukan diagnosa materi, diagnosa metode, diagnosa 

peserta didik, dan diagnosa kebutuhan atau tujuan. Dalam diagnosa materi, guru-

guru agama yang ada di SMAN 1  Mataram secara bersama dan individu 

melakukan pengkajian terhadap materi-materi yang ada di kurikulum, baik dari 

segi cakupan (luas/sempitnya materi) maupun dari segi sistematikanya. Terhadap 

materi yang memiliki cakupan yang bersifat global dan luas, para guru agama 

berusaha mengemasnya sedemikian rupa sehingga bisa disampaikan dalam jangka 

waktu sesuai dengan alokasi yang tersedia. Demikian juga dengan sistematika 

materi itu sendiri, para guru agama berusaha menyusun kembali materi-materi 

tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Diagnosa metode 

dilakukan dengan cara mengkombinasikan metode yang ada dan kemudian 

disesuaikan dengan materi yang bersangkutan. Dan jika menurut guru agama yang 

bersangkutan terdapat materi tertentu yang susah dipahami jika hanya 

menggunakan metode yang ada, maka guru berusaha mencarikan metode yang 

lain yang tidak termuat dalam kurikulum. Dengan kata dalam, bahwa dalam 

penyampaian materi tertentu sangat dituntut krativitas guru yang bersangkutan. 

Diagnoa latar belakang peserta didik. Diagnosa latar belakang peserta didik 

dilakukan dengan menganalisa  latar belakang, status sosial, tingkat kemampuan 

intelektual masing-masing peserta didik. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan 

guru dalam memberikan pelayanan kepada peserta masing-masing peserta didi 

sesuai dengan tingkat intelektualnya. Sedangkan diagnosa kebutuhan atau tujuan 

dilakukan dengan maksud untuk mengetahui jenis-jenis tujuan yang ingin dicapai, 

baik tujuan instruksional, tujuan kurikuler maupun tujuan institusional. 

Tahap pelaksanaan pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam. 

Pada tahap ini, ada beberapa langkah yang ditempuh, antara lain: penysunan silabi 

dan rencana pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan proses belajar mengajar ( 

baik yang berlangsung di dalam kelas berupa kegiatan pembelajaran reguler 

sesuai jadwal maupun di luar kelas berupa kegiatan-kegiatan keagamaan dalam 

bentuk kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya). 
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Tahap penilaian, dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau 

ketercapaian yang diperoleh baik dalam bentuk peningkatan intelektual siswa, 

sikap dan prilaku atau karakter siswa maupun terciptanya suasana religius di 

lingkungan sekolah. 

c. Dampak Pengembangan Kurikulum PAI bagi Peningkatan Efektivitas 
Pembelajaran Pendidikan Karakter di SMAN 1  Mataram. 

Kegiatan pengembangan kurikulum PAI di  SMA N 1 Mataram memiliki 

dampak positif bagi semua kalangan, baik bagi kepala sekolah, guru agama, siswa 

mapun bagi masyarakat secara umum. Bagi kepala sekolah, pengembangan 

kurikulum PAI yang berlangsung di sekolah ini berdampak positif terutama terkait 

dengan upaya penciptaaan suasana religius baik di kalangan siswa dengan siswa, 

siswa dengan guru, siswa dengan karyawan, siswa dengan pimpinan, guru dengan 

guru, guru dengan siswa, guru dengan karyawan, dan guru dengan pimpinan atau 

kepala sekolah. Secara spesifik, pengembangan kurikulum PAI berdampak  positif 

bagi penciptaan suasa religis di lingkungan sekolah. Dan secara pribadi kepala 

sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum merasa terbantu dalam 

mengembangkan kurikulum sekolah secara keseluruhan dan khususnya kurikulum 

Pendidikan Agama Islam. Bagi siswa yaitu semakin bertambah dan meningkatnya 

kompetensi mereka baik kompetensi kogintif, dimana dengan pengembangan 

kurikulum ini mereka mendapatkan penambahan dan  pengayaan pengetahuan 

keagamaan secara teoritis, memiliki sikap keberagamaan semakin mendalam dan 

keterampilan dalam menjalankan ajaran agama semakin mantap. Sedangkan bagi 

guru, dengan pengembangan kurikulum ini mereka semakin terlatih dalam 

merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi  berbagaimacam rancangan 

pembelajaran sesuai dengan tujuan dan  kompetensi yang diinginkan. Sedangkan 

bagi masyarakat,  yaitu terciptanya suasana kondusifitas dan religius di antara 

warga sekolah dan tersedianya output yang memiliki kemampuan dan wawasan 

keagamaan yang luas serta keimanan yang mantap sebagai bekal mereka hidup di 

tengah-tengah masyarakat. 
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